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  نهاِم دَّة الُبَمِلَك
 

 ْضُخَي ْمَل هكوِن ،تابالِكن ولى ِماأُل الطبعِةعلى  ذاٌتؤاَخهناك ُم تكان: واًلَأ

نَّ راجٌع إلى َأ سليٌم ٌدنق، وهذا اهبواِبَأ وسِعَأ بشكٍل واٍف يف ِفُوَصالتَّ اَلِمَع َرماِغ

 داِتجلَّامُل صُتصَّ، َخجزاءَأ سبعِةأو  ُمَجلَّداٍت سبعِةمن  ُنكّويت الكتاِب ُمجَمَل

 خالقيِةاأَل املبادِئو اإلميانيِة ِميَّالِق ركاِنَأ على ارئِةالطَّ حريفاِتللتَّ ،نهاِمل َواأُل الثالثِة

 ريعِةالشَّو الدِّيِن ِرَتعلى َو ضِرُبَيف الرابِع ِدوبالنِّسَبِة للُمَجلَّ .ةيَِّدمََّحامُل ِةريَعلشَّل

 رِدَفال حياِةيف  امِهوجوِد ى مناجلدَوإلى  باإلضافِة ،هماومقاصِد امهحقيقِتالطَّريقِة وو

 بني وازِنبدأ التََّم نائيِةُثعلى  ًافاظِحوذلك  ،أجَمع والعاَلِم واأُلمَِّة واملجتمِع

 كياِننايا َثيف  ِةَلصِّاملتَأ الفطريِة وحيِةالرُّ واجلوانِبالّصرَفِة  يِةاملادِّ اجلوانِب ستلزماِتُم

إنساٍن  َخلِق غيَة، ُباآلخر على حساِب َأطراِفها ِدَحَأِب ساِسامَل دوَن لحيلولِة، لاإلنسان

و َأ إكراٍه ، ولكن دوَنسعيد ٍرضَِّحَتُموٍق ِئورا واٍع جمتمٍع عِثوَب ُمْخَتٍل وغرِي ٍنُمَتواز

 داِتلََّجلُمل بالنسبِةمَّا َأ. ًةهَبرال ًة رغَب ،لآلخر إلغاٍءو َأ تهميٍشو َأ و إجباٍرفرٍض َأ

 ِفوَُّصالتَّ آفاقو فِةلَسالَفنيا ُد نَيَب ِلاحلاِص ِلداُخالتَّيف  وُضُخَتَف ،ِةخرَياأَل ِةالثالَث

 َتالُطِم عن ناهيَك ،ِعرفانيةال وإشراقاتها وإفاضاتها القلبيِة الرُّوحيِة هافاِتُمكاَشو

 فعليِه .اًلاِحها َسَل ُفِرْعي ال َتِتالَّ ةرالهاِد هاُعلوِم واِلِمَع يطاِتِحوُم حاِرِب َأمواِج

 الِعرفانيِة َجلِّيَّاِتِبَشيٍء ِمن الت امُلْخِلص، َتوَّْجُت هذه الطبعَة ذلك النِّداِءتحقيق ِل وتلبيًة

 . َمالِمُح الكتاب بإشراقاِتها الرُّوحيِة كي َتزداَن الصوفيِةواإلفاضاِت 

أن  ريُد، ُأولىاأُل الطبعِة يف احلاصِل قِصوالنَّ الواردِة طاءخلأَل بالنسبِة :ثانيًا

 جواَءوَأ قاهرٍة بظروٍف ِهطبِع عنَد مرَّ الكتاَب نََّأيف  ، تتلخُصجوهرية إلى نقطٍة َهوَِّنُأ

 ي وبني صاحِببين احلاصِل َفهِمال وِءُسن ِم ثرٍيَكِب ٍةَدبََّلُم الطارئة، ن املالبساِتِم رٍةُمغَب

 كان ِمَن املفروِضاإلتفاق،  حسَبو الكتاَبنَّ يف َأ ُصتتلخَّ، يف ستوكهومل نشِرال داِر

ولكن  ،بعللطَّ ِةاأَلخري مساِتاللَّ وضِع بَلَق دقيِقلتَّوا نقيِحلتَّوا صحيِحللتَّ َعَضْخَي َأن

 ِهمواضيِع لمًا بأنَّ بعَضِع، املطبعة إدارة يف ُسوِء ٍلَخَل وجوِدِل َلْم حيدْث هذا كّل

 ومبثابِة متكاملٍة وغرَي ناقصًةكانت  ،فكارعن اأَل عبرِيالتَّ ن حيُثِم ِةوالهامَّ اَسِةاحَلسَّ

 يف منتصِف بِعالطَّ لى إيقاِفإ رُتباَد تفاصيِلاليف  وبعيدًا عن اخلوِض .قالمَأ رؤوِس
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 ِلوَّاأَل َجلَِّدامُل طبِع َقرَّرُت إعادَة، حينها هاطبُع املقرر ِخسالُن طبِع إكماِل ، دوَنريقالطَّ

 وِبَشكٍل ِنهائيٍّ الَتغيرِي َحتى الِغالف، َكي ُألغَي َيُدْت طاَل ْدوَق ،َجديدة لٍَّةويف ُح ثانيًة

 . األولى الطَّبَعِة َمعاِلَم

أن تعالى  َهاللَّرجو َأ .لَِّتها اجلَّديدةُحِب الثانيِة للطبعِة األِخريُة وهذه هي اللََّمساُت

َلها  ، وَتُشقَّالسَّديدة واآلراِء الَبنَّاَءِة فكاِرواأَل امُلَتَنوَِّرِة الُعقوِل ِبَتناَل ِرضى أصحا

 ، الَِّتي ضاَعْتحيحالصَّويِّ النََّب لإلسالِم الَكبرِي احُلبِّ ُلعَبِة َدَقواِع َطريقًا َنحَو إرساِء

التََّسُلطيِة  تاهاِتامَل بني ،ها الرُّوحيةرتكزاُتوُم خالقية،ها اأَلُئ، ومباِدميانيةها اإلُمَيِق

يف اأُلموِر  الفاِضِح ِلَشرِع اللهمتمثلًة يف اإلستغالِل ، َموياأُللإلسالم  ِةرَفنَحامُل

نوِر  إلشراقاِت التي ال ختضُع اإلسالمي امُلتاِجَرة بالدِّين النفوُس تلك ،ةيَّياِسالسِِّ

الزُّهاد ِمن أرباِب  وال ِلفراسةاحُلّر،  الفكِر اِتَيلَِّجَتال ِلو، العقل لطاِنُسِل اإلميان، وال

  .ستقيمامُل راِطوالصِّ السَّليِم ِقنِطامَلإلفاضاِت ال ونة، ِئلوِب امُلطَمالُق

 الباقيِة ِةالسَت لداِتَجامُل بِعَط ُيسِعَفني ِبَحوِلِه َوُقوَِّتِه إلمتاِم أْن َجلَّ ُقدرتُه َهاللَّأرجو 

َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق  .امُلعذَّبة لإلنسانيِة دمًةِخ جٍهَو وأكَمِل أَتمِّعلى 

 . (20/90)َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصرًيا 
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س عشر قداسة بابا الفاتيكان بندكت الساديف العامل  رسالة تقديرية من األب الرُّوحي ِلُذخر امُلؤمننَي

: َكِلَمِتِه وُروِحه السيد املسيح يف سورة آل ُعمرانتِه ِلداَم ِظلُُّه، وقد َحقَّ َقوُلَ ربُّ الِعزَِّة عند خماَطَب

  .(4/55)َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة 
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 اإلهداء
وي زَنعشوق اخَلالدكتور حممد َم العالمِة اأُلمَِّة وإماِم ،اخلالد وحيِّالرُّ الزعيِم إلى روِح

 بوطيِةعلى األيادي األخَط التعذيِب حتَت استشهَد ثّم راه، الذي ُأخُتِطَفَث اللُه َبطيَّ

 اخلاصَة راجع الصفحَة املزيِد وملعرفِة. السورية معيِةالَق ملخابراِتا جهزِةأل اآلمثِة

 www.khaznawi.de: الشهيد الشيِخب

 لبوننَقُمنَقَلٍب َي موا أيََّلذين َظريى الَّوَس

 العظيم اللُه صدَق
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 ي اَل إلَه إالَّ ُهوالَِّذ ِهِبسِم اللَّ
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 الدِّيباَجة
 

سى وَأصَقَلتني َقوََّمني اأَل دروسًا َوِحَكمًا باِلغة، بعد أْن حلياِةا ن مدرسِةَتَعلَّمُت ِم

ِمن  الُقُنوِط َمَدياني َعيف ثنايا ِك ُتْخاليا والُهموم، َرسَّواجُع الَبوَف هواُلواأَل ُبِرجاالتَّ

دار، تني َخفايا األقوفاجَأ ا َصِعَقتني زوابُع التََّحدياِتَمُه وتعالى، َمْهُسبحان اللِهَرحمِة 

 يف اآلفاق، فكانْت املصاِئِب والكوارِث وامِلَحِن وِدَوُرُع وِقُرُب ضاِتا َوَمَنَسوأذَهَلني 

احلقيقة،  شمِس إلى للوصوِل ريِقلي َدياجرَي الطَّ اٍء ُيضيُءَعِو رَيَخ هذه اإلخفاقاُت

سان إرادًة متينة، ُيمِكن اإلن یلد ُقخُلًة َتناَعَم ُرِكبَتاإلميان، َت َةوَُّق نََّيقَّنُت بَأحينها َت

 حمِةالرَّ نبيُّ زمان، وكما يقوُلوَعوادَي اأَل اِميَِّبها َنواِئَب اأَل یحدَتَت ِمن ِخالِلها أْن

هكذا انَتَبهُت ِبَدوري بعد أن انتاَبني  2"هواَباتوا انَتالناُس نياٌم إذا َم" (ص) حممٌد

قاِطعًا الشََّك  ،َمكني وَعزٌم سَتنريٌةُم إرادٌة روحّي، َتحُكُمُه هنّي وإشراٌقإنتعاٌش ِذ

ِجَز َععبًا َموِضعًا َص قَيرَتَأ ْنالبعيدة، وَأ يف اآلفاِق رنَوباليقني، ِحيَنِئٍذ انَطَلقُت َكي َأ

 ُأوََّبَته سَينَّبَأ لى يقنٍيَعنا َلوهذا الكتاب، وَأ ه، فكان هذا اإلجناُزقاِئارِت عن الكثريوَن

قول الُع لدى أصحاِب واسعًة صداًءَأ سَيلقىوَميَّزة، ُم رًةاَدوَص، وَقةَمرُممكانًة 

                                                 
مروى احلديث الشريف من املجلد السابع من حلية األولياء للحافظ إبي نعيم األصفهاني، و 54إنظر الصفحة  -  2

على لسان الرَّباني الزاِهد سفيان الثوري وسائر أرباب القلوب من انصار الله، وبدورهم عن باب مدينة الِعلم اإلمام 

ن، باطني وظاهري أو حقيقي وجمازي، خيتص احلقيقي منه امعنيآله السالم، وله  علي بن أبي طالب عليه وعلى

امللحدين من منكري خالق لهذا الكون، ألنهم وعند املمات تتفتح عيون أرواحهم على احلقائق اإللهية حني مشاهدتهم 

َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا َيا َوْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي  َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفِإَذا ِهَي: للمالئكة؛ كما ورد يف سورة األنبياء

وتتضمن املعنى املجازي املؤمنني املوقنني أوان تواجدهم يف احلياة الدُّنيا، ( 12/80).َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمنَي

الرغباِت اجلاحمِة ويطرحوَن عن أجساِدهم امُلثَقَلِة بالذنوِب حينما ُيراعون حقوق الله عليهم َحقَّ رعايته، وَيَتَزَهدوَن عن 

والشهواِت واخلطايا واآلثاِم خاِرجًا َعنهم، حينها َتتفّتُح عيوُن ُقلوِبهم ِلَيطَِّلعوا على خفايا أسراِر احلقائِق اإللهية، 

واألنقياِء  واألحباِر واألئمِة واألتقياِء نييويعيشوا يف َكَنِف الروِح اخلالدِة سعادًة أبديًة مع أرواِح األنبياِء واحلوار

ُيوَلدوَن من جديٍد والدًة ثانية، والدًة ال ِمن أٍب أو ُأٍم أو جسد، إّنما ِمَن الرُّوح، حينئٍذ  عندئٍذواألولياِء واألصفياء، 

من أصحاِبِه املؤمننَي املوقننَي  للقلِة القليلِة( ص)ماء، كما أملَح إلى ذلك رسوُلنا حممد يأخذوَن التوّجَه من مالئكِة السَّ

كما ورد . َلْو َتُدوموَن على ما َتكوُنوَن ِعندي ويف الذِّكر َلصاَفَحتُكم املالئكُة على َفرِشُكم َويف الطُُّرقات واللِه: مردفًا

َتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا الله ُثمَّ اْس: تأكيُدها من َلدُِّن عليٍم خبرٍي يف سورِة ُفصَِّلت

أرجو  (42-42/40.)حْنُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة( 40) َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن

حيُث أملَح سبحاُنُه وتعالى بأّن رؤيَتهم للمالئكِة ستكوُن يف احلياِة " َياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياَنْحُن َأْوِل"التََّمعَُّن يف فقرِة 

 . من املجلد الثاني للعجلوني 424أنظر كذلك الصفحة . الدنيا ناهيَك عن اآلِخَرة
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ة َروَِّنَتواألفكار امُلالواعية،  ة، واألذهاِننَِّئامُلطَم احَليَّة، والنفوِس ِرماِئاِجَحة، والضَّالرَّ

 التي ال ختاُف ؤمنِةامُل امُلقِسطِة لوِبالُق وِشطريقًا إلى ُعُر ُشقُّ لُهَياغية، والصَّ ذاِنواآل

تلك  جمعاء، للبشريِة واخلرِي اإللهيِّ بِّباحُل امُلْفَعَمُة َلوَمَة الِئم، ِتلَك الُقلوُب اللِهيف 

 ماويِّالسَّ يِنبالدِّ امُلتاَجَرِة شائبُة ُهإميانًا ال َتشوُب املؤمنِة للنُّخَبِة املصقولُة القلوُب

والتَّقليد األعمى  ِلوالتَّآُك أالصََّد َةحابا، وال َتعِرُف ُمهَتسييِس ِمن ِخالِل ،احلنيف

 . َطريقًا إليها حنرافواإل

 ام، ِلبُتالُك بنَي ِهن نوِعالذي يبدو غريبًا ِم تأليفي لهذا الكتاِب ِفكرُة إخَتَمَرْت

التأريخ، إلى  ُمجرياِت نقاِضَأ حتَت اسية، مطمورٍةاحلسَّ ديدِةَش َققاِئن َحه ِممُلحي

 لِةَجُمِلِححًا عالم، وذلك عندما تمَّ توظيفي ُمشِرفًا وُمَصواإل هدي بالصَّحاَفِةَع بداياِت

 ًا بعَدديدامُلنَصِرم، وحت رِنن الَقِم بعيناِتالسَّ ُمنَتَصَف الكوردي ببغداَد لمّيالِع ِعجَمامَل

 فيها لفرتتنِي اإلشرتاِك كان لي شرُف حيُث 2805 عاَم الكورديِة الثَّورِة انتكاسِة

. صينةواحَل رِةِعجومان الَو باِلِج ِلعاِقَمها ِبِترًا يف إذاَعِرَحُمن، مامن الزَّ متعاقبتنِي

 برِيالَك ِرِكَفلمي الكوردي امُلالِع ِعجَمامَل رئيِس ِلَبن ِقُت ِملِّْفُك دي يف بغداد،وحني تواُج

ي، رَزاجلَّ أثرٍي إبِن للعالمِة( ل يف التأريخالكاِم)ي تاَبِك راسِةِدسعود حممد، ِبستاذ َماأُل

 ديداحَلأبي  إبِن مِةللعالَّ( الغةهج الَبرح َنَش)و ( م2141-هج040) املتويف عاَم

 م َفسيَحُهَنوأسَك ِهجميعًا ِبرحمِت اللهُهم َتَغمََّد( م2150-هج055) دائني املتويف عاَمامَل

 ديدحتمع راِتِهما، َذن َشِم ٍةستقاُم ُمَعيََّنٍة أحداٍث نباِطعلى اسِت العمِل ه، ُبغيَةَجنَّاِت

 ها، وكاَنيِنيف ِح رحوُمَشخََّصها لي امَل َحسَّاَسٍة واضيَعَمِل فحاِتالصَّ وأرقاِم صوِلالُف

 نيٍةَمَز ٍةرَتَف حديدَرٍج يف َتون َحن ُدة، ِمنيَِّأُمَت ًةراَءما ِقُهَتراءي ِقنِِّم ُبطُلَي كليِفالتَّ تاُبِك

 . ماِهإلجناِز نٍةيَُّمَع

عًا ُمتوََّق كاَن ن يف احُلسبان، والُكَي ْمما َلُت ِبْمل، اصَطَدَمالَع روعي ِبَبواكرِيُش نَدِع

ن ِم خافيًا َعَليَّ لى ما كاَنُت َععام، ِحنَي اطََّلاأليَّ ٍف ِمَنَديَّ يف ساِلمألوفًا َل أو

 لفاِءن ُخالُعظمى ِم بيِةالغاِل وَدَمويِة َطيِش الزَّمان، ِبَصَدِد ِمَن مور ِلُحَقٍبياٍت لأُلجَرُم

لٍم ُظو على َحدٍّ َسواء، ِمن َبطٍش ِمنُهم واألواِخُر ُل، األواِئمنيسِلامُلوَسالطنِي  وُأمراِء

ماٍد يف امَلكِر ن َتَع َهوان، ناهيَكوُذلٍّ َو سَّريرِةوال ريِةسِّوَفساٍد لل وَقهٍر وَتَفنٍُّن يف اخِلداِع

ة، َدالواِح ِدالَي صابَعى َأم ال تتعدَّنُهِم ليلٍةق ِقلٍَّة غيان، بإستثناِءوالَبغّي والدَّهاِء والطُّ

، ِحينئٍذ فوا مع التَّيارينَجِر ْموَل طيِعالَق َعنساقوا َموَلْم َيُيواِكبوا الرَّكَب  ْمذين َلِمَن الَّ
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 ُبُتها الُكِشَيْت ِبُحما بية، َكَهورًا َذُعُص ُكْنَت ْمَل أرخييَةالتَّ رتَةالَف لَكِت ْنُت بأّنقََّيَت

ما كانت إنَّ، هتانًاورًا وُبُز يًا على احلقاِئِقنَِّجَت واإلسالميِة ِةربّيالَع لداِنالُبيف  ُةَرطََّسامُل

 عاِتدى َتِبَص إنعَكَس. َة الظَّاَلمَمقاِت ،لِمالظُّ ماديها يفَتِل بًا ُمنَكَرًةُعصورًا ُبورًا وُحَق

َعَليَّ ِبَشكٍل  الداميِة لوقائِعل صاِتاإلرهاووالتََّخُرصاِت  اإلحنرافاِت تلكأمواج  ديِرَه

ِمن مصدٍر َموثوق  ن أكثَرامُلعَتَمَدة، ُمسَتنَبطًة ِم التأرخييِة وابِتعَد اجلَّزِم ِمن الثََّسلبّي، َب

 واملصاِدِر، النَّبيلة العرفانيِة واإلفاضاِت ،ريفةالشَّ ويِةَبالنَّ ريِةالصِّحاح، والسِّ من ُكُتِب

والتَّدقيق،  والتََّمعُِّن ِقُقَندًا للبحث والتََّحالكثرية، واعتماِدها َساأُلخرى  الصحيحِة

وأحداٍث  أُلموٍر ِعظاٍم احلقاِئِق وإبراِز األحداِث رِدعلى َس امُلفاِجُئ الُعوكذلك اإلطِّ

ها ِتنقَييَّما بعد َتن َهول َبشاَعاِتها َجبنُي اإلنسانيَِّة َخَجاًل، الِسِمِجسام، َيْنَدى  ُمنكرٍة

ِمَن  امُلَلفََّقِة والشَّواِهِد امُلَفرَبكِة ِروالصَُّو الَفضفاَضِة واألقاويِل امُلَتطفِّلِة ِبواِئن الشَِّم

َغرٍَّب َعن ُمالَكذَّاَبة، َتَفكََّكْت ِخالَلها أوصالي وارَتَعَبْت أركاني، َكُعصُفوٍر  امَلظاِهِر

 . ٍف باِرٍد قاِرسيف َيوٍم ماِطٍر عاِص َمَرتُه امِلياُهَغِه؛ شُِّع

األخماَس باألسداس،  بًااًل، ضاِرمُِّمَتَأ الباِل شدوَدَم هِرالدَّ َننًا ِمياعَتَكْفُت ِح

والتَّواُزَن إلى ِسياِقها،  حداَثإلى ِنصاِبها، واأَل اأُلموَر ِعيُدِكتاٍب ُي تأليِف على عاِزمًا

 ُمَتَضمِّنًا إبداَءِة َمجاريها، يَِّبياَه إلى إنسياوامِل ،واحلقَّ إلى أصحاِبهها، إلى أركاِن

العرِب  ُفقهاِء نالُعظمى ِم ِعنَد الغالبيِة مألوفة غرِي وَجريئٍة َصرحيٍة وأفكاٍر آراٍء

واجلرميَة َقد ُأرُتِكَبْت، د وَقَعْت، َق ْد حدث، والكارثَةِسيَّما وأنَّ اخلطَأ َقالسلمني، وامُل

لََّبْت بني َصَت ما َتَتَحمَّل، حبيُثِم م َحمَُّلوا اأُلُموَر أكثَرُهُنْوَلُل وامَلَلل، َكها الَكِب واسَتَبدَّ

ِشعاِبها َوَمضاُت اإلدراك، وَتَبدََّدْت  تاهاِتراينُي الَفهم، وَتبعَثَرْت بني َمَجَنباِتها َش

ُن َكوامِعها ْقوَتَفطََّرْت على َوالُعقول،  وَتَصحََّرْت ِبَصدِدها آالُءِبشأِنها َنوازُع األذهان، 

ْنُت ّقِحيَنها َتَي. الكالِم َبنَي امَلْوِت َصْمتًا أو امَلْوِت َقْتاًل ها ُلَغُةْت إزاَءَوَتَعطََّلاأَللباب، 

على  احلقيقيُّ اخلطُر كمُني ستعار،إسٍم ُم وحتَت الُقطِر ها حتى خارَجِعببأنَّ يف َط

ن الُعظمى ِم الغالبيِة ُنَكو! الدِّينّي الطابِع ُأسَرتي ذاِت ألفراِد ُجَرحياتي واحَل

ِمن ُمثقَّفي  األكرُب ين، وكذلك الَقْدُرللدِّ سنَيّيَسامُل أسلمنَيَتامُل هاِءُمَتَمشيخي الُفَق

 املوضوعيِةو راحِةالصَّ ٍر ِمَنإلى أدنى َقْد َيفَتِقروَن وَنسلمني، كانوا وما يزالوامُل العرِب

 ِهالكر أَشدَّ وَنُهكَرَيقاش، وبالتالي والنِّ ِثالبح القضايا على طاولِة أبسِط رِحَط نَدِع

 .الصَّحيح ياِقهابيعي وِسالطَّ اهشكِلعليه ِب على ما هيو ،كما جيب احلقائِق َةَهواَجُم
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ن اأُلمور، ِم جرياِتِلُم الِطمِةامُلَت ويِةَمالدَّ ِتلَك احُلَقِب أمواِج َشكََّل َصدى َتِبعاِت

فَعًة الرِّقاب، َص رِبوَض واإلستبداِد واإلذالِل لغاِءواإل يِشوالتَّهم والقهِر الظُّلِم حيُث

 ُرفَتِخَتدَّعي بَأنَّها ُمسلمة، وَت َفرٍد ُمسلٍم وُمنَتٍم إلى ُأمٍَّةلي َك كبريًة مٍلآيبَة ويًة وَخَق

ا هعنَد "ملعروِف وَينَهوَن َعِن امُلنَكرخِرَجْت للنَّاِس َيأُمروَن باُأ ُأمٍَّة رَيَخ"وِنها َكب

 وُأمراِء على ُخلفاِء ، َلم َيَتحاَمْلاللهَرِحَمُه ( انيقبَّنزار ) الكبرَي الشاعَر يقَّنُت بأّنَت

على  َلم يَتطاوَّْلَوراًء، ُه واإلسالميِة العربيِة الُبلداِن ودكتاتورياِت ِلَوالدُّ وقادِة

بالُنُسِك وأكَمِل  ريَناِهامُلَتظ الطنِيالسَّ ِظِمن وعَّا اللَِّحى الَكثَِّة أصحاِب إحنرافاِت

 العقوِل ذوي من َتَمشيخنَيِلُم تَّكفرييِةالتاوى َفالراًء، وعلى باداِت افِتاعاِت والِعالطَّ

عنًا بالَغيِب ُزورًا َطحَتوى ُمن ُكلِّ ة ِمَدهاداِتهم امُلَجرَّإجِت مَنزافًا، ِضُج امُلَتصَِّحرِة

 للديِن سنَييِّامُلَس املَتأسلمنَي تلفيقاِت بوجِه غضبِه َثورِة َتَفجََّرْت َبراكنُي وُبهتانًا، حنَي

سياق م يف ليِهالِعزَِّة َع بُّالَفْجِر الكاِذِب ِحَممًا، ِمَن الَّذين َحقَّ قوُل َر ُفقهاِء من أعالِم

( 0/291).َوالَِّذيَن َكذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّْن َحْيُث اَل َيْعَلُموَن: األعراف ِةوَرُس

 زويِر والَبغّي والطُّغيان، ِبَتَجنِّيِهم على َجوَهِرلفيِق والتَِّلَتماديهم يف امَلكِر والدَّهاِء والتَّ

ِمها َيمبادِئها اإلنسانية، وِق على تأطرِي العمِل ن ِخالِل، ِممحاءالسَّ ديِةمَّامُلَح الشَّريعِة

ناهيَك  امُلفَتَعِل والتَّحريِف امَلقصوِد زييِفوحية، وُأُسِسها األخالقية، ِبهاَلٍة ِمَن التَّالرُّ

على َغرِي  امُلبنِي القرآِن آياِت بعِضمعاني  والتَّسويِف والتَّهويل، وتأويِل َعِن التَّضليِل

 هاعاِتُلَطَتن األسمى ِم عيدًا َعن الَهَدِفبالتي َنَزَلْت ِمْن أجِلها،  َهِتها الصَّحيَحِةُوْج

 ِقَيِمهامعاني  دالالِت ن حيُثِم ،ستقبليةامُل َمقاِصِدهاو األخالقيِةها ومبادِئ اإلنسانيِة

ِبها ِمْن ُسلطان،  اللُهُينِزُل  َلممبا  القرآنيِة ًا على الثوابِتجتنّيها زوِلُن وأسباِب النَّبيَلِة

 اُراألغي احلقيقيوَن كان األصحاُب ُجوعًا إلى َتَعرُِّبِهم اجلَّاِهِليِّ الَقديم، الذيروذلَك 

 آلياِتا زوِلُن تتابُعهار، لذا َفَضَحُهم َيَتَعوَُّذوَن ِمنها َليَل َن( ص) حممٍد الله لرسوِل

 رِةهم امُلتكرِّْبِق َومْل َيَذْر إلخفاقاِتَلم ُي ، حبيُثحتى بعد فتح مكة الكرمية القرآنيِة

 ِحَججًا، وِمْن ُطغياِن ِرمولأُل وضوعيِةن امَلَع ِةعيَدم الَبِهِتظَرذريَعًة، ويف َن وامُلتالحقِة

 َغطَرسًة، امُلَلبََّدِة ِبغيوِم وامُلَتجربِة هم امُلَتكربِةأرواِح َتَشُبِع َهْيَمَنًة، مَع م الَبليدِةِهأفكاِر

، مبا جاء يف يًاَتَجنِّاحلقِّ واحلقيقِة  ديِن اجلَّاِهلَيِة أنواًء، وعلى ُسلطاِن األفكاِر وِءُس َمَطِر

  :قائاًل "كسةش على دفرت النَّهواِم":وامَلشهورة ِةَرَعبِّامُلو ِةَعالراِئ ِهقصيدِت
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 دميْه غَة الَقم، يا أصدقائي، اللُُّكنعي َلأ

 القدميْه  والكتَب

 :أنعي لكْم

 القدميْه  كاألحذيِة نا املثقوَبكالَم

 . . .، والشَّتيمْه ، والِهجاِءالُعهِر وُمفرداِت

 أنعي لكْم 

 أنعي لكْم 

 إلى الهزميْه  الذي قاَد كِرالِف نهايَة

             5  

 ْه راَبرَب، ال َغِسرنا احَلَخ إذا

 ها دخُلنا َنألنَِّ

 اخِلطابْه  ِبواِهن َمرقيُّ ِمُه الشَّما ميلُك ُكلِِّب

 التي ما َقَتَلْت ُذبابْه رياِت نَتبالَعِ

 ها دخُلألننا َنِ

 ْه ِة والرَّباَبالطَّبَل ِقنِطَمِب

       0  

 ْه القضيَّ الصُةُخ

 بارْه ُز يف ِعوِجُت

 ضارْه احَل َةشَرسنا ِقِبلقد َل

 ليْه جاِه وُحوالرُّ

       24  

  اإلحساْس ُجلوُدنا َميَِّتُة

  اإلفالْس نا َتشكو ِمَنأرواُح

 . .   اِربني الزَّ دوُرأياُمنا َت

 . . . والشَّطَرنِج 

 . . . والنُّعاْس

 ؟؟ (ْد ُأْخرَجْت للناْسٍة َقُأمَّ رُيحنُن َخ)ل َه
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َرْحُت جانبًا ما د، َطَعمََّتُم رِيالَبَصر وبشكٍل طوعي ال إرادي َغ وَكَلْمِح يف احلاِل

ياشة، اجلَّ الِتُيَخهنية، والتَّالذِّ ذى اإلمالءاِتن َشِم نبثقٍةُم وأفكاٍر عليَّ من آراٍء طرأ

 واألحداِث يف ِتلُكم السَِّيِر َرالغو ُنضّميت تأليفي لكتاٍب العقلية، ِبَصدِد واحلوافِز

َعزَّ  َلالِئألفراٍد َقِ جاعِةوالشُّ زيهِةالنَّ ِفاملواِق َعة، إلى جانِبوِّامُلَر امُلتالطمة، والوقائِع

 قائِقَح لِتبياِن اميِةالدَّ إلى الصَُّوِر م، باإلضافِةُهثياًل َلِلْدَن َمَي أْن لى اإلماِءَع

ها َتِبعاِت إنعكاساِت حديدالكثريين، ُبغيَة َت ن باِلَع يَّبِةَغامُل اأُلموِر جرياِتوُم األحداِث

والعامِل  جتمِعوامُل رِدالَف ام، علىاأليَّ عتاُبوَت وتوالي الُعُصوِر على َمرِّ احُلَقِب دمرييِةالتَّ

ن ها ِمْتاإلميانية، وما َتَل على الِقيَِّم امُلَتَعمََّدِة ن اإللتفافاِتها ِمْتَب، وما صاَحأجَمع

 ريعِةلشَِّل بادئ األخالقيِةوامَل وحيِةالرُّ ناصِرالَع على أركاِن قصودِةامَل جاوزاِتالتَّ

 مًا شديَدَدْت وْهَغالنسيان، َو باُرليها ُغياض، والتي َتراَكَم َعالَب الناصعِة مديِةامُلَح

يها أو فكرِي فالتَّ رَِّدَجُمن حتى ِم يِّ الِكتمان، ِحيَنها َتَوجَّْسُت ِخيَفًةَطاحلسَّاسية يف 

 إليها لميِحها أو التَِّب أو التصريِح وِحالَب ِبعدِم ًةدفسي جاِهَن ُتْعَناقَت، والَتنويِه إليها

أتي كما سي( آذان لِفئراِنوِل دراِن ِفئراٌنلجِِّل)املَثل  ٍن َمن كان، وكما يقوُلكاِئ نَدِع

 . امَلوَلى ِبَعوِن باإلثباتاِت رًاوزاِخ راهنِيالَبشفوعًا ِبوَم ِةَلدًا باألِدشِهاخلوض فيها ُمسَت

يف لي  ُهَخِبُئُت اًل ماواملكان، ُمَتجاِه ماِنوَتالَحَقْت يف َغفَلٍة ِمَن الزَّ اُماأليَّ ْتداَر

من أطفالي يف  فسي مع زوجتي وثالثٍةجدُت َنن املآسي واآلالم، حني َوُجعَبِتها ِم

، مِرنَصرن امُلن الَقِم الثمانينات ِريف أواِخوذلك َويد، السُّ ملكِةَمِب الواسعِة الله أرِض

الكهربائية،  الَصَعقاُت منِهُمَبرَّر، ِمن ِض رَِّوٍع وَغرِيُمعذيٍب وحشٍي َتَتَعرَّْضُت ِل أْن عَدَب

ن ط، ِمِسَوَترق امُلالشَّ ِدكتاتورياِت وأذهاِن ُعقوِل وابتكاراِت ُأخرى من إبداعاِت وُفنوٌن

الَتكنوقراط امُلخَتصِّنَي  واملخابراتية، للُحكَّاِم والبوليسيِة األمنيِة األنظمِة الِمأز ِلَبِق

َجرَّْعُت ِخالَلها أهوااًل ُمْنَكَرة، حتار، َتامَل اللِهامُلسَتضعفنَي ِمن َخلِق  ذالِلإ ِبكيفيِة

كانت ، َصّماأل ُرَجطيقُه احَلويل ما ال ُيالطَّ ٍل ِبَليِلِهها وملدِة يوٍم كاِمزاَءوقاَسْيُت ِإ

ْم والتي َلهورًا، ُدُشهورًا و ُحصِبُت ُققاِئوالدَّ ،يعاتَوها ُسئ كأنَّاَطتَبَت ِهاللِخِمن واني الثَّ

ِطواَل َحياتي،  والرُّوحيِة والنَّفسيِة اجلََّسديِة أطَوَل ِمنها ليلًة من العذاباِت ْن َأِجَدوَل

بأربيل يف  الِعراقيِة اأَلمنيِة الُسُلطاِت َبِلِق السَّواد، ِمْن َمِةاللَّيَلِة اللَّيالِء القاِت ِمْثَل ِتلَك

 رويِعوالتَّ خويِفمُلَجرِد التَّكان م أقَتِرفُه إمنا َل ٍبْنِلَذ ال امَلقُبور، الدكتاتوِر عهِد

نوا كا! يَس إالََّل ًةهَبل َرًة َبغَبال َر كتاتورالدِّ زِبإلى ِح ماِءاإلنِت رهيب، ِبَهَدِفوالتَّ
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ًة ِحيَنها تَوجَّْسُت ِخيَف ،. . .  يابَن إعرتْف: ريها ُجملًة واحدًة ال َغِخالَل دونُيَردِّ

 ْي أحَتِفَظ ِبرباَطِةَك ًاإزاَء ما جيري لي يف غياباِت اجُلبِّ ِبغياِب الزََّمن، وَعَزْمُت جاِهد

تي وَعذاباتي وآالمي، ِجراحا وُأقاِوم، على أن أسمو َفوَق وُأقاِوَم َجأشي، بأْن ُأقاِوَم

ِمَن اجلاِنِب  عاسِةوالتَّ وامَلرارِة وِةسالَق روسًا باِلغَةى ُدقَّقاَدني كي أتَل ألنَّ َقَدري امَلقُدوَر

 آثارًا واضحَةالتَّدمريية  هاَبَصماُتْت َكَرَتاإِلنسانية، والتي  احلضارِة امُلظِلِم ِمْن ُسقوِط

َويد، السُّ يف ُمستشفياِت هِرللظَّ ِجراحيَتنِي َتنِيعملَي َءجراتني إعلى َجَسدي، كلََّف املعامِل

 ن انعكاساِتنواٍت ِطوال، وما ِزْلُت ُأعاني ِمَس مِسن َخِم أكثَر ي ُزهاَءنِّْت ِمَقإستغَر

بيَلة، َو واملأساُة َكليَلٌة واألحداُث يلٌةَطو ُةصَّإلى َيوِمنا َهذا، والِق هاداعياِتَت توابِعو

ِبشأِنها أكَثَر ِمن هذا الَقْدِر  أو اإلدالِءإليها  أو التَّطُرِقفيها  اخَلوِض ِدُت ِبَصَدَلْس

 . وضوعامَل ن ِسياِقَع ها خاِرجًةَكوُنالَيسري، 

ني َطإلى َو جوِعالرُّ أن أْضَحْت ِفكرُة ستوكهومل، وبعَد عَد استقراري يف مدينِةَب

 عَدى َبتَّوالسَّريعة، وَح وامُلسَتحَدثِة رئِةالطا رأسي كركوك، يف ِظلِّ امُلسَتَجداِت ِطسَقوَم

، ُتراِوُدني ةالطُّغاة، ِنداًء داِخليًا َخِفيًا َوَنجوى َحزين ن َعَبِثكوردستان ِم أرِض حريِرَت

 ن َخَلجاِتجدان، ُمنَبِعثًا َعالِو ننِيعَِّبرًا َعن َوحّي امُلُروءِة وَحُمني الَفْيَنِة واأُلخرى، َب

 ال ُيمِكُن أحالٍم َعْن ِعجز إزاَء َتلِبَيِتها، وأضغاَث فًاحًا، واِقلُِّملِب الَق ثنايا ِشغاِف

 ِعندها. الزَّمان ُعْمِرِمَن  الَبعيِد وال على امَلنظوِر لى امَلَدى القريِبحقيُقها، ال َعَت

إلى  َهياُم الشَّوِق مَّ بِهَهالعامرّي، حني  قيُس السياٍق َتَذَكْرُت ما عبََّر عنُه ويف نفِس

 : أرَدَف قائاًل الُوجدان، حيُث َحننُي العاطفِة وأننُي َلياله، وَغَلَب عليِه

 اجلِّدارا ذاواجلِّداَر  ذا  ُلبَِّقُأ، ِدياَر َليلى       َرْرُت على الدِّياِرَم

 َكَن الدِّياراَسّب َمن ُحبُّ الدِّيار َشَغْفَن  َقلبي       وَلِكن ُحما و

 ، بشأِنِف ِمَن األياِماِلالسَّ رِةديم وخاِطالَق ِسالهاِج كرُةالَحْت لي ِف هانَدِع

على  بدئيٍةَم تاب، والذي ُكنُت عاِكفًا وبصورٍةالِك صوِلُف تأليِف وضوِعيف َم روِعالشُّ

 ديدَةالشَّ ُمنُذ ُحَقٍب ِمَن الزَّمان، ُمَتَضِمنًا ِتلُكُم األحداَث رتيها يف ذاِكإعداِد

قات، ِمن حيُث الَتجَّني بإسِم ِمَن امُلفاَر الَعصيبِة ِمثِل هذه األياِم ويف ِظلِّ ،ةاسيَّاحلسَّ

 للشريعِة األخالقيِة واملبادِئ وحيِةالرُّ َيِمالِق ساِب، على ِحهنفِس يِنيِن على الدِّالدِّ

 ئِعرالشَِّل وامُلَشوَِّه وامُلَحرَِّف وامَلبُتوِر اخلاطِئ الفهِم ، على َخلفيِةالسمحاء املحمديِة

عاني ِمنها وُت تطريًا عاَنًا ُمسَتَخَطرًا َكبريًا وَشّر زاُلالتي َشكََّلْت وما َت، ماويةالسَّ
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ا أصاَبها ها، وَمعلى َأمِر امَلغلوبُة فُةامُلسَتضَع امُلحمديُة ُةاأُلمَّ ريُة َجمعاء، وهذِهَشالَب

 الزَّنَدَقِة واإلحلاد، حبيُث َهِمِمن َوهٍن َوُغنٍب وُضعٍف وَتقتيٍل وَتكفرٍي وَتفسيٍق ورمٍي ِبُت

، قاِعدًة، وُسوُء الظَِّن َمْبَدًأ الَعصيبِة األياِم هذِه اِتأصبح الشَُّك يف ِظلِّ ُمسَتجدَّ

 بنِيامُل القرآِن عاني آياِتَمِلها موضِع يف غرِيو امُلنَحِرَفُةوالتَّأويالُت  فسرياُتالتَّو

بني  لميالّس عايُشالتَّ ْتَححبيث أْضوَيقينًا،  حجًَّة( ص) الَكريِم سوِلالرَّ ألحاديِثو

 أوهامَضْربًا ِمْن القرآني  واِءالسَّ ِةَمِليف َك امُلَتَمِثُلاأُلخَرى  ماويةرائع السَّأتباع الشَّ

يف َطيِّ الِكتمان،  احلساسيَِّة ديدوْهمًا َش ضاريواحَلواإلنساني ومي ُف الَقلتآُليال، وااخَل

 . التََّمنياِت واأَلحالم دَرُج حتَت طائلِةُيهاِجسًا  أفَضَل تقَبٍلِع إلى ُمسوالَتَطلُّ

ل ريي داِخَغ َيقَّنُت بأنَّ َعَملي هذا الذي مل َيُقْم بِهأن َت عَديًا، َبَملِّ كَّْرُت يف األمِرَف

ك ئ، وذِلوَن أنا الباِدأن أُك الُبلدان العربية واإلسالمية لظروٍف قاهرة، ِمَن األجدِر

يُش ن األوطاِن والدِّياِر واألقراِن واخِلالَّن، والَعنها التَّنائي َعديدة، ِمَع ألسباٍب

 ن َبطِشَع ياسية، إضافًة الى الُبعِدالسِّ جاُذباِتوالتَّ ناِتوامُلشاَح التََّقُلباِت ِنخاِرجًا َع

 احُلكَّام، باإلضافِة َرِةَسري احُلْكِم وفساِد َوَقسوِة واإلسالميِة العربيِة ِلَوِة الدُّأنظَم وَتَعسُِّف

إرضاًء وذِلَك  ،بالكاِذ الَفجِر ِمْن ُمَتَمشِيخي ُفقهاِء يِنحَتِريف الدُِّم إلى َسفَسطائيِة

 ِسالَعنان لهواِج َلومَة الِئم، وكذلك إطالُق اللِهال أخاُف يف  حيُث ،يِّمريي احَلَضِل

 امُلستحيِل َنليمة، َقلََّما أو ِمالسَّ شريِةالَب الِفطرِة وتأُمالِت امُلرَهِف واحِلسِّ احُلرِّ الِفكِر

 ِمْن ُمهاَتراِت َحَذٍر رِين َغقيب، أو ِمَر وِنامُلَتَوِسط من ُد رِقالشَّ ُه داخَل ُبلداِنَأن جتَد

هاديني اجلَِّمن ُيَسَموَن بوهابيني والَوِوننَي امُلَتأْخ َبِلِقِمْن  ُمَتَعمٍَّد الَغوغاء، وحتريٍض

ناهيَك عن ُخرافات والية الُفقهاء،  َشراِذِم ِمْن يِنللدِّ سنَيامُلسيَّ عاصريَنامُلفنَي امُلَتَسِلو

 واإلسالميِة ربيِةالَع ِمَن األنظمِةأو َحَذٍر وِن خوٍف أو وَجٍل وِمْن ُدالَفقيه التَّضليلية، 

اس النَِّمَن  فنَيامُلستضَع على صدوِر القاِبَعِةواحلاكمة،  واألمنيِة خابراتيِةوامُل البوليسيِة

 عاناِةُم وَأننِي الُغرَبِة ياِةَحوامُلَكَمَمِة لألفواه، وِبسبب إختياري ِل هاعلى أمِر ِةامَلغلوب

وُهَدى  الِفراسِة حيِّعلى َو واإلعتكاِف كِرالِف ُحرِّيِة ِبنعمِة َتَمتُّعياإلغرتاب، ِلقاَء 

 احُلرِّيِة عمِةِبن امُلَتَنعَِّمِة الدِّياِر لي يف هذه امُلتاحِة الكرامِة ِحفِظ أُمالت، مَعالتَّ

 احلَِّظ واإلستقرار، مَعواإلطمئناِن  والسالِم واألماِن اإلجتماعيِة والعدالِة مُيقراطيِةوالدِّ

دين، ِسياِط اجلالَّ وَفحيِح الَغدِر ، َبعيدًا َعن ُسيوِفساواةالواِفِر ِمَن الِقسِط والَعدِل وامُل

مروان  امَلِلك بِن في وعبِدالثََّق ْحَجِنِم وأبي الوليِد بِن خاِلِد أحفاِدو َبْل أبناِءِق ِمْن
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كري َيزيد، والعاصي ابن العاصي ه السَّفيان وجنِلُسأبي  بِن زياد، والباغي معاويِة وابِن

 واِءِل حَتوالَقعقاع، َبل وَت اِججَّواحَل جٍملُم وابِن أرطأٍة بِن َعمرو بن العاص وِبْسِر

وَن ذين َيرَحُمالَّ َنمال، ِمالشِّ حِرَب نِةن قراِصِم نافيِةاإلسكنَد ِلَويف الدُّ ايكنغأحفاد الف

 . ماء، والرَّاِحُموَن َيرَحُمُهم الرَّحَمنْن يف السَّم َمْن يف األرض، لذا َيرَحمُهَم

 طِلُق عليهم َمْن َيدَّعوَنَيواآلسَيويون، ِممَّن  واألمريكيوَن هؤالء األوروبيوَن

! رباحَل ِرودو الُكفِر ِررِك ودوالشِّ ِردوُزورًا وُبهتانًا بامُلشِرِكني، وعلى ُبلداِنِهم ِب الَماإلس

 ة، وُيفلُحَمإذا كانْت ظاِل امُلسِلمَة الدَّوَلَة فلُحال ُي اللَه بأنَّ ،امُلقِسَط وَلالَق ناسنَيَتُم

 سبَح ًاما كانوا ُمشركنَي حّق إذا هذا على اعتباِر عاِدَلة، ْتإذا كاَن الكاِفرَة الدَّولَة

َبراٌء  ، وأنا جازٌم بأن الَسَلَف الصالَحاآلَخرينكفريينَي التَّو امُلعاِصريَن امُلَتَسِلفنَي َزعِم

 على ِفَئٍة احُلكم، ال َتشَتِمُل أساُس دلالَع مقولَة ف، ألنَّوُسُي ِمن َدِم ئِبالذِّ ِمنُهم َبراَءَة

 َخر، وال يف ِكتاٍب ُمَقدٍَّسآ دوَن َسماويٍَّة على َشريَعٍة ًةَمحصوَر ُدوَن ُأخرى، وَليَسْت

 ها للحقيقِةأن َتدَّعي إحتكاَر ٍةرحَيأو َش أو َشريعٍة غي ِلطاِئَفٍةه، وال َينَبدوَن َغرِي

 ،حاللاإلضِمالَوأد أو النَّسخ أو ينُه شوُب ِدال َت دٌلَحَكٌم َعتعالى  اللَهاإلميانية، ألنَّ 

 الواحِد سالمياإلين يف الدِّ املتمثلِة امُلَقدَّسِة ِهُكُتِب سائَرو السَّماويِة ِهشراِئِع أنَّ جميَعو

 ِعَمجَتوامُل رِدالَف مع َتطُلعاِت أخالقية، َتَتجاوُب ماويًةَس سالًةها ِرتأَبى اإلحِتكار، كوُن

يف وامُلستوياِت  وعلى كافِةهم شرائِع على إختالِفو ل،وامِلَلِل والنَِّح ِمَمواأُل عوِبوالشُّ

 والِقسِط الَعدِلرِّيِة واحُل مِسَش ُشعاِع كان، الِسيَّما وأنَّ إشراقاِتوَم ماٍنوَز كلِّ آٍن

 َسُعَت اللِهإلى  دٌةَعبَُّم ريُقوالطَّ، إستثناء ن دوِنِمو اجلَّميَع َتشمَلي َك تُعمُّاإللهيِة 

 بالتََّقرُِّب إليِه َيُحثُّ َخلَقُه على الدَّواِم ُهشأُن وأنَُّه َجلَّ خلوقات،امَل أنفاِس وِبَقَدِر ميَعاجلَّ

راِط والصِّ ويِمالق بالذَّنب، ودعوِتِهم إلى الطريِق أو اإلعرتاِف التَّوَبِة من ِخالِل

لُم على والظُّ (40/00).اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم: غاِفر سورِةسياق يف  امُلستقيم؛ كما ورد

 والعدِل الِقسِط السَّماء، وِلَمقاييِس ُحرمِة َبر إنِتهاكًا ِلَنزاَهِةْعَتُي نهاالنَّقيِض ِم

 ل، والتي تتَجلَّى يف إماَطِةُمنُذ األَز ُهعليها َخلَق اللُهالتي فطََّر  اإللهييَّن، واإلستقامِة

 ِبواالدَّوكذلك ِب ِرَشالَب َنِم األبرياِءعن امَلسِّ ِب رين، واإلمتناِعاآلَخ األذى َعن َطريِق

لة، ِعلمًا عاءاٍت باِطواِد يٍةهم حِبجٍج واِهإلغاِئ دوَن والشََّجر، واحليلولِة ِماألصَّ ِرَجواحَل

َوِإْذ َقاَل : ُلقمان يف سورِة ورَد؛ كما لمرِك والُظبني الشِّ وىساد تعالى َق اللَه بأنَّ

و كما أ (42/24.)نَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌمِإ اللهُلْقَماُنِ الْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِب
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ي يا ِعبادي إنِّ:"ُمرِدفًا ِهيف علياِئ زَِّةالِع ن رّبَعالشَّريِف الُقدسّي  ورد يف احلديِث

سي ْفذا آَليُت على َنِل "واُمظاَلم، َفال َتَحرَّمًا َبيَنُكه ُمَجَعلُتلَم َعلى َنفسي، َورَّمُت الظَُّح

 رَع بإدراِجْشُأ ال أَتوََّخى فيها احَلَذر إمِتهانًا للدِّبلوماسية، بأن على أن ْذٍرن َنِم

وحية، الرُّ يَِّمعلى الِق وامَلقصوِد َعمَِّدَتوامُل الفاضِح اإللتفاِف ِدَدِبَص باِتِبوامُلَس األسباِب

طريق  عن، محاءالسَّ امُلحمديِة للشريعِة املبادئ األخالقيِة ركاِنأل اإلميانيِة فحاِتوالنَّ

الَفرِد وامُلجَتَمِع  ياِتواسِتخداِمها ِلَتقيِّيد ُحرِّللدِّين، ِح الفاِضياسي السِّ اإلستغالِل

 األهداِف ها، وإيضاِحوراء امُلَبيَّتِة الُعنصريِة واعيعن الدَّ مع اإلفصاِحالشُّعوب، و

ها، شاِرحًا إجناَزتعالى  اللهها، إذا ما قدََّرُه ءإزا الكاِمنِة عيِةوُسالتَّ اإلستعماريِة

اخلطرية، التي َعصفْت  احلسَّاسِة ، واأُلموِرالوبيلة الدَّمويِة لُكم األحداِثوُمعَِّلقًا على ِت

على أمِرها، وعلى  واملغلوبِة واملقهورِة فِةامُلستضَع ِةهذه اأُلمَّ بكياِن تعصُفوما تزال 

 وختاصٍم ها ِمن تآمٍرَتالوما سَبَقها وما  السَِّقيَفِة ُمنُذ إجتماِع التحديد وجِه

إلى اليوم  املحسوبنَيو امُلَتَنفذيَن املزََّيفنَي األصحاِب بعِض شاحن، ناهيك عن تطاوِلوَت

 ِطروا على اجلَّفَوِةُفوٍم ِغالِظ األكباد، َقنَُّه َتَصدَّى ِلأل (ص)حممد ريِمَكال سوِلعلى الرَّ

بلوا جُِاألبرياء، َو ِدماِء وإزهاِق والنَّهِب والسَّلِب والَغدِر والُظلِم والُعنِف والَقسَوِة

هم حبِق ورد، كما والنِّفاق والِعناد ناطحِةوامُل وامُلراَوغِة وامُلشاَكسِة ِفوالتطرُّعلى الَبغي 

َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه  اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ: التَّوبة سورِة يف

م، وعلى ساِبِق فوسِهعلى خبايا ُنطَِّلعًا ُمتعالى كان  اللهألنَّ  (8/80.)َلى َرُسوِلِهَع

، وعلى ِعْلٍم ُن ِمْن ِغّلما تّكوايا ُقلوِبهم وعلى َن تامٍَّة َعهٍد خبفايا ُصُدوِرهم، وِبدرايٍة

 ًا عن سياِق، َبعيدالكريم ِهقرآِن آياِت دالالِت وتأويِل لوَن على تفسرِيعَمَيبأنَُّهم َس

ها ومبادِئ ِقَيِمها اإلنسانيِة على تأطرِي العمِل ن خالِلها، ِمن أجِلالتي نزَلت ِم معانيها

م ما َلِب ِجامُلَبرَم حريِفوالتَّ قصوِدامَل زييِفوالتَّ امُلتَعمَِّد هويِلِبهاَلٍة ِمن التَّ، قيِةاألخال

وما ُتمليه عليهم ، وءبالسُّ األمَّارِةهم وِسفُن وافق أهواَءي ُتِبها ِمن ُسلطان، َك اللهُل ُيْنز

ِمن َقبل، إسماعيل نا رسوِل إليها شريعُة ، ِمثلما آلْتاألنانيةو واآلنيُة الذَّاتيُة همدوافُع

رام، احَل اللِه بيِت ويف قلِب إلى األوثاِن والرُّكوِن األصناِم ت إلى ِعبادِةَهحيث انَت

منه  ستهزؤوَنحيث كانوا َي( ص) األنبياِء تِمخا شريعِةمبادئ كذلك كان دأُبُهم مع 

 يف سورِة وردالِكرام؛ كما  احلقيقينَي ِهومن أصحاِب األطهاِر ِهبيِت ن آِلوِم ،على الدَّوام

ِفي َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَُّكْم َل: َسَبأ
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 اللهِإنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل ِإَلَه ِإالَّ : يف سورة الصافاتو (44/0.)َخْلٍق َجِديٍد

كما  (40-40/45.)َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍن( 45) َيْسَتْكِبُروَن

 ِهيف إحدى مواجهاِت الُمالسَّلى آلِه وع عليِهب بن أبي طاِلَعِليٌّ  عليها اإلماُم أكََّد

 جنُد لذا "حاَربناُكم على َتنزيلِه، وَسُنحارُبُكم الَيوَم على َتأويِلِه":ِهقوِلم ِبُهَعَمالدََّمويِة 

 مكة وحتطيِم حتى بعد فتِحو، نها وامَلَدِنيَُّةِم امَلكيُة القرآنيِة واآلياِت ِرَوالسُّ َمعَظُم بأنَّ

 رك العربيِةالشِّ دياناِت على أرجاِستعالى  الله ُهوبعد أن أظهَر واألوثان، األصناِم

 ياِقالسِّ اجلاهلي القديم، َتُصبُّ يف نفِس ِبَعُرالتَّ زواِتة، وعلى َنكََّم يف قلِب نتشرِةامُل

هم ُقلوُب ِةَفلََّؤامُلالُطَلقاِء وبالذات، وعلى  ُأَميََّةني ن َبِم َنفِِّذَتلَمأل امُلقريعًا ِلوبيخًا وَتَت

 بعوِثَم على قلِب نزُلَي ماِءالسَّ ذلك كان وحّيُكلِّ ن ِم غِمعلى الرَّ. فاقعلى النِّ

، ويُشدُّ ّقُه على احَلؤاَدثَِّبُت ُفُيُمتفاوتة، مبا  وعلى فرتاٍت( ص)حممد  اإللهية نايِةالِع

التي  ِةهاَلاجلَّ ُظُلماِتِبولي إهتمامًا ه، ِمن دوِن أن ُيدعوِت ُقُدمًا يف طريِق لُمضيِِّل ُهزَمَع

 حابَةرًا إيَّاُه َسالعربية، ُمعَتِب زيرِةاجلَّ نِمخرى ُأ واسعٍة أحناٍءو يف مكَة كانت سائدًة

 اإلميانيِة ِهمع رسالِتحتى م ُهكذلك كان دأُب. يٍف سَتْنَقِشع إْن عاِجاًل أم آِجاًلَص

زورًا  اللِه رسوِل أصحاِبِب اليوَم عتوَن، مع َمن ُينالسَّمحاء األخالقيِة ِهوشريعِتالَغرَّاء 

 وتتابِع وتوالي احُلَقِب وعلى مرِّ األياِم ِهمماِتوحتى بعد  ِةريَفالشَّ ِهوُبهتانًا، يف حياِت

ها ومبادُئ ها اإلنسانيُةُمَيسََّخ ِقالُعيون، وترَت َويداِءُسَع يف وَضَمَتَت َداًل ِمن أْن، َبصورالُع

ها تفسريًا ُمَسيَّسًا، آياِت لون على تفسرِيعَملوب، كانوا َيُقال يف ِشغاِف األخالقيُة

الالت، والدَّ واملقاصِد املعاني ن حيُثها ِمموضِع ها تأوياًل ُمَفْبَركًا يف غرِيوتأويِل

ُصنوٍف الِكرام، ِب احلقيقينَي وألصحابِه األطهاِر هيِتَب وآلِل( ص)له  َتَعرضوَنوكانوا َي

 ِةفََّقَلامُل األحاديِث الل وضِعن ِخفسية، ِمالنَّ واحلروِب لرُّوحيِةا العذاباِت نَشتَّى ِم

يف  األمينِةووامُلخِلَصِة  الصَّادقِة مع رغبتِه( ص) الطاهر ِهلساِن على وبِةكُذوامَلوامُلَفرَبَكِة 

لى هم إئنان، متهيدًا إليصاِلواإلطِم فسيَةالنَّ َةاَحوالرَّ دَلوالَع والِقسَط هم اخلرَيإبالِغ

هم يف ن إمياِنِئس ِمبعد أن َي( ص) األمان، إلى أن حدى به األمُر وَبرِّ ِةعاَدالسَّ واحاِت

َبلِّغوا َعنِّي وَلو آية ":ناحكسوَر اجلَّعلى امَلأل َم َصرَِّحُينيا، أن الدُِّب ِهعهِد أواخِر

ِلَيَتَبوأ َمقعَدُه ِمَن َف مَّدًاَعَمن كَذَب َعَليَّ ُمَتوال َحَرج، َو وَحدُِّثوا َعْن َبني إسرائيَل
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 على احلْشِد اُخطبتِه الذي ألقاه ، أثناَءبكثري ن هذاِم أبعَد( ص)وذهب  1"ارالنَّ

( ص) َحَجٍة َحجَّها الرسوُل ، وهي آخُرمكة يف قلِب والبالِغ داعالَو َحجَِّة نَدِع الهائِل

 أثناَء( ص)وكان  "عضِرقاَب َب ُكمعَضضِرُب َبَيال َترِجعوا ِمْن َبعدي ُكفَّارًا، ":هوِلَقِب

 املشهورَة ُهِعبارَت وُيعيُد ُرعلى ما يقول، وُيَكِر الله ِهُدْشُي والتقريعيِة وبيخيِةالتَّ ِهُخطبِت

ُبعدًا عن  إالَّذلك  كُلهم وما زاَد" مَّ فاشَهْدالله؟ أاَل َهْل َبلَّْغْت:"مرارت ثالَث

 السادِس قيقة، وإنَّ ما حدث ُمنذ العاِماحَل اِةوِمشك الشَّريعِة َوُروِح الدِّيِن ِروَهَج

فتِح َمكَّة، وما سَبَقْتها يف َمعركة  احُلَديبية، وبعد ذلك بسنتني عنَد الهجري أثناء ُصلِح

َعن ُأُموٍر  ناَعالِق ُتزيُل دليٍل خرُي ،واخلطرية احلساسِة ِعها من املواقْنَدق وغرُياخَلُحد وُأ

املوصدة، وكانوا  واألبواِب خلف الكواليِس ن مؤامراٍتِم حاُكما كانت ُتمشتَّى، 

 ياسيِةهم السًِّة ألهداِفدَمِخ جهوِلامَل يف براثِن (ص)ِتِه ريَعَشِب لإليقاِع َصَيَتَحيَّنوَن الُفَر

التي  اخلالفِة يف ظّل دمرييِةها التَّتبعاِت آثاُر ، وقد انعكسْتوالُعنصرية واإلقتصاديِة

، وما َتِبَعها يف وتطاوالت إخفاقاٍتالراِشَدة، ِمن ِب القرآنيِة لى احلقائِقَجنِّيًا عُتسمَّى َت

ِجسام،  قصودٍةم وجتاوزاٍت ُمباشرٍة وٍر ِعظام، وحتدِّياٍتن ُأُماأُلموي الباغي ِم صِرالَع

 ميم، ِمْن ُظلٍم ونفٍي وإرهاٍبالصَّ َنِم ريعِةالشَّ وروَح ين وُلّب الَعقيدِةالدِّ َجوَهَر َتُمسُّ

األطهار، وما إلى ذلك  ِهبيِت آلِلَواحلقيقيني  الله رسوِل صحاِبأِلوتعذيٍب وتقتيٍل 

تلك  ِشيبًا، ها نواصي الِوْلداِنَبشاعاِت َهول نشَتِعل ِمَتمن بغٍي سافٍر وأحداٍث ُمنَكَرة 

هذه  أَوصَل ذيال وامُلباشَر احلقيقَي بَبالسَّ ُلكَِّشُت وما تزاُل كانت التي جاوزاُتالتَّ

قوط، األسفِل ِمن السُّ ها إلى هذا الَدَرِكعلى أمِر واملغلوبَة واملقهورَة امُلستضعفَة َةمَّاأُل

املوروثة، التي تتجلى يف  فيِةاِئوالطَّ بيِةذَهوامَل ينيِةوالدِّ القوميِة شاحناِتامُل ن حيُثِم

هم ِضبع عن وْسِم ، ناهيَكديةامُلحَم ةَعِن امِللَّ واخلروِج فسيِقوالتَّ كفرِيبالتَّ هاِماإلتِّ

احلاجُة إلى ذلك من  لَّما دَعِتُكواإلحلاد،  فاِقنِّوالِة َقرَطوالَه ندقِةوالزَّ بالُكفِر لبعَضا

من  اإلجتماعيِة ِلإنذار، وما صاَحَبها من إبتالٍء بالِعَل أو سابِق ضمرٍي نِم ازِعو دوِن

 ٍردوَه للكرامِة ٍسَمعن  ، ناهيَكفاقوالشِّقاِق والنِّ رِضوامل واجلَّهِل ِرقالف حيُث

 إلى أدنى التي تفتقُر يَةاأُلمِّ مازالوا ُيوِهموَن اأُلمَة واملسلمنَي العرَب اقات، ألنَّلطَّل

ما ُهْم مهم َخلُِّصُيزعوم، َم إلهٍي وَوعٍد ،ُخرايف سطورٍيُأ ٍذُمنِق ن الوعي، مبجيِءِم َقْدٍر
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على  اإلقداِمإلى اجُلرأة يف  يفتقروَن وُمشاحنات، لذا وإنقساماٍت ٍدوَتَر تَفُكٍكمن  عليِه

 أكثَر وصُف قاش، وال ميكُنوالنِّ البحِث على طاولِة احلقيقِة لقوِل اآلراِء أبسِط إبداِء

 الشبكِة ن ِخالِلالفضائيات، أو ِم روَن عنه يف ُخطِبهم وعلى شاشاِتبِّما ُيَع

 اخِلطاب، وال ميكُن َخواِءِبإالَّ  متراِتواملؤ والسيناريوهاِتت يلألنرتن العنكبوتيِة

 زمٍن بعيٍد واألحالم، ألنهم وُمنُذ َمنياِتوالتَّ ُلعاِتَطالتَّ طائلِة ها إالَّ حتَتإدراُج

 ق موشي دايان مل يقْلاإلسرائيلي األسَب الدفاِع وزيَر نَّأاحلقيقة، و قوِل أضاعوا ِمفتاَح

و وَل" فَعلَتِهَمْت ال فهم، وإن َفَتقرأ، وإن قرَأْت ال َت ال ُأمٌَّة ُبالعَر":ما قاَلحينََ ثًاَبَع

، العصيبة هذه األياِم ثِلِميف و قيقيِةاحَل وِلَقِل رحيَةالصَّ تلك اآلراَء دَِّر له أن ُيبدَيُق

 العرِببني  اإلتقاِن فلسفِة جوِدن ُوِم غِمرَّعلى ال" ِقْنْتُتَعَلْت ال َفوإْن " ةبارِع ألضاَف

حممد  لرسولل ديٍثح يف ورَدالزَّمان، كما  َنقرنًا ِم عشَر ن أربعَةِم كثَرأل املسلمنَيو

 والذي كان ومايزاُل "ُهُكم َعَماًل أن ُيتِقَنِمَل أحُدَعإذا  ِحبُُّي اللَهإنَّ ":ِهبقوِل( ص)

 كماليهم، َع واأُلَمِموالُبلدان  عوِبوالشُّ الدَُّوِل تكالِبِلوامُلباِشر ئيسي الرَّ السبَب

 داعىَتَتَس":ِهبقوِل العصيبِة هذه األياِم مِلثِل( ص) سولللرَّ املستقبليِة جلَّى يف النظرِةَتَت

 ."إلخ. . . إلى ُقصَعِتها ُةى األَكَلداَعَتكما َت ُمَميكُم اأُلَلَع

األوفى من تأليفي لهذا الكتاب، والذي سوف لن  األسمى والغرُض الهدُف

أو  ِلكلمة التََّصُوِف امُلتداولة، ِبَتعريٍف ُقرَّاء من الكتِبها وكما اعتاد عليها الأستفتَح

هاد، أو الزُّ أو الرِّبينَي بالرَّبانينَي ريِمالَك ِهتعالى يف ُقرآِن اللهنَعَتُهم  الذيَن َنالصُّويف، ِم

َوالنُُّبوََّة  اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم اللهَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيْؤِتَيُه : ُعمران آِل يف سورِة ورَدكما 

َربَّاِنيِّنَي ِبَما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن  َوَلِكن ُكوُنوْا اللهن ُدوِن ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوْا ِعَباًدا لِّي ِم

ن نَِّبيٍّ َقاَتَل َوَكَأيِّن م: أيضًا ورِةالسُّ ويف نفِس (4/08.)اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن

 اللهَوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َو اللِهِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل  وَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوْايَُّمَعُه ِربِّ

اأُلخرى من  السماويِة الشرائِع أتباِع ِبشأِن ورَدأو كما  (4/240.)ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن

اِنيُّوَن َواأَلْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اإِلْثَم َلْواَل َيْنَهاُهُم الرَّبَّ: املائدة سورِةسياق يف  العرِب غرِي

 الكريِم أن ُأَنوَِّه للقارِئ ُأريُد وال (5/04.)َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوْا َيْصَنُعوَن

عريفات، إمنا َن التَِّمِه ِه ِلنفِسِه ِبنفِس، مبا ُأريدُه أن يسَتخِلَصُه ِمن َنفِسيف هذا املقام

أن  امَلولى، بعَد الِحقًا ِبَعوِن اإلميانيِة اأُلخرى من املوسوعِة امُلَجَلداِت ها ضمَنسُأَدِوُن

 ذيباركة، الامُل وراَء هذه الكِلمِة الكامِن يف املعنى احلقيقيِّ ونتمعََّن ونَتَيقََّن وُندرَك عَيَن
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ين، وذلَك الدِّ يِسضدَّ َتسيِّ ُمعارضٍة وإصالحيٍة صحيحيٍةَت ٍةَكَرَحَك طِحطفى على السَّ

 وانتكاساٍت يٍةوِحُر ِبُرمَِّتها، إلخفاقاٍت ِةواأُلمَّ وامُلجتمِع رِدالَف ياُنِك بعد أن َتَعرََّض

 صناديِد لفيقاِتَت َرِكَش لِّيف ِظمان، َقرنًا من الزَّ مِلا ُيقارُب أخالقيٍة وتداعياٍت إميانيٍة

 ُبغيَةم، ريِهوَغ وينَيَفوَص ثمانينَيوُع ن عباسينَيِم مِهوَمن جاَء ِمن َبعِد ،ةيَّني ُأَمَب

ا ِلمفقًا وحيح، ها الصَّعن مساِر مديةامُلَح ريعِةالشَّ ِملِقَي األخالقيِة قاصِدامل إحنراِف

 والتََّوُسع والتََّسُلِط يف التََّحُكِمواآلنيُة واألنانيُة  الذَّاتيُةهم عليهم مصاحُل مليِهُتكانْت 

بني  وازِنبدأ التَّيف َم فاِضٍح َخَلٍل ، مع ُحدوِثشر الدِّينبإسم تطبيق الشَّريعة وَن

على  ِطامُلفِر اإلنسان، وبني اإلقباِل يف ثنايا كياِن امُلتَأصلِة الفطريِة اجلوانِب ُمسَتلزماِت

 قصوِر داِخَل ِمن مفاسَد بالنِّفاق، ناهيَك عمَّا كانت تدوُر األمَّارِة فِسالنَّ ُمغَرياِت

أو أدنى ِحْفٍظ  أو َخَجٍل َوَجٍل ن دوِنِم امُلعَتَبَرِة السريِة ها ُكتُبتما دوََّنهم، كُخلفاِئ

، ساحنٍة يف أوِل ُفرصٍةالزُّهاد  األواِئُل لذا انربى لها الرَّبانيوَن. الَوجه اِءِلمحتى 

 تهذيِب ِخالِل نماء، ِمالسَّ رساالِتِل رِةنَكامُل ِعالِبَدِمن  دِةالفاِس املظاهِر ملُكِتِب شهرِيلتَّل

 احلافِز قوى، مع تقويِةعلى التَّ الدائِم احلثِّ إلى جانِب لوِبالُق وتصفيِة فوِسالنُّ

 َةاملَؤدي ريَقالطَّ واء، ألّنعلى حٍد َس وامُلجتمِع لدى الفرِد نسانياإل والوازِع خالقياأل

 َنِمقوِل احُل ِلناِبَسو روِدالُو ِمراِعَبَك ين، تتفتَُّحيف الداَر األبديِة والسعادِة إلى اخلالِص

 الداخِل َنهم ِمتعالى ال ُيَغيُِّر ما ِبَقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما ِبأنُفِس اللهيَّما وأن ل، الِساِخالدَّ

ِإنَّ الله اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما : الرعد سورِةسياق يف ورَد كما  ضًا،أي

وحية، الرُّ واحلوافِز اإلميانيِة القيَِّم يف ُمستلزماِت الل الَغوِصِخن مِ (24/22) ِبَأْنُفِسِهْم

 واِءالسَّ إلى كلمِة ِةَصخِلامُل الدَّعوِة ماوية، من ِخالِلالسَّ رائِعالشَّ كافِة بني َأتباِع

َسَواء ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة : ُعمران آِل سورِة يف تالتي وردرآني الُق

ا مِّن ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَباًبَبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَّ

 حوِةبالصَّ القياِم ها من أجِلتوافَر تُموحت َبْل سَتوجُبَت حيُث (4/04.)ُدوِن الّلِه

 وامُلتابعِة للُمراقبِة خاضٍع داِئٍم ستوٍرَد ِدقواِع اِءاحلقيقية، وصواًل إلى إرس اإلسالميِة

وُمَتَحِضٍر سعيد، وراٍق ٍع واٍع َمجَتَبْعِث ُمِل ِهمبوجب ِلَمطبيق، والَعوالتَّ طبيِعلتَِّل وقابٍل

 سورِةسياق يف  ورَدكما  ،أو إجبار رٍض أو إكراٍهَف ن دوِنِمو ن َطواعيٍةولكن َع

 ِحدَِّةَو الرِّماِح ِظالِل وال حتَت ،هبًةغبًة ال َرَر (1/150).الدِّيِناَل ِإْكَراَه ِفي : البقرة

( ص) حممٍد سوِلالرَّ ساِنِلعلى  ًاكذب امُلَلفََّقِة األحاديِث ضمَن ما ورَدكيوف، السُّ
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 اإلستعماريِة زواِتالَغ الِلن ِخوال ِم، ُزورًا وُبهتانًا رآنيةالُقق يًا على احلقاِئَجنَِّت

التي وب، َرالَع رِين َغِمخرى اأُل ماويِةالسَّ ِعرائالشَّ أتباُعلها  َضالتي تعّر الدَّمويِة

 ويف اإلجتاِه .هاِدواجلِّ توحاِتالُف َتسميَةَتجنِّيًا على احَلقاِئق الُقرآنية ليها قوا َعأطَل

التي  قيقيَةاحل اإلسالميَة والصحوَة اإلميانيَة تلك اإلشراقاِتفإنَّ  ،متامًاوامُلغايِر  عاكِسامُل

 واإلجباِر بعيدًا عن اإلكراِه ،ثلىهم امُلبطريقِتالزُّهاُد  األوائُل بانيوَنانربى لها الرَّ

العربي  ها يف التأريِخلَّ نظرُيَقواإلرشاد،  والتوجيِه الُنصِح ، من ِخالِلواإللغاء

 الثاني القرِن خِرن أوا، وذلك انطالقًا ِماإلنسانيِّ والفكِراحلضاري  نظوِرامَلو اإلسالميِّو

 واإلزدهاِر الفكريِّ واإلنتعاِش ينيِّالدِّ ِحساُمالتَّ ، وما واكبتها من بعٍث لروِحجريالِه

 . ماءالسَّ ساالِتِرِل حقيقيٍّ ٍرتصوُّ تكويِن ن خالِلاحلضاري، ِم

 ِتواإلحنرافا على تلُكم املفاسِد َسلَِّط األضواَءُأ بأْن الَقَلِم الِحِسِب ُدوسوف ُأجاِه

 امُلسيَّسِة اخلطرية، والتفسرياِت التجاوزاِتو امُلنكرِة املمارساِتو الطارئِة ِعَدمن الِب

اعتربوا تلك  يُثحبالِعظام،  القرآِن معاني آياِت عن دالالِت كلَّ الُبعِد البعيدِة

أو  ِجدااًل أو ِنقاشًا يف اإلسالم، التي ال َتحَتِمُل الثابتِة من امُلَسلَّماِت التجاوزاِت

 ها أو َسرُبال ميكن جتاوُزالتي  احلمراِء َطْعنًا، كما واعتربوا اخَلوَض فيها من اخلطوِط

 بإسِم امُلستضعفنَي من امُلسلمنَي األعظِم واِدهكذا برَُّروها ومرَُّروها على السَّ .هاأغواِر

يقيني، بعد احلق الراشديَن لفاِءاخل ها رابُعذاَت التجربَة والسَُّنة، كما عايَش تاِبالِك

 عليهم السالم، اخلليفُة احلسِن اإلماِم ِهوجنِل عليًّ ديق واإلماِمالّص نا أبي بكٍريِدَس

 عليٌّ اإلماُم ،4رابأبي التُّ مَنَع َسبَّ حني( رض)العزيز  عبِد بُن ُرَمُع الزاهُد اأُلمويُّ

 اخلالفِة فرتِةواَل ِط اجُلمعِة أياِم ِبَطُخاملساجد، كما كان ُمتََّبعًا يف  ِمْن على منابِر

 اخلليفِة يف حقِّ( رض)الَبصري  احلسُن من الزَّمان، لذا قاَل ِلَقرٍنالباغيِة  اأُلمويِة

كما  "اسَتَحقَّها َعْداًل َغْصبًا، ثّم اخِلالفَة َمُرُعَصَب َغ:"العزيز عبِد بِن َمِرُع العادِل

الصِّحاح  كتِب يف سائِر (وَمن ُيِحبُُّه) السالُم عليِهعليٍّ  اإلماِم َسبَّ حادثِة كُرِذ تكرَر

 يأب بِن ملعاويَة قال ابُن عبَّاٍس":هما نصُّ ، حيث جاَءالشريفة النبويِة املغازي والسريِةو

 الصَّغرُي ربو عليِهَيتى َح ما ُكْنُت ألفعَل: َعْن َشْتِم هذا الرَُّجل؟ قال ُكَفَتأال  :ُسفيان

                                                 
أين إبن ( ص)عليهما السالم، فقال الزَّهراء فاطمة  َبلإلمام علّي حني غاَض( ص)تتجلى ذلك يف قول النبي  -  4

: يف املسجد، فأتاه وهو نائم وقد َتُرَب َجنُبه وَخُلَص التُّراب إلى َظهِره، فأخذ ميسح التُّراب عنه ويقول له: عمك؟ قالت

 . له إسم أَحبُّ إليه منه عليه السالم ُقم يا أبا التُّراب، وما كان
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العزيز اخِلالفة، َكفَّ عن َشتِمه، فقال  عبِد بُن ُعمُر لَيالكبري، فلما ُو فيِه وَيْهَرَم

َمرَُّروا امُلحمدية،  لشريعِةمتمشيخي ا ألن 4"الشَّريفة بويَةالنَّ َةالُسنَّ َرَك اخَلليفُةَت: الناس

 من صميِم ، ُتعَتَبُراإلمام َعلّي ومنُ حيُبهأبي الُتراب  ، بأن َسبِّاأُلموية البدعَة تلَك

وانِتهاكًا  وُخروجًا عن امِللَِّة نِةَتركًا للسُّ عترُبُيها امُلتواترة، وَترُك الشريفِة بويِةالن الُسنَِّة

 لَّد، على لساِنَجوامُل زِءواجلُّ فحِةالصَّ فِسيف َن وزيادًة يف التوضيح جاَء! لإلجماع

رِحمها  (سولزوجة الرَّ)َسلَمة  لُت على ُأمَِّخَد":اجَلدلي قاِئاًل الله الصحابي أبي عبد

يكون هذا؟  وأنىَّ: لُتُق! فيُكم وأنُتم أحياء( ص) الله أُيسَُّب رسوُل: لي فقالْت الله

 (بُُّهِحُيوَمن ) فقرَة السيما وأّن "؟ُهبُِّحُين سَُّب عليٌّ عليه السالم وَمُييَس أَوَل: ْتقاَل

 فاِطمِة الطاهرِة علّي والقديسِة اإلماِم َكوُن! بالذات( ص) حممٍدالكريم  سوُلتعني الرَّ

ن ، كانوا ِمسالٌم ِمن اللهعليهم  واحُلسنُي احلَسُن هيديِنالشَّ الِسبطنِي يِهجَلالزَّهراء وَن

من  ِهيف علياِئِبَحقِّهم  كيف ال وقْد ورَد( ص)حممد  الرسوِل إلى قلِب اللهأَحبِّ َخلق 

 (. 41/14.)َمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىاَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْل ُقْل: سورة الشورى

 لِقويف ِغَنًى عن َخ ،األزمات إفتعاِل بأنني لست بصدِدهنا كما أروُم أن ُأَنوَِّه 

 واملنظماِت والطوائِف وال على مستوى الِفَرِق امُلشاحنات، ال على مستوى األفراِد

 من اجِلداِل مِةالعقي الِصراعاِت من إفتعاِل لك النمَطذما وأن يَِّس، الواألحزاِب

َكْسبًا  إلى باب الُشهرِة الذين يتنازعوَن فسطائينَيالسَّ أهواَء البيزنطي، ُتناِسُب

 ،امُلَحمَّدية لشريعِةا ِقَيِمِل َتفسرياِتِهم امُلنَحِرَفِة نان من ِخالِلالِع إطالِق لألتباع، ُبغيَة

َوَما َيْسَتِوي : فاِطر م يف سورِةهبشأِن كما ورَدالَهدَّامة،  الدعوة إلى مبادِئِهم السياسيِة

َوَما ( 12) َواَل الظِّلُّ َواَل اْلَحُروُر( 10) َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر( 28) اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي

 ُيْسِمُع َمن َيَشاء َوَما َأنَت ِبُمْسِمٍع مَّن ِفي اْلُقُبوِر اللهَيْسَتِوي اأَلْحَياء َواَل اأَلْمَواُت ِإنَّ 

املعنى  إليها بنفِس سبقت اإلشارُة وقد( 14-45/28.)ِإْن َأنَت ِإالَّ َنِذيٌر( 11)

، أاَل ُكْم ُعيوٌنَل29َأما زاَلْت ُقلوُبكم ُمَتَقسِّيَة؟ ":املقدس يف الكتاِبأيضًا  والدالالِت

 لنِّقاِشمن ا لك الَنَمِطذ وُنَك 5"، أاَل َتسَمُعون؟ َأوَلسُتم َتذُكرون؟ُتبِصرون؟ لُكم آذاٌن

 السِّتاِر واملبدأ، إلزالِة والرأِي العقيدِة أصحاَب َتماَشى مع َمن ُيشاطُرَيامليكافيلي ال 

                                                 
إبن أبي لعالمة من اجلزء الثالث عشر من املجلد السابع من كتاب شرح نهج البالغة ل 244أنظر الصفحة  -  4

 (. م2150-هج055)احلديد املدائني املتويف سنة 

 . ِمن َجديد وِمن دوِن إعتبار فَسُهمن إجنيل مرقس من الكتاب املقدس، وكأنَّ التأريَخ ُيعيُد َن 9أنظر اإلصحاح  -  5
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هم احَلقيقييِّن، وَمن َيقَتفي آثاَر اللِه رسوِل ألصحاِب الَّقِةاخَل اإلنسانيِة عن املواقِف

ِمنُهم، ِمَن الذين  وقننَيامُل ؤمننَيامُلاخَليِّريَن  ج َنهَج امُلصلحنَيِهُخطاُهم وَينَت ويتَِّبُع

. الُعصور ِعتتاُبو َمرِّ األياِمَعرَب  شُّجاعِةالاألخالقيِة  املواقِف ساهموا يف تسجيِل

 اإلنسانيَة األهداَف أن تضَع ن دوِناجلِّدال، ِم من أجِل فإنَّ اجلِّداَل إلى ذلك باإلضافِة

 الى قناعاٍت باملخدوعنَي َلِصي َتنًا َكساِك رَِّكأن ُتَحُنْصَب َعيَنيك، أو  النبيلَة

 الطارئة والِبَدِع الفاسدِة ملفاهيِمتلك اِب التَّشهرِي ن ِخالِل، ِميقةفيها مع احلق يتواصلوَن

، التي ال تتعدى الدِّين بإسِم الدَّخيلِة السياسيِة واملوبقاِت ،امُلَحمَّدية على الشريعِة

إلى  َتُمتُّ املوروثة، التي اَل العربيِة اجلاهليِة والتقاليِد العاداِت ها ُمَصنَّفًا ِضمَنكوُن

 لَّ ما أدرجوه ضمَنما وأن ُجِبِصَلة، الِسيَّ ومغزى العقيدِة الشَّريعِة وروِح الديِن َجوَهِر

 التَّقليِدامُلَلفََّقِة ووَتمريِر األحاديِث امَلوضوَعِة  ن طريِقين، َعيف الدِّ الثاِبتِة امُلَسَلماِت

يف  يِنِجياًل َبعَد ِجيل، ُتعَتَبر َتكريسًا للدِّ واملرجعياِت واملدارِس وِخاألعمى للشي

يف  امُلَقِلديَن نعُت ورَد، كما والتََّوُسعيِة التََّسُلطيِةالُعنصريِة  السياسيِة األهداِف خدمِة

ها من حيِنيف  ومتنفذٍة متسلطٍة بشأن فئٍة مثلما ورَد، واخلنازير ِةبالِقرَدِمن َقبِلِهم  يِنالدِّ

 يف سورِةورَد  ؛ كماسدََّقامُل وراِةالتَّ أسفاِر ياِتآل للدين، واملأولنَي املسيسنَي اليهوِد

وقد  (0/200).َفَلمَّا َعَتْوْا َعن مَّا ُنُهوْا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئني: األعراف

ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلَك َمُثوَبًة ِعنَد : ئدةاملا سورِة يف يِنيف الدِّ ِلديَنَقامُل نعُت تكرَر

لطَّاُغوَت ُأْوَلـِئَك الّلِه َمن لََّعَنُه الّلُه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعَبَد ا

تعالى نَعَت  اللهنَّ فإ وكما نالحُظ (5/00).َكانًا َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيِلَشرٌّ م

بالِقرَدِة  املسيِح السيِد يف زمِن اليهوِد ُفقهاِء وقيني والفريسيني من أعالِملصَُّدِل امُلَقِلديَن

 البشريِة واألصناِم أي الطواغيِت (بَعَبَد الطَّاُغوَت)واخلنازير، ناهيك عن وْسِمِهْم 

اتََّخُذوْا : التَّوبة -راَءة الَب يف سورِةتأكيدها  وردكما  ؛احلجرية ِمأسوًة باألصنا

 هيكِل تعالى بهدِم اللههم لذا عاَقَب (8/42.)َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه

 ، باإلضافِةعليِه السَّالم ُسليمان نا الكريُمرسوُل هم يف أورشليم الُقدس، الذي بناُهِقبلِت

 يف سورِةورَد مان؛ كما الزَّ َنِم متفاوتتنِي فرتتنِيل هم يف العامِلهم وتشريِدإلى َسبِي

َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ : اإلسراء

العاداِت مبا جاَء بِه ثائرًا على السيد املسيح على كونهم أنكروا  (20/4.)ُعُلوًّا َكِبرًيا

 ِرَوُس ن ِخالِلكرارًا ِمرارًا وِتِم ِهوأن وروِدالسيما ِة يف ديِن الله، َعلتقاليِد الباليِة امُلتََّباو
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، أو ُمَعيَّن تأرخييٍّ عَبثًا أو إعتباطًا أو سردًا ِلَحَدٍث ظام، مل تأِتالِع القرآِن وآياِت

 تذكريًا للعرِب جاَءاأَلوَّلني، إمنا  روى من أساطرِيُت سطورٍةأو ُأ أو روايٍة ٍةِقصَّ

 امُلحمديِة الشريعِة أتباُع َظتَِّعَيالعظيم، كي  العرِش ُدِنن َلوتأكيدًا ِم واملسلمنَي

 وتقريعًا للجيِش النافعة، وكذلك توبيخًا روَسوالدُّ واحِلكَم يأخذوا منها الِعَبَرو

، دِّينال بعباءِة تسرُتت التي واملرجعياِت والطَّواِئِف ِمنُ مَقلِّدي اليوم للمذاهِب اجَلرَّاِر

أو  ٍربُّأو تَد ٍركُّأدنى تَف ين، ِمن دوِنُمَسيٍَّس للدِّ اَء ُكلِّ ناِعٍقوَن ِندُيَلبُِّمَن الذين 

، الله ون ما أوصى بِهُتْلُغ":املسيح السيِد على لساِنعليها  التأكيُد سبَقل، كما قَُّتَع

هذا 9: م فقالنُكَع َأَبَنإذ َت ياُءإشَع َنحَسأ! ها املراؤونأي0ُّ. ُكمًة على تقاليِدَظحاَفُم

م اًل َيعُبُدوَنني وُهما باِطإن8َّ! ادًّي ِجنَِّع عيٌدَبَف ُهلُبا َقيه، أمََّتَفَشُمني ِبُيكِر عُبالشَّ

 تعالى يف سورِة الله قاَلوتأكيدًا ملا سبق  0"اسصايا النَّت إالَّ َويَسَل عاليَمَت عَِّلموَنُي

ِمن َبْعِد َما  اللهِني ِإْسَراِئيَل َكْم آَتْيَناُهم مِّْن آَيٍة َبيَِّنٍة َوَمن ُيَبدِّْل ِنْعَمَة َسْل َب: البقرة

األعمى يف  عن التقليِد النهُي وقد ورَد (1/122.)َشِديُد اْلِعَقاِب اللهَجاَءْتُه َفِإنَّ 

 ال َيُحلُّ":هعمان ما نصُّنيفة النُّأبو َح األعظِم اإلماِم انيالربَّ القطِب على لساِنالدِّين، 

 قال اإلماُمنفس السياق يف و. أخذناُه ن أيَنم ِمعَلم َيأَحٌد ِبَقوِلنا ما َل أخَذأن َي

ك فِسَنر يف ذلك ِلما أقول، وانُظ لِّيا أبا إسحاق ال ُتَقلُِّدني يف ُك: َمرًَّة للرَّبيع الشافعُي

ُأنظروا يف أمِر ِديِنُكم، فإنَّ  :يقول اللُه مُهرح وكاَن: ن اإلمام داُودَع َلِقوُن. ِدين ُهفإنَّ

َقبيٌح َعلى َمن ُأعِطَي  :وكان يقول .للَبصرية وفيه ُعَمًى َمذموٌم امَلعصوِم التَّقليَد ِلَغرِي

اإلمام  وأنَّ َشخصًا استشار. َيسَتضيُء ِبها أن ُيطِفَئها َوَيمشي ُمعَتِمدًا على َغرِيه شمَعًة

ال ُتَقلُِّدني وال ُتَقلِّد ماِلكًا وال  :الله ُهَمَعصِره، فقال رِح ُعلماِء أحِد يف َتقليِدداود 

كما وأضاف  0هم، َوُخِذ األحكام ِمن َحيُث أَخذوااألوزاعي وال النَّخعي وال غرَي

ما جاَء َعن َرسوِل  :املجاهد الكبري اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان وكان يقول

َما َونا، َتَخيَّْر ِهَفَعلى الرأِس والَعني، وما جاَء َعن أصحاب ِبَأبي ُهَو وُأمّي( ص) الله

عن ( ص)ر الرسول وتأكيدًا ملا سبق عبَّ 9"َنحُن ِرجالَوجاَء َعن َغرِيِهم َفُهم ِرجاٌل 

إذا أَمرُتُكم ِبَشيٍء ِمن ِديِنُكم ":نفس التوجه وبأبلغ العبارات يف حديث مأثور بقوله
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صيب، ئ أو ُأخِطما ُأبَّأي ُر" شرا أنا َبَمم ِبَشيٍء ِمن رأيٍّ َفإنََّفُخذوا بِه، وإذا أَمرُتُك

 املسيح، ُمَوِجهًا كالَمُه إلى الفريسينَي السيِد على لساِن ُهتأكيُد وقد سبَق. رواه مسلم

رَسٍة َغلُّ ُك":قولِهِب املوسويِة الشريعِة من فقهاِءها يف حيِنللدين  املسيسنَي والصدوقينَي

ُهم ُعمياٌن َيقودوَن َفَدعوُهم وَشأنُهم، 24. قَلعُتا أبي السَّماوّي، ال ُبدَّ أن مل َيغِرسه

 إالَّ أنَّ العرَب 8"وإذا كان األعمى َيُقوُد أعمى، َيسُقطاِن َمعًا يف ُحفَرة. ُعميانًا

التي تسمى َتَجنِّيًا على  اخلالفِة ُعصوِر السَّقيفة، وعلى َمداِر ِعإجتما ومنُذ واملسلمنَي

 واملضيئِة امُلشرقِة ، مل َيلَتِفتوا إلى تلك اجلوانِبوإلى اليوم باإلسالميةالقرآنية  احلقائِق

 القرآنيِة واحِلَكِم والِعَبِر النَّاِفَعِة ِسُيوُلوا إهتمامًا ِبتلَك الّدرو ِمَن الَقضية، ومل

ٌمتمثلًة  شريٍةطواغيَت َب لوا على تنصيِبِمحني َع يِّهم أكثَرامُلسَتفيضة، ومتادوا يف َغ

مدى  ، الذين كانوا حيُكموَنوَمن ُيَسَموَن ِبوالَية الَفقيه الطنيوالسَّ واأُلمراِء باخُللفاِء

ى ن َفتاوذلك ِمب س وإنقالبيي اليوم، ُمسَتقويَنروما وفار أباطرِة على شاكلِة احلياِة

ذلَك وِلُشعوِبهم،  استغباًء هم التكفريينَيُفقهاِئ أعالِممن  همسالطيِن ِظوعا وإجتهاداِت

 ، ِمن ِخالِلبالنِّفاق نُفُسهم األمَّاَرُةأ الَهوى الذي اسَتهَوتُه ديِن ستلزماِتُمثمينًا ِلَت

، بطرٍق ُملَتوية ومباِهِجَهاالدُّنيا  على زخارِف امُلفِرِط اإلقباِل بهدِف يِنالدِّ إستغالِل

 َمشبوهٍة ُمؤامرٍةها تكريسًا ِلكوُن َدَعَتمل َت والتحريفاِت ما وأن تلك التلفيقاِتيَّالِس

، خطَّطوا امُلَحمَِّدية الشريعِة روِحل اإلنسانيِة واملبادِئ خالقيِةاأل على القيَِّم وِحقٍد َدفنٍي

 ى الذرائِعشتَّرروها ِبالسيوف، وَب وِحدَِّة الرِّماِح ِظالِل وفرضوها حتَت القروِن لها عرَب

 ُسلطاِن ومصالِح هم الذاتيِة، خدمًة ملصاحِلامُللَتوية رِقوالُط الواهيِة واحِلجِج امُلفتعلِة

 واجلزيِة اخلراِج وأخِذ واِتااألت وجمِع الضَّراِئِب َفرِض هم التَّوسعية، ِمن ِخالِلأسياِد

 اخليوِل حتى على ِوالَدِة الَيوميِة أراضي السَّواد، ناهيك عن الرُّسُوِم ومسِح والعشوِر

 سميِةوَت يِنالدِّ شِرَن ِةباَءَع حتَت تطاوالتلَك الِت ت كلُّحدثاليدوية،  والصناعاِت

 ِبعاُتَت وما تزاُل! جناحًا يف الَفَشل الكبري تهاد، فتوحاٌت كاَنواجلِّ توحاِتالُف

 الُعظمى من تكفرييي أعالِم الغالبيِة خميلِةيف  عشعشًةُم امُلحمديِة هم للشريعِةتسييِس

 الَفرديِة بالشََّهواِت امُلثَقَلِة تلك القيوِد من أعباِء تخلِصال ِلذا وُبغيَة. اليوم ُفقهاِء

عن  والَكفَّ تلُكم األباطيِل إزهاَق سَتوِجُبي، رةامُلنَك والِبَدِع السائدِة والتلفيقاِت
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 املوضوعيِّ احلواِر ى يف إجراِءتجّليي ذلها، ال عن الرتويِج َفقَُّوبها والتَّ العمِل

 الشريعِة وِقَيِم ها مع مبادِئعلى تفعيِل العمُلن ُثمَّ أواًل، وِم الذاِت مع والّبنَّاِء ِفالهاِد

 أٍةزََّجُم غرِي وُمتكاملٍة ُمرتابطٍة كوحدٍة الكريِم القرآِن من ُكلِّياِت املحمدية، املنبثقِة

 إلشراِق، واالعقلي شاِطالنَّو ،القلبي نويِرالتَّ ن خالِلِم ِهنفِسِبه فَسَن ُدُيَجدِّ ، والذيثانيًا

 ِفاملواِق مع تسجيِل ُقطاَبَتَتهي ما و، السيَّكانوَم ماٍنوَز وآٍن صٍروحي يف كلِّ َعالرُّ

ماٍض  نَدِع ُفقََّوَتن َيَم ، ألنَّاحلقيقةمع  واصِللتَِّل الباحثنَي ِجَوَمنَه اخَلالََّقِة اإلنسانيِة

 . ِلُمسَتقَبٍل أفَضل ٍقشِرُمَغٍد  َءِبنا ستطيَعن َيور، َلَمبُتو وٍَّهَشٍك وُمَفرَبرٍَّف وُمَحُم

 ِلثَِّمَتالواحد، امُل اإلسالميِّ يِنعن الدِّ الدفاِع صدِدنِّي لسُت ِبإن :القول لِةن ناِفِم

َغرُي أنا أيضًا السماوية، و الشرائِع سائِر نفحاِتعن  املنبثقِة سِةدََّقامُل الُكتِب لكافِة

ِبطريقٍة أو  ُيدافُع َعنُهم يف َعلياِئِه ارَسلني، ألنَّ َلُهم َرّبوامُل عن األنبياِء ُمكَترٍث ِللدِّفاِع

ِمن وال عاِلمًا ِديِنيًا  أن ُأَنوَِّه بأنِّي لسُت َفقيهًا َكما وُأريُد. امُلناِسب ُأخرى ويف الوقِت

 ، إنَّما أنا كاِتٌب وَصحفيٌّفوذوالنُّ اِهواجلَّ أِنوالشَّ والسَّماَحِة الَفضيلِة أصحاِب

 وَشدَولب، الَق وإفاضاِتالِفكر،  اِتلِّيوَتَج ،كَم الَعقلُحجَتِهد، أعَتِمُد ُم الميٌّوإع

السَّليمة، َأمشي الُهَوينا  البشريِة الِفطرِة َنقَُّيالَبصرية، وَت امُلؤِمن، وُنوَر هن، وِفراسَةالذِّ

. مَلوَمَة الِئ اللهخاَف يف وِن أْن أيف َمساِلِك اإلميان، ِمْن ُد َصوَب الرُّوِح احَلقِّ يف ُدروِب

وري كما َسأَل َدِب أسأُلو! ن َقبلِقصٌَّة مل ُتحَكى ِم ِقصَّتي مع هذا الكتاِب فإّن ِلذا

 ُمَقوِّماِتَبني  َهل ُهناَك تعاُرٌض: رةشهوامل يف ُمَقدَِّمِتِه ُهالل ُهرحَم َخلدوٍن إبُن العالََّمُة

يف  الدِّين السَّماويِّ ُمستلزماِتوَبنَي  ،َخلَقُه َعليهالى تعاُه الل التي فطََّر البشريِة الطَّبيعِة

تّم َمقُصوٌد  َلٌلوَخ خارجيٌّ أم أنَّ هناك تعاُرٌض ؟والعاَلم واملجتمِع رِدالَف ُشؤوِن َتنظيِم

 األخالقيِة بالقيِم لسَّرِي، ِلهاعلى أمِر واملغلوبِة امُلستضعفِة هذه اأُلمَِّة ُمعَتَقِديف  افتعاُلُه

 ، مبا تشتهيِه رياُحالسَّمحاء املحمديِة للشريعِة الروحيِة والتجلياِت اإلنسانيِة ملبادِئوا

تغاَفَل عنها الكثريوَن إمَّا  ، حبيُثالكأداء فوِسوالنُّ الكاحلِة الوجوِه أصحاِب أهواِء

  !واألدِعياء راءواأُلَم اخُللفاِء طِشن َبوفًا ِمأو َخ حذوِرن امَلقيًة ِمُت

 سولالرَّ أحاديِث كِةوفرب حتريِف بشأِن (رض)قال الواحدي  ياِقالسِّ يف نفِسو

، ولُزالنُّ أسباِب م يف روايِةُهَلساُهَت ِهصِرَع لماِءآخذًا على ُع (ص)حممد الكريِم 

وباحلرف  يقول حيُث عيِدالَو َنم ِمرُهذَّوَح ،والدَّجل ِبِذوالَك اإلفِكم ِبماُهَرَو

إلى  ُهماَميًا ِزلِقبًا، ُمِذَكإفكًا َو ُقخُلَييئًا، َوَش ُعِرخَتَي ٍدأَح لُُّكَف وَما الَيأمَّ:"الواحد
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 كما وأغَمَض الَطْرَف َعنها أعالُم 20"اآلية ِبَسَبِب َغرَي ُمَفكٍر يف الَوعيِدهالة، اجلَّ

 يُشاجلَّ زاُلي، وما فهاخاِروَز الدُّنيا َتكاُلبًا على ُحطاِموامُلَتأخِوننَي  امُلَتَسلفنَي الُفقهاِء

عاني من ُي، عيالَو َنإلى أقِل قْدٍر ِم ُرِقامُلفَت مديِةامُلَح الشريعِة أتباِعمن  اُراجلرَّ

فيها على  حُرالسِّ انَقَلَب ، حبيُثالفةاخِل صوِرُعن ِم السَّوداِء احُلَقِبِتلَك  تداعياِت

 املحيطاِت يف عرِض اخلَّواَرُة ُهمُنُفُس مبا ال َتشتهيِه األمواُج السَّاِحر، وانعكسِت

َحقَّ  اللهكونهم ما َقدَّروا  ،ةكفريتَّال تاوىوضى الَفرة َفي ظاِهشِّتَف والبحار، ِمن َحيُث

ني َب مُهمكانَت قيهاِنعَتُم، وال ِليَّتهاُقدِسالسمحاِء  امُلحمديِة ريعِةِه وما َحِفظوا للشََّقدِر

ِإنَّ الَِّذيَن : البقرة عليهم يف سورِة قوُلال، لذا حقَّ اأُلخرى ماويةالسَّ رائِعالشَّ أتباِع

َيْكُتُموَن َما َأنَزَل الّلُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا َقِلياًل ُأوَلـِئَك َما َيْأُكُلوَن ِفي 

ُهْم َعَذاٌب ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم الّلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّيِهْم َوَل

وكما يقوُل الفيلسوُف الصُّويُف العظيُم ُسقراط ِبأنَّ الَفضيلة ِعْلٌم  (1/204.)َأِليٌم

 سلمني، وتذكرٍيوامُل ِبَرالَع ِلُحكَّاِم ٍرمبثاَبِة إنذا يكوُن سِّياقال ويف نفِسوالرَّذيلة َجهل، 

 بأنَّ َتَجنِّيِهم على ،صاغيٍة بآذاٍن واكوُيدِر نواوِقوا وُيُمعَلَيكفرييني، ِلالتَّ الُفقهاِء ألعالِم

 اإلخالقيِةها مبادِئ على تأطرِي العمِل ن ِخالِلاحلقِّ بالذات، ِم يِنِدو اإلميانيِة احلقيقِة

 يف التََّعرُِّب متمثلًة، أو ُعنصري يأو طاِئف ها بطابٍع َقوميٍّوتغليِف ها اإلنسانيِةِمَيِقَو

( ص)حممد  الله لرسوِل راُمالِك َنواحلقيقي اُبالذي كان األصح الَقديم، اجلاهليِّ

وإلغاِئِهم لآلَخر وإستخفاِفِهم  ِإهداِرِهم للُحُقوِق ِمنها َليَل َنهار، إلى جاِنِب َيَتَعوَّذوَن

 الَفهِم على احلياة، على َخلفيِة ِبَرعاياُهم إليثاِر امَلوِت اإلنسان، هو الذي َيدَفُع ِبكراَمِة

 إنتقاميٌة سماويٌة ، فهي رسالٌةالسَّمحاء امُلحمديِة للشريعِة امُلَشوَِّهو واملحرَِّف اخلاطِئ

ِبتمادَيُكم  السُّوِء وُفقهاَء يا ُحكَّاَموإرهاَبُكم وَبطَشُكم خنشى َمكَرُكم  إننا ال: هامفاُد

 والتََّطُرِف يف الدِّين رَب الُغُلوَِّعرُّ ُمَيكاَن طريُقَك ما وإذا  .والنِّفاق والَبغيِّ يف التَّظليِل

 الناِس َنِم امَلخدوعنَي بأرواِح امُلتاَجَرِة ، من حيُثاآلخرين وتهميِش وإلغاِءاألعمى 

 امُلستضعفنَي ِخداِع اإلطراء، عن طريِق َنعباراٍت ِمراِم ِباحَل الكسِب ِفَدَهالُبسطاء، ِب

ِتلَك  غوَص يف أعماِقامَلحتار، فما َعَليَك إالَّ أن َت اللِه هم من َخلِقعلى أمِر املغلوبنَي

 . يهْقِدٌم َعَلُمرى بُأِم َعيَنيَك ما أنَت َت، كي وِبقاتامُل

                                                 
أنظر مباحث يف علوم القرآن ِلَمنَّاع القطَّان، بصدد أسباب النزول للواحدي، وهو أبو احلسن علي بن أحمد  -  20

 . هجرية 410النحوي واملفسر املتويف سنة 
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املاضي  أُلمور، َسرَب أغواِرِل يوَسرِد ألحداِثل تيوايِر الِلن ِخِم أخوُضوف وس

يف الدِّقة،  امُلتناهيِة موِرواأُل اسِةاحلسَّ واملواضيِع اخلطريِة لِتْلُكُم الوقائِع ،السَّحيق

 ال يكتُب َثالباِح ِعلمًا بأنَّ. باإلثباتات ًاروزاِخ ومشفوعًا بالرباهنِي سَتشهدًا باألدلِةُم

 الضَّمرِي ِلِنداِء الِكتابة، لذا آليُت على نفسي اإلصغاَء هُهناَك ما َتسَتوِجُب كانإالَّ إذا 

 الت، ُبغيَة وضِع، وُهدى التأُماإلمياِن ، ونوِرقيدِةجوى الَع، وَنامُلرَهِف ، واحِلسِّاحَلّي

 األصحاِب َنِم األوائِل املوقننَي املؤمننَي صراِخ ْبِشَن ريِقن َطروف، َععلى احُل الُنقاِط

 املاضي مآسي وأهواِل أنقاِض ن حتِتِم( ص) حممٍد الله لرسوِلالِكراِم  احلقيقينَي

 وَمواِقِفِهم اإلميانيِةاخَلالَّقة،  هم اإلنسانيِةرسالِت على إيصاِل الَعَمِل ِفَدَه، ِبالسَّحيق

 ن أصحاِبِم ِةامُلَتَيقَِّن هم الرُّوحية، ِلَعرِضها على الُنخَبِةمواجيِد الشُّجاَعة، وإفاضاِت

ال  على أْن َرَذتَِّحة، ُمَتَوِخيًا فيها احَلامُلَتَف واألذهاِن الراِجَحِة والُعقوِل احَليَِّة الضَّماِئِر

 نطبَق َعَليَّ قوُلي وَهُلَم َجراًّ، َكي ال السُّنيِة املفاهيِم لدحِض يعيَةالشِّ املصادَر أعتمَد

 : عهامطُل رائعٍة يف قصيدٍة إليِه ين فيما ذهَبأحمد الّز الكبرِي الشاعِر

 َدٍم أقضي بِه  َحقَّ صاِحِب وَصوُغ إثَر  ذاهِب        َوْقَفٌة  عاٍم   ُكلِّ  أيف 

 جاِنِب َقلبي  جاِنبًا  َبْعَد  فأفِقُد        واحٍد  َبْعَد  واحدًا  َصْحبي  أَودُِّع

 ويا ُطوَل ما َضحَّْت ُرفوُف امَلكاِتِبْيَعَة  األوراِق  يف َغرِي طاِئٍل       َض َفيا 

، امُلَتَيِقِن امُلؤِمِن وِفراسِة الَقَلِم ِمن ِإلهاِم ٍيِبَوحتعالى  هاللَّ ُأجاهُد يف سبيِل وَسوَف

 َنسمٍة الباِطل، وإلى آِخِر وإزهاِق قِّاحَل إلحقاِق ُمعَتِصمًا باملعرفِةو ُمسَتْبِصرًا بالِعلِم

 وُتَباَن اأُلموُر تاُرزاَل السُِّياتي، حتى يِمن َح األخرِي ُتفاِرُق أنفاسي، وإلى الرََّمِق

خِلصًا لُه الدِّين، بأن ُم اللهأدعو  ،هي الُعليا كلمُة اللِه وَتكوُن ،وَتْنَجلي احلقيقة

َوَيْخَشْوَنُه َواَل َيْخَشْوَن  اللهالَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت  :لي ِلساَن ِصدٍق يف اآلخرين َعَلَيج

ال فنى وال َيذي لُت على احليِّ الَّوكَّوَت( 44/48)َحِسيًبا  اللهَه َوَكَفى ِبالل َأَحًدا ِإالَّ

 ستعاُنيٌك يف امُللك، وهو امُلرَلدا، ومل يكن لُه َشبًة وال َوتَِّخذ صاِحم َيموت، الذي َلَي

 . َتَوكَّلُت وإليِه ُأنيب ليِهعلى ما أقول، َع

 



 35 

22َرْتَهْزَأَف الله ِنَع َجَرَة اللَّْوِزُت َشَأْلَس
 

 

 اآلفاُق مََّلِتَتَجو ،الكريم هِهِجَو وِرُنِبرُض السماواُت واأَل شرقِتالذي َأ اللِه سِمِب

 وعلى( ص) ٍدمََّحُمنا رسوِلنا وسيِد على ُه، وصلى اللِهالِلَجَو ِهماِلَج ِبُحِب األكواُنو

 ِهبياِئأن جميِع، وعلى له باحلق التابعنَي امللتزمنَي بِهأصحا ِةفَووَص الطاهريَن ِهآِل

 ِهوأصفياِئ ِهلياِئأو سائِرعلى بني، وَجنَتامُل نَييواراحلووالرُّهبان  األحباِرمن  هموأنصاِر

، هدينيامَل الهادينَي همأتباِعو ،وحيدالتَّ وامِعَص هباِنُراد، هَّالزُّ َنانييِّمن الربَّ ِهوأتقياِئ

 َن، ِمينلدِّا وِمَي يف حقيِقالتَّ على يِةالبشر فعاِء، وُشعينينيا على التَّيف الدُّ دىُهال ِةَمأِئ

 .بدياللوا َتعليه، وما بدَّ اللهقوا ما عاهدوا َدالذين َص

وال  ثيٌلوال َم وٌنوال َل كٌل َشالو ،دَس َجال وٌحُر ل،َزَيمل  ديٌمَق ُهشأَن جلَّ هو اللُه

 ِمالعاَل وُدُجُو، لقاخَل لِقَخ بَلَق وجوٌدَم دٌيرَمَس لٌيَزَأ ٌيِدَبَأ ،إليه إالَّ بيٌلوال َس ديٌلَب

الذي هو . ِهوِدُجُوإالَّ ِب ملُه ال ُوجوَد حٌضَم ٌمَدَع ذاتِهمقارنًة ب واألكواِن واألفالِك

 كم،ُح ِنلٍم وباِطِع ِرن ظاِهِم ُهَجحَج َنيََّبو، ُهيَنِد َدووحَّ، ُهرَعَش ونثَر ،ُهَجنَهَماصطفى 

 به وما جتوُد اإلحياءاُت به وما تبوُح اإلشاراِت وَأوَضُح باراِتالِع أبَلُغ ُزعَجَت

 حِنَل دِوَشاإلميان، َو وِرُن ِةراَس، وِفاأللباب باِبُلِمن  ُةكماحِل ْتَك، َوما مَلالالتدَّال

 آالِءيات لَِّجَت نعبري َعف، التَّاملعاِر ِفواِروَع لوِمالُع أنواِر عاِعُش وإشرقاِت األذهان،

                                                 
بري والسعادة الرُّوحية ِمَن الُدرِّ امَلنثور، واإلطمئنان الَقلبي واإلستقرار النَّفسي هذا القول املأثور، امُلفَعِم ِباحُلبِّ الَك -  22

هو أبي َحفص  -بالله الصُّويّف الزاِهد ابن الفاِرض َقدََّس ِسرُُّه  ِفواإليقان اإلمياني امُلَتَوقِّد وامَلسطور، لإلمام الرَّباني العاِر

صري، صاحب الشِّعر اللَّطيف، واألسلوب الراِئق الظَّريف، رِشد بن َعلي احَلَموي امَلوأبي قاسم ُعَمر ابن أبي احلسن بن امُل

عَِّبِر والتََّدفُّق الِفطريِّ إلنسيابية ُعيون الِفكر النابِع ِمن وحي نوِر اإلميان، وتناُغم أنواء القلب احلصيف امُلفَعِم باإليقان، امُل

، ِمن َثنايا إشراقات أنوار َقلبيةة، وَشقاِئق الرَّواِبط الائم الُعلوم اللَُّدنيعن إفاضات التََّجليات اإللهية، وُهبوب نس

وآٍن وَزماٍن  املواِهب اإلميانية، امُلَبدَِّدِة ِلَجالبيب الظَّالم، وامُلَمزِّقة ألركان الصَُّور امُلفربكة ِمن تلفيقات أبو َجهِل كلِّ َعصٍر

امُلعاصرين، وَمن ُيَسَمون  سلفنَيَتوامُلوامُلَتأخوننَي  تأسلمنَيامُل امُلَتَمشيخنَي قهاِءلُفوَمكان، امُلَتَمثِّل اليوم يف غالبية ا

عنى وامَل الالِتوالدَّ ِدقاِصامَل يُثن َحها ِمِعوِضيف غري َم ربُّ الِعزَِّة ، ِمن املَأولني لكالِمتَّضليليةالباجلِّهادييِّن َوبوالية الَفقيه 

والطَّلب،  مبادئ الَعرِضِل خاِضَعٍة ٍة رخيصٍةلَعِة ِسكأيَّ امُلَحمَّديِة ريعِةِبها ِمن ُسلطان، امُلحَتِرفني للشَّ م ُيَنزُِّل اللهما َلِب

ِمن وامُلقدَّسة،  ِبالُكُت سائِر أنواِر د، امُلتضمِّن آلالِءيف الدِّين اإللهي الواِح مثلِةَتامُل ِبُدَرْر الشَّرائع السَّماويِة تاجريَنامُل

حممد الله  رسوِلِل األغياِر نَياحلقيقيَّ لوب، لألصحاِبالُق التَّنزيل امُلخَتصِّ به الرَّبانينَي الزُّهاد من أرباِب ِكري أنواِرُمن

لوم األطهار ِمن َحَمَلة أسرار الُع ِهيِتالله،َ ِوألِئَمِة آل َب ن أنصاِرم ِمُهدرَب َبم وواَكطاُهشى على ُخَوَمن َتِبَعُهم وَم( ص)

 . الدِّين احلكيم والقرآن امُلبني بإحساٍن إلى يوِم امُلَتضَِّمِن للعلوم اللَُّدنية، وأنوار آِي الذِّكِر باطنيِةال
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لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد  ُقْل: ِهماِتِلَك حاِرِب

وَمناُط ل، َدْسحاتِه ُمَبَس وَنُد ِةزَّالِع جاُبِحَف 21.َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا

 ا وراَءِلمدادًا مِتإ ُهكوُنكان، وال َم ماٌنه َزدُُّحل، ال َيقَفُم ذاتِه ِةَفعِرَم إلى الُوُلوِج

إلينا  وأقرُب ردوصُّال يخفوما ُتلنا  البصرُي َووُه األبصاُر كُهدِرواملكان، ال ُت ماِنالزَّ

  24.َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر: ريدالَو بِلَحمن 

 َوُهل ، َبُهَعَم يَءَشوال  كاَن، هايةِن وِنن ُدِم ُرداية، واآلِخِب وِنن ُدِم ُلاألوَّ َوُه

 األرِض وُرمات، ُنِلالَك ُةَمِلَكاألشياء،  ُةلَِّعون، كُنَم غرُي كائٌن، كان ليِهلى ما َعَع

 هو ِمرآُة .لوبالُق غاِفِش نواِءَأ ُلوَِّحُمَوفوس، النُّ زِعوِاَننايا َثعلى  ُنيِمَهامُل .ماءالسَّو

  .ذي ال َيَتَحرَّكوامُلَحرُِّك الَّ ،عينيَعن ُكلِّ َت والَبعيدُة ،َعن ُكلِّ ِنسبة امُلَجرََّدُة الُوجوِد

 وِنن ُدِم بادِهِع وَقَف هُرالقار، ِبَكَتامُل اُراجلبَّ ، العزيُزرِدقَتامُل ُطالباِس ُقاخلاِل اللُههو 

 ٍذِئوَمَي جميعًا رُضواأل ،هايف وجوِد عليِه ُدتعتِم املخلوقاِت ميُعَج .لطانًاُس َطبُسأن َي

 جميِع آفاُق. الكًامِتإ عَيدَّأن َي وِنن ُدِم ؛مينِهَيِب طوياٌتَم ، والسماواُتُهُتبَضَق

 رهوٌناملخلوقات َم يُعمَج ُةَي، وناِصِهِمَرَك ِرحاِب وِدُجمار ِثن ِم ٌةَرَمَث األكواِنو األفالِك

 ٌةَمناِغَتوُم لٌةكاِم يِهَدَي إبداعاُت. رفانًاضاًل أو ِعَف عَيدَّأن َي وِنن ُدِم ،ِهيثاِقِم يِةأزلب

 ِةوَعَرنيئًا ِلَهَف ،زازًااعِت وأخرًا َف َيِعدَّأن َي ن دوِنِم ،َقَدر لىوَع ٌةميَلوَج ٌةَقناِسَتوُم

 ِطَباًقا مَّا َتَرى ِفي َخْلِقَسَماَواٍت  الَِّذي َخَلَق َسْبَع :قنياخلاِل أحسُن الله َكباَرَتو ِقلاخَل

اْلَبَصَر َكرََّتْيِن  ُثمَّ اْرِجَع( 4) الرَّْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر

  24.َوُهَو َحِسرٌي ِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأَينَق

 ُقوُمنَطَلها داياُتِب األشياِء جميُع ُدِمسَتنُه َت، ِميءَش ِهثِلِمَك يَسَلالله،  َوظيٌم ُهَع

 َوُهَوذات،  لُِّك ُةَحماِن ُهوجودات، وذاُتامَل َجميِع أصِل وُرُن َوُه .هاِتوَُّق وِسرُّ ُوجوِدها

 حيُطال ُت .كاإلدرا َعن ُمتناَوِل ُكلَّ الُبعِد الَبعيُدريد، وبِل الَون َحِم إلينا القريُب

واجلَّماِل  ِةبََّحامَل وُعنبَيهو  وم،ُهالُف َمكاِمُن ِهجالِل َهْنُك ُكدِروم، وال َتلالُع آالُء ِهِتَمَظَعِب

 وأكواٌنواإلخالص،  داِدوالِو حمِةوالرَّ دِلوالَع سِطوالِق رِبوالصَّ رِيواخَل ِةكَمواحِل

 وإبداعاُت ،لومالُع نياُتَقَت ْت، حاَرواألرحاب واآلفاِق واألحناِء األرجاِء ُةراميَتُم

                                                 
 . 29/208: سورة الكهف -  21

 . 00/2: سورة امللك -  24

 . 4-00/4: سورة امللك - 24
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 ودِهُجُو نِهُك ن إدراِكِم ،جدانالِو ِعضاِجَمنايا َث إحياءاُتو ،األذهان كاُتَلَمَو ِلقوالُع

 ىفَنَي يَء، وال َشىفَنأن َي وِنن ُدِم ُأبَدَي يَءال َشَف. ِهوِدُجُوإالَّ ِبم ُهَل وَدُجالذي ال ُو

داية، ِب وِنن ُدِمَو ٌيِدرَمَس ٌيِلٌي أَزِدأَبتعالى  اللَه نَّأَلَوداية، ِب ُهَل وَنُكأن َت وِنن ُدِم

 ْنِم لَّالُك َقَلَخ .ولُؤَت يِهها إَلوُعُجوُر نُهِم ِءاألشيا وَدُجُو ألنَّ .قاءالَب واُمَد ُهَلَب َجَو

حني أواِنها  َقشِرُتي َك ُهتَرأضَم ٍرِسِل َليِه،َك َعِلَذ َبأوَج ٍبوِجُمال َو، إليِه ٍةاَجح وِنُد

 ِهيف حديِث ِهعن ذاِتتعالى سبحانه وكما قال  ،لومالُع ِناِمَمك ِرانوأ ِععاُش نِيَبن ِم

ما كاَن َف "فعَري ُأَك لَقاخلَّ قُتَلَخَف ف،عَرأن ُأ فأحَببُت يًاخفِّنزًا َمَك نُتُك:"ّيدِسالُق

 ُهمَعَس ُقعيال ُي .يِهإَل ٌرِقفَتُمُجِودِه يف ُو لَّالُكذا فإنَّ ِل !قَلِمن ُبدٍّ إالَّ أْن َيخُلَق ما َخ

 ُهَل ُردََّقُيَف ٍةَروَهَجِب يَسَل .عيدالَب َوُهَف رُبالُق ُهُرَصَب ُبحُجَيوال  .ريبالَق َوُهَف عُدالُب

 ننَيقِّوامُل ننَيؤِمامُل ِفراَسِة ِرئصاَبِة ِحدِِّب يٌّرِئَم .وامَلَقام ُةَهاجلِّ ُهَل كوُنفَت سٍمِج، وال ِبكانامَل

 أ وإليِهَدَب نُهِم لُّيء والُكَش كلُّ ه قاَمِب .امُلفَعَمِة باإلميانِة امُلطمئنَّ لوِبالُق ن أرباِبِم

 ُنَمالزَّوالَقّيُم  الدِّيُن لِهِلو .زولَيوال  وتُمَي الو ىفَنَيال ٌي َح َوُهود، َفُعَت وُراأُلُم

، ِهياِتلَِّجَت ِرظاِهن َمِم ٌرظَهَم وِدُجما يف الُو لَُّك ياة، وأنَّواحَل ريعُةوالشَّ والطَّريقُة ُةقيَقواحَل

َيعَلُم َمن َخَلَق َوُهَو  ور، أاَلُدخِفي الصُّما ُتِئَنَة األعُيِن َوَيعَلُم خاعَلُم الِسرَّ َوأخَفى، َوَي

  .إالَّ إياه وُجوَدال َمواه، َوِس ن ال فاِعَلَفُسبحاَن َم .اللَّطيُف اخَلِبري

 ك؟ وأبدَعوحميطاِت ِكوحباَر ِكوأنهاَر وسواقيِك ِكداوَلَج قََّشن ، َمَةبيَعالطَّ ِلَس

 واٍبوَر هوٍبوُس هوٍلُسن األرَض ِم ِلَسك؟ شالالِت انسيابيِة وعَةوَر ِكوجوِد لَقَخ

 ذلك أرساِك عَدَب مَُّث حاِكَدن ذا الذي حارى، َموَص وغاباٍتوواحاٍت  باٍلوِج ضاٍبوِه

. ْقَبهذا الَع قوِلاحُل ِقناِبوَز هوِروالزُّ ِدرويف الُو ثَّك، وَبماَرِثَو ِكزرَعَو ِكبَتَنَج خَروَأ

 واألقماِر جوِمالنَُّع ِبصََّر، َوْدَمال َعِب ِكأركاَن َعَفَرالذي  ن ذاة، َمَرالزاِخ ماَءالسَّ ِلَس

َسُنِريِهْم : بارًااعِت تَكوارًا أجاَبِح بَكِجُت ْمَل ك؟ فإْنهاًء آفاَقَبُهِب والشُّ موِسوالشُّ

َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى  َبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقَُّفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتآلآَياِتَنا ِفي ا

مات، ِلالَك ُةَمِلب، َكغاِروامَل شارِقامَل ُهعال، إَلَتامُل ليُمالَع الله ُمُكذِل 25.ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

 صال، غايُةالِو ُةعَبداد، َكالِو عيُمَنلوب، الُق عشوُقجود، َمالُو ُروَهَجاألرواح،  وُحُر

، ويف همَِِكِح ُغيوِبيف ثنايا  كنوِنامَل نِزالَك ذلك ِةَروَهَج غِزُل يف يُِّفاخَل رُِّسالهَو . اآلمال

                                                 
 . 42/54: سورة فصلت -  25
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ن َع ُرِبعَّا ُتمََّع يف اإلمكاِن يَسَل ديم، إْذسَتامُل جوِدلهذا الُو يديِه نِعُص ياِتلَِّجَت آالِء

  .ا كانمَّم وأبهَىوأزهَى  وأروَع أبدَع ريِةَشس الَبْفلنَّا اِتَجَلَخ

 ماواِتالسَّ ديُعَب، ِهكوِتَلَم ماِلَجِل لوُبالُق ِتَعَش، وَخِهروِتَبَج جلالِل الوجوُه ِتَنَع

ِفَيُه ُأَوأن أو رِه، قْدقََّ َحُأَقِدَرُه  ْيَكإسمًا  لُه ْفِرأْع ْمَل. ليمالَع ُقالَّاخَل وهَو واألرِض

 آهوراَمزدا، گاد، گويد،أدوني، هوه، َي ،الله :زازًاخرًا واعِتُه َفيُتمََّسَفِه، قَّ وفاِئَح

أزدا، أزدان،  ،زدانَيشيخينا، ظيم، الالَع ُقاخَلاِل ور،ك النُِّلَم براهمان، وم،ُأ أمتان،

  .ونُكشِرامُل ِهب َكا أشَرمََّع اللُهعالى َتَف 20ێخود ،خودا

واِطِن َب ُكْنِه َجوَهِر األشياء، وِسرِّن رَّى َعتَححاُل َمن َي ذا سيكوُنى ماَرويا ُت

 امُلَتَمِثِل امُلطَلَقِة احلقيقِة إدراِك وراَء ِيباب، والسَّعاألل َكواِمِن ياِتلَِّجَتاألعماق، و

 ؟ اَهلُِّك والوجوِد واآلفاِق واألفالِك خباِلِق األكواِن

تعالى،  للِهإلى ا واإلنقياَد واخلنوَع واخلضوَع َةاععني الطََّتواصطالحًا ًة َغُل يُنالدِّ

 وإرادٍة ،قةصاِد روحيٍةصميميٍة  رغبٍة مع وجوِد ،واقتناع واعيٍةوَط ٍةبََّحن َمَع ولكْن

 نِفالُع ِلمن أشكا كٍلَش لِّعن ُكعد الُب لَُّكعيدًا ، َبكنيَم زٍمَعِل ٍةَباِحَصُم حقيقيٍة

 (1/150.)اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن: البقرة سورِةيف  ورَد كما ؛اإلكراهو واإلجباِر الرتهيِبو

 ِفصاِحَم طاُءر، وَعاألبَه اإلميانيُّ يُضر، والَفاألزَه اللِه رُعَشُهَو  ِهروَهيف َج يُنوالدِّ

ماوية، السَّ ِعالشراِئ ميِعَج أنواِر ن إلتقاِءِم ِلثِّتَمر، امُلَشالَب لسائِر ريِمالَك جهِهَو

 اإللهية، وسائِر ِقالطراِئ ِةكافَّ ِهْنُكن َع ِةَربَِّعسة، امُلاملقدَّ ِبُتالُك ِرساِئ ِرَرُد ياِتوجتلِّ

 أوفىوها ِرَوُصتتجلى يف أبهى  .قيمسَتامُل ِهراِطِص ِققاِئَر ن آالِءِم يِةبانالرَّ احلقائِق

 ِلكاُمة، وَتخالقياأل هابادِئَم اإلميانية، وعناصِر هاحاِتَفَن نسائِم َهبَّاِتوأسمى معانيها 

 ظاهٌر ٍسدََّقُم تاٍبِك وأ سماويٍة ريعٍةَش ِلكُِّل ما وأنَّيَِّسال .اإلنسانية هاِمَيِق أركاِن

                                                 
ذاُت دالالٍت روحيٍِّة ُمستفيضة، ( أزدا -أزدان  -َيزدان  - ێودخ -خودا )هذه الكلماُت الكورديُة املقدسُة  -  20

املاِلُك الذي أعطى َنْفَسُه ِبَنْفِسِه، أو الذي )َعميقٍة، وإشاراٍت إيقانيٍة َعريقة، تعني وباحلرِف الواحد  لياٍت إميانيةٍٍَجوَت

وحسب قواعِد اللغِة ( أزدا أو أزدان)وأنَّ َكِلَمَتي  الِسيَّما( أوجَد َنفَسُه ِبَنْفِسه ِمن ُدون تدَُّخٍل خارجٍي ِمْن أَحد

مبعنى أعطى، واصطالحًا تعنياِن امُلعطي، ( دا أو دان)باللهجِة الكرماجنيِة تعني أنا و( أز)الكورديِة تتكوناِن من مقطعني 

أزدي ) ُمصَطلحومنها جاءْت  ،لَقهَّارا ُداللُه الواِح: إي( َيزدان)لمُة حيُث ُأشُتقَّت منهما ك. أو الذي أعطى َنفَسُه ِبَنفِسِه

َكوُن اإلحساِن أن تعُبَد الله الشخُص الذي َيعبُد الله كأنَُّه َيراُه، خاصة الله أو ُعباد الله أو أي ( أو َيزيدي إزِديأو 

ُتَشكِّل َمصًنَع  َحيُث( اأُلم)فتعني  دِّ ذاِتهاكلمًة ُمستقلًة ِبَح( دا)وإذا ما اعتربنا  !كأنََّك تراُه، فإن َلم َتُكن َتراه فإنَُّه َيراك

وُتَشكُِّل هذه الكلماُت املقدسُة أسمى تعبرٍي حقيقيٍّ وجمازيٍّ وظاهريٍّ وباطنيٍّ . لحياِة اإلستمراريةلُتعطي كوَنها اإلنسانيِة 

 . ديِن الله ُسبحاَنُه وَتعالىِب اإلزديني وردوروحيٍّ ومعنويٍّ عن جوهِر كلمِة اخلاِلق، سَِّيما َوُتظِهُر ِقَدَم َمعرفِة الُك
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 أو اإلعتماُد هنَدِع ُفقَُّوالتَّ ُنمِكاآلفاق، ال ُي حيُحاألبعاد، َش وُدحمُد ُراِهالظَّ ،نوباِط

 يطاَنالشَّ فإنَّ ،صرًايس َحوَل ثاِلامِل يِلياة، وعلى سباحَل سريِةيف َم ٍقطَلُم كٍلَشِب ليِهَع

صيان، وُع ن إلتباٍسِم ابتلى مبا ابتلى بِه نا آدم حنَيِديَِّس ِرإلى ظاِه نظُركان َي جيَمالرَّ

م ون، وَلسُنامَل ِأَمار واحَلخَّلَفكا نٍين ِطِمة راصََّتُم تلٍةن ِكَع إالَّ ياًّوِحُم ُهظاهُر ْنُكم َيوَل

! األوان واِتَف عَدَب إالَّ فيِه اإللهيِّ وِحالرُّ فِخَن يف تمثِلامُل ِهِنِطاوَب باِبُل وَهِرَج نَع رََّيَتَح

 ستيعاِبإب اإلملاِمن َع ٌةرقاِصالفهوِم  آالِءو األذهاِن ِعزواوَن قوِلالُع اِتَلَكون َمَك

يف  بِةيَّاملَغ وحيِةالرُّ دارِكلمى ِلنََّسَت، وال َياإللهية شكاِةن امِلِم ِةسَبقَتامُل ِةيَّوِحالرُّ حاِتَفَنال

املكان،  َةؤَرُبو ماِنالزَّ دائرَةِبَلطاِئِفها  ىتخطََّت، كي يانلَعِل َرظَهَتأن  نافوِسُن بواطِن

. باحلواس ٍكدَرُم رُياإلفصاح، َغ ِنَع ٌرِتَسَتُماألنظار،  ِنَع ٌبيََّغُم َنالباِط أنَّيَّما والِس

، ِهالِلوَج ِهماِلَج لياِتَجَتِب ِهِهْنُكِب ، باطٌنِهِقْلَخ الِلِخن ِم ِهجوِدوِب ٌرعالى ظاِهَت واحلقُّ

لَّ أن َجفهام، اأَلوايا وَح قوِلالُع آالُء ُهُكدِرُتزَّ أن َع .أزاًل وأبدًا نِيَتَفبني الصِّ مٌعوجِا

 لويِحوالتَّ موِزبالرُّ ِهنبيالتَّ رَبَع ُهذاُت َفعَرُت ن أْنَع ُسدَِّقَتاألذهان، امُل نوازُع فيِه جوَلَت

 ِهأحلاِن دِوَشِب ِمُنَرالتَّ ت، وأصداُءصاِم ِهن ثنايا وجوِدَع ِمكلَِّتامُل وُنَكباإلشارات، 

ر، َظالَن فقودُةر، َماألَث ُةشهوَدَم يَةوِهُلاأُل نَّألك، شاِئ ذاتِه عرفِةَمإلى  ريُق، والطَّتخاِف

 َنِمى ُتَر ، والرئيةَم واألوصاُفة جهوَلَم اِتالذَّ وُنَكها، سُمَروال ُيَرى ها كُمك ُحدَرُي

 وأ ،ِهوِدوُج نِهُك إدراِكعلى  التَّاُم اإلملاُمى نََّسَتَير، وبالتالي ال األَث إالَّ صِفالَو

 ِةوذلك بإزاَل لبِّن الَُّعى رََّحَتَين َمِل إالَّ ،اخَللق هِلَخلِق ِهِتكَمِح إستيعاِبعلى  الوقوِف

 ناُءوِب ِةَرَمالَث ضُجُن كامُلَتَي بِّواللُّ ِةشَر، وبالِقْبوُل ٍةشَرِق وِنن ُدِمة َرَمَث إذ ال شرة،الِق

 ِقْلر اخَلساِئ ِلناَوَتُميف  َورع، وُهالشَّ َرظاِه إالَّ ُلمِثُتين ال يف الدِّ ُةشَروالِق ،األشياء

يف  ُبوى، واللُّحَتُم نِم بِّاللُّ ِروَهَجعلى ما يف  حيافُظ ميع، حيُثاجلَّ أنظاِر حَتوَت

 هابِحُص ِمسائَنوَنَفحاِت  ِتَهبَّا اللن ِخاألنبياء، وِم يِنِد حيِقَر َعن ُربَِّعُي ِهحقيقِت

 ِبُجاحُل َنِم َرسََّيَتما  تتالشى فيه حبيُث ،ًةفَعِر وُِّممن السُّ اإلنساُن ُلِصَي ؛ليلالَع

ها أنَّ اآلمال، إالَّ ُةاألسمى واملآل، وغاَي ُفَدالَه َوق، وُهواخلاِل بِدالَع نَيَب ِضواِروالَع

يف  يُِّمواأُل ُملَِّعَتوامُل ُلواجلاِه ُمى العاِلَوسَتإلَ ،رًاها ظاِهلُُّك ْتو كاَنَلَف .الَنامَل ُةعيَدَب

 الوجود، وإستيعاِبُكْنِه  ماِهيَِّةو احلياِة ِروَهَج َكيُنوَنِة على ٌرذَِّعُمَت يٌءوهذا َشمها، ِهَف

 شريِةالَب طرِةللِف اٍفوُمَن ،ن َخلِقهاِم البالغِة واحِلكمِة ،هاَلالقاِصِر  ريِّالبَش ِلقلَعا

 َنِم ْنُكَي ْمَل ،نًاها باِطلُُّك ْتو كاَنوَل .األَزل نُذُم َعَليها تعالى ُهالَل نارالتي فطَّ ليمِةالسَّ



 40 

 َبَجَو ليهاَعَف .هايف أغواِر الغوِص وأ هاإدراِكإلى  بيٍلَسن ِم ِقلاخَل َنِم ألحٍد يسوِرامَل

 ،القلوب أنواِر نوِر بديهُت ما وإفاضاِت ،لوقُعال باِبُل ما وراِء ن إشراقاِتي َعرَِّحالتَّ

 األعماق، ِنواِطَبن ِمها يآلِلَ واقيِتَي ناِزا واكِتَهِرَرُد ِسفاِئَن إلقتناِء عيِّالسَّ الِلن ِخِم

، وحيِةالرُّ البصائِر أرباِبن ِمالُنهى  أصحاُبإالَّ  ُهدركال ُي ِدالواِح ِهوجوِد نَهُك ألنَّ

َلُهْم : األعراف يف سورِةورَد كما ر، صاِئالَب ُيوُعْم ِرَصالَب ووُحفُتَمإالَّ  الناِس أكثَرما و

ا ُأْوَلـِئَك ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَه

 على لساِنها تأكيُد َقَبَسوقد  (0/208.)َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن

 الََّئِلهم، لوَبى ُقسَّهم وَقيوَنى ُعأعَم"40 :قال حنَي املسيِح يِدسلا املداوي طبيِبلا

  20"فأشفيهموبوا ُتهم، وَيلوِبُقوا ِبيفهُمم َوِهوِنُيُعروا ِببِصُي

، تَّوحيديةمبادِئها ال َعناِصِر وأنَفِس ،عنويةامل ُدَرِرها ِبمراِتيف أسمى  ُفُوَصالتَّ

 ٍةوحيَُّر عاٍتُلَطوَت ٍةيَِّمَمُأ دالالٍت ذاُت ،ستقبليةامل غاياتها وأنَبِل ،نسانيةها اإلِمِقَي ِعوأرَف

 رائِعالشَّ يف سائِر ٌدواِجَتُم ،ها املعنويِةمفاهيِم يُثن َحِمَف. أخالقية هاٍتجَُّووَت

 يِةوِحالرُّ شراقاِتاإل يف وُضُخَتة، َسدََّقامُل ِبُتالُك ِةكاَف ِرَرُد آلالِء ٌنمَِّضَتُم، ماويةالسَّ

، انَيالَب ِضعَرَم ْنِم كمِةاحِل وإدراِك هِمالَف آالِءن َع عِةناِبال دسيِةالُق واإلفاضاِت

كما  ؛قواخلاِل بِدالَع نَيَب ِةالَقالَع ِةيَّوِصُصوُخ ِحوالرُّ ِةَكمَلوَم اإلمياِن ِمعاَليف  وُضُخَت

اللَُّه َوِليُّ : ويف نفس السورة (1/191.)َواتَُّقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُكُم الّلُه :سورة البقرة يف ورد

ي يتولى أي أن الله هو الذ (1/150)الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر 

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِننَي ِلَيْزَداُدوا ِإمَياًنا : يف سورة الفتحو ،أمرُهم

 ،ميميف الصَّ ًةَللِغَغَتُم ،ولُصاأُل يف ًةَلثََّمَتُم ،ميف الِقَد ًةيَقَعر (49/4) َمَع ِإمَياِنِهْم

ن ِمفاإلنساُن جود، عنى الُوَم زاَءإ وِحالرُّ ِةهَشَديف  ُلمثََّتَتنرية، سَتُم ها إرادٌةُمحُكَت

، خيلَق منه طابعًا أخالقيًاي َك ُل تكوينُه الَبَشريِغسَتَياإللهي  هذا الفيِض خالِل

 واإلنبعاثاِت ،اإللهية واألسراِر ،رفانيةالِععاني امَل َنِم بألواٍن لِبعلى الَق تفيُض

والتَّحديد  فيد احَلصرُي الَعقِل َكوُن اِعَلة وَتعلو الَعقل،ألنَّ القلَب كالرُّوِح ف! دسيةالُق

َعن ُكلِّ  ًاوَفوَق ُكلِّ َتحديد وُمَنزَّهوالتقييد  أبى احلصَري، واحلَُّق تعالى والتَّقييد

 َنِم َيْحبوُهلطاِئف امَلَقام،  وَموِضَعوح، نشاط الرُّ ِزرَكَم َمثُِّلُي ألن القلَب ،َتشخيص

                                                 
 . من إجنيل سيدنا يوحنا من الكتاب املقدس 21أنظر اإلصحاح  -  20
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ورَد  اكم؛ عيدَب كاٍنَمن ِم يٍةآت مٍسَش إشراقاِت وجًا إلىُلُو، عايةوالرِّ يِةناوالِع طِفالَع

ِإالَّ َمْن َأَتى اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم ( 99)َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن  :الشعراء سورِة يف

ورة سيف و .ليمقٍل َسَعومل يقل ِب (ِبَقْلٍب َسِليٍم)فقرة  أرجو مالحظة (10/99-98)

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه َأاَل ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب : عدالرَّ

إذا  ٌةَغْضُم ِدَسأال وإنَّ يف اجَل":أثوريف حديث م( ص) نارسولأو كما قال ( 24/19)

كذلك و   "ُبْلالَق هَي، أال َوُهلُُّك ُدَسجَلا َدَسَف ْتَدَس، وإذا َفُهلُُّك ُدَساجَل َحَلَص ْتَحَلَص

ُسبحاَنُه  قاَل حيُث( 50/40)ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب : ق يف سورة

وقد َعبََّر َعن ُروح هذه  (قلَعِلَمْن َكاَن َلُه ) ْلُقومل َي( ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب) تعالىو

 بانينَيالرَّ ولكن على لسان مأثوٍر يف حديٍث( ص) نا حممدرسول الِعرفانيِة املعادلِة

 يفو 19"َقلُب امُلؤِمِن َعْرُش الرَّحَمن:"بالقول ُمرِدفًاهاد من أرباب القلوب املطمئنة الزُّ

ني قلب َعوِسسعني سمائي وال أرضي، َوم َيَل:"على لسان رسوله ر قال الله تعالىَباخَل

أبي نبوي شريف عن حديث نفس السياق ورد يف يف و   "عني الواِدعبدي املؤمن اللَّ

وال تنس    "احلنيالصَّ بادِهلوب ِعم ُقُكبَِّر ُةَيوآِن":عند الطرباني قولهاخلوالني بة عت

إنَّ اللَه ال َينُظُر إلى أجساِدُكم وال ":احلديث النبوي الصحيح عن اإلمام ُمسِلم قوله

يضًا من سورة آل ورد عن القلب أ وقد   "َوِرُكم، ولِكن َينُظُر إلى ُقلوِبُكمإلى ُص

َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت : عمران

لقلب جانبان، لوقولنا، ومل يقل ُع( اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا)حيث قال تعالى  (4/9)اْلَوهَّاُب 

                                                 
 . 200املسقاة  –، وكذلك اإلمام مسلم 48اإلميان  -أنظر اإلمام الُبخاري   29

عليه )تعترب هذ احلديث الشريف من أروع ما قيل حول القلب، ويف نفس السياق ورد عن اإلمام جعفر الصادق   28

 ". الَقلب َحَرم الله، فال ُتسكن حرم الله غري الله:"إنه قال( وعلى آله السالم

من كتاب " ل القلب باإلضافة إلى العلوم خاصةَثبيان َم"من املجلد أو اجلزء الثالث يف موضوع  25أنظر صفحة   10

ب َهد َوباني الزاِهيف الزهد عن الرَّ كما وأخرجه اإلمام أحمد بن حنبل. إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي قدس سره

فقال . سبحانك ما أعظمك يا رب: إنَّ الله فتَح السماوات حلزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل:"قوله هنِببن ُم

 ". نيإن السماوات واألرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي املؤمن الوادع اللَّ: الله

ف ضمن اإلسرائيليات وليس له نََّصُت( ص)هذا احلديث الوارد عن النبي  :تيمية إبن ه إمام التكفريينيقال عن  12

، إبن تيمية وسائر تكفرييي اليوم وأفعاِل ن أقواِلممتامًا  املغايرِيو املعاكس ويف اإلجتاِه .(ص)إسناد معروف عن النبي 

 يف القيامة، كما ورَد إلى يوِم ابه من يعمُل وثواِب هاعن فضِل وحتدَث باإلسرائيلياِت( ص)رسولنا األمني حممد َأَقرَّ 

َبلُِّغواَ عني وَلو آية وَحدِّثوا َعن ":ما نصه الصفحة الثامنة من املجلد األول من تفسري العالمة ابن كثري للقرآن الكريم

 . "َبني إسرائيل وال َحَرج، وَمن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمَّدًا َفِلَيَتَبوأ َمقَعدُه ِمنَّ النار

 . لإلمام ُمسِلم( الِبّر)من  44أنظر الصفحة   11
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قي َلَتروحي ِلمعنوي ، وجانب امُلخَتِلَفة دم أعضاء اجلسمجانب بيولوجي مادي خت

من اجلدير بالذكر بأن و .واإلشراقات اإللهيةدسية واإلفاضات الُق اإلنبعاثات العرفانية

؛ وحياجلانب املشرق من القلب أال وهي اجلانب الرُّ ب يف سائر الكتب املقدسةاملخاَط

َلُهْم  ٰ  َك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوىُأوَلِئ: يف سورة احلجراتبشأنهم كما ورد 

يف واإلخالص القلب أيضًا يف موضوع ورد عن  وقد (48/4)َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم 

عن اإلمام علي  هوِرَد، وِبمانيفة بن الَيَذُحالصحابي اجلليل عن  دًاسَنُم دسّيحديث ُق

يف رب العزة يل عن عن جرب( ص) ن الرسولوعلى لسا ،السالم عليه وعلى آلِه

حيث    "باديَمن أحَببُته ِمن ِع اإلخالُص ِسٌر ِمن ِسّري إسَتوَدتُه َقلَب":قولهعليائه 

ويف نفس السياق  .ِمن ِعبادي ومل يقل عقل من أحببته (َمن أحَببُته َقلَب)قال تعالى 

حيث  (14/00)ْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَت: سورة املؤمنونسياق ورد يف 

 : لطيفرائٍق  عٍريف ِشكما قال عنه اإلمام الشافعي  أو( َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة)قال تعالى 

 مًاَعلُت  الرَّجا  ِلَعفِوَك  ُسلَّومَلا َقسى َقلبي َوضاَقْت َمذاِهبي       َج

 رّبي كاَن َعفوَك أعظمًا َتعاَضَمني   َذنبي   َفلما  َقرنته       ِبَعفِوَك

امُلَتَنوَِّرة،  الُعقوَل التي ُتضيُء القناديِل مبثابِة ها، َتكوُنإذا َتظاَفَر ُودُّ الُقلوَب ألّن

 القلبيِة انطالقًا ِمن الراِبطِة ، وبالتالي تتحكَُّماَربِّه أو أدنى ِمن أمِر ِلَتكوَن قاَب َقوسنِي

 القضايا ِبَعقٍل ُمسَتنري، وفراسٍة وُمخَتَلِف موِرعلى ساِئر اأُل الرُّوحيِة واإلفاضاِت

 ُنالوجدانية، امُلْعَل وخرُي ِمثاٍل على تلك احلالِة. الَبصرية من أسمى َمراِتِب فيضٍةُمسَت

يف ِشفاٍء  عليه السالم املسيُح ها، ما أبداُه السيُدءإزا امَلحجوُب ِمنها وامُلَتَسِتُر السَّويُّ

 سورِةسياِق يف ورد على لسانِه الطاهر برِص وإحياٍء للموتى؛ كما لألْكَمِه وإبراٍء لأل

َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن الله  :مرانآل ُع

 ِرَجوَه َوَمْن ال يَتَحرَّى َعن( 4/48.)َوُأْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن الله

 ِلالدِّين، وَيِتيُه يف مساِلِك ُفْقِه َشْرِع الِقي الُّلباب، ال َيسَتوِعُب امُلبَتغى ِمن َمقاِصِد

 وال اإلمياُن ِمَن احلياة، وبالتالي ال َيدري ما الِكتاُباحلقيقي  وال ُيْدِرُك امَلْغَزىوالقال، 

 ! وال اإليقان

                                                 
وقد تكرر نفس احلديث القدسي الشريف . ضمن باب اإلخالص من كتاب الرسالة القشريية 440أنظر الصفحة   14

يف اإلخالص وفضيلته وحقيقته : )من الباب الثاني 400كما ورد يف الصفحة " حديث احلسن مرساًل: "بهذه الصيغة

 . لد الرابع من إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي قدس سزهمن املج( ودرجاته
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 ُعلوِمفي لَِّسَتُمو ،التكفريينيشيخي َمَتن ُمِم ِةَرحَِّصَتامُل العقوِل لذا فإنَّ أصحاَب

 أن يروا ويأبوا همفقهون بقلوِبالذين ال َيَمن ُيَسَموَن ِبوالَية الَفقيه، َو ،الشريعة ظاهِر

هم كوُن !ريناآلَخ وُيلغوَن شوَنمَِّهُيَو عضًام َبُهَضعَب وَنُرفَِّكم الذين ُي، ُههمأبصاِرب

 م العقليِةِهِتَلن أِدإنطالقًا ِم ،واألفكار واأليديولوجياِت واملرجعياِت يوَخالشُّ وَنُدلَِّقُي

فإنَّ  متامًا من هؤالء،وامُلغايِر  ِسعاِكامُل اإلجتاِهويف ! امُلَتأوِلنَي األخبارو اجلاهزِة قليِةوالنَّ

يف  همبشأِن كما ورَد، ّقعن احَل وا بِهفيما ُأخِبر َلُسوالرُّ األنبياَءَقلَّدوا  الزُّهاَد انينَيالرَّب

يف  ُرُتعَِّب تابِةكالِك ُفُوَصوالتَّ 14 (10/54) ِإنَّ ِفي َذِلَكَ آلَياٍتِ أُلْوِلي النَُّهى: سورة طه

خشى ن َيَمًة ِلَرذِكَت خرىُأ معانيها باِتَنَجني َب مُّها تُضة، إالَّ أنَّعامَّ اٍءن أشيَعها ِرظاِه

 َدفَّاِت بنِيِمن وأرباُب التُّقى  هىالُن أصحاُب َسِمكي يلَت ،ربىالُك ِهبَِّر قاَمَم وحيِديف التَّ

 ونظرًة احلسنَة وِعظَةامَلَو َةَغالباِل َةَمكاحِل ،الِوجدان غاِفِشنايا يف َث امُلَغيََّبِة الرُّوِحيِة َيِمهاِق

 يَةِدمََّحامُل ريعَةالشَّ صُُّخَيوفيما  .اهلُِّك والوجوِد والكوِن للحياِة أعمق ؤيًةوُر خرىُأ

 إصالحيٍة كٍةَرَحَك إالَّ ،انيلَعت ِلوال باَن على السَّطِح طُفومل َت جوِدإلى الُو ظهْرم َتَل

 ،سييسهم امُلفَتَعل للدِّينوالسالطنِي يف َت مراِءواأُل لفاِءاخُل سرائِر فساِدل عارضٍةُم

 رِيوَغ ٍةَمبَهوُم يٍةسرِّ ولكن بصورٍةوإستغالِلها ِلَتقييِّد ُحريات األفراِد والشُّعوب، 

ن ِم يِنللدِّ سنَييََّسامُل طاوِلوَت لفاِءاخُل ن بطِشوفًا ِمَخو حذوِرامَل َنِمقيًة ُت ،بتداًءا ٍةَرباِشُم

 َضرََّعَتنكيل، كما والَتوالَقتِل  شريِدوالتَّ يفالنَّ ِمَن تقاًءإذلك وقهاء، الُف ُمَتَمشيخي

 ابُن ِهالَل عبُد( ص)الله  رسول مَِّع ابُناألعظم  رُبواحَل ارّيفَّالَغ ٍرَذأبو  ُدالزاِه بانيُّالرَّ

الكوردي كابان أو ومي وجابان الرُّ يُبَهشي وُصَباحَل الُلالفارسي وِب وسلماُن ،اسبََّع

                                                 
على  اأُلموَر َشِخُصوَنالَّذين ُيوالُقُلوب امُلَتَنوَِّرة، الُعقول امُلَتَفتَِّحة  الربَّانينَي الزُّهاد من أصحابى، أي ُأولي النَُّه -  14

ى ِعلم التََّصوف يف خمالفِة الرََّغباِت املاِجَنِة ِلُمَتطلباِت النَّْفِس وتتجلَّ. هم الرُّوِحيةَبصائِر ِبفراَسِةحقيقتها، ويَروَن األشياء 

والتصوف يف َحدِّ ذاتها ُحرية ُروحية وإنعتاق وجداني وحالة . األمَّارِة ِبُطُرٍق ُملتوية، وأخِذ اإلعتباِر ِمن ِحكَمِة امَلوت

سان من خالله تكوينُه الطبيعي كي خيلَق نفسُه بنفسه يف أسمى املراِتب األخالقية، يستغل اإلن إبداعية وهالة عرفانية

ِلُتوَلَد ِمن جديد حياًة روحيًة حتقيقًا لوجوده املتمثل يف الوجود الواحد، وتعبريًا ُمِبينًا عن الشَّخصية احلقيقية األصيلة 

. الَغيبي باإلمياِن امُلوِقَنِة امُلؤِمَنِة الُقلوِب ِمن أرباِب ُهم امُلحِّبوَن يف اللِهوالكامنة يف طياِت ذاتِه ُبلوغا إلى اإلنسان الكامل، 

 َيغدو َبعَد هذِه الذي صاَفى الله، َفصافاُه الله، حبيُث أو الصويف إسٌم َموصوف، وَتعني الشَّخَص التََّصوِف وكلمُة

كما وردت  .اخُلطوبَنواِئُب ِبه  ْتوأَلمَّ قداِراأل َمهما عاَكَستُه رياُح التي ال َتَتَزعَزع، الصَِّلَدِة الصَّخَرِة ِبَمثاَبِة ِةامُلصافا

يوحنا من َسيِِّدنا  من إجنيِل األوِل من اإلصحاِح 44و 41يف اآلية  املسيِح السيِد بهم على لساِن اإلشادُةاإلشارُة إليهم و

َفَنَظَر َيسوُع َمليِّاِّ . َيسوع واقتاَدُه إلى41:"بقوله( ُبطُرس)ُيونا إي الرسول  بِن كالمه لسمعاِن املقدس، يف مستهِل الكتاِب

  ".أي َصخرًا –" َصَفا: أنَت ِسمعاُن بُن ُيونا، ولِكنّي سأدُعوَك:"إلى ِسمعاَن وقال
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 سِرَكسعود ِلابن َم اللِه عبُدوشريد، في والتَّان للنَّعفَّ ثمان بِنُع الفِةِخل ِظيف 

 والبخاريُّ البصريُّ احلسُن الرأس، واإلماُم ري لقطِعَبُج بُنا سعيُد التابعيُّواألضالع، 

 والتوهنِي ٍدْلللَجحنبل  بُن س وأحمُدأَن بُن ُكماِل الحقة، واإلماُمللُم الثوريُّ وسفياُن

 حلجارِةبا للرجِم مبصَر ِهإقامِت عنَد الشافعيُّ واإلماُم، اجلَّميع أنظاِر وَأماَم والتحقرِي

ن ِمَو ،األعضاء رِتوَب لِبللَص ِجاحلالَّ منصوٍربن  سنُياحُل الزاهُد بانيُّ، والرَّحتى املوت

 لِدللجَّ عماُنالُن حنيفٍة وأب األعظُم واإلماُم، مادثر الرَّوَن رِقاحَلو الرأِس قطِع ثمََّ

 كِماحُل يف شرتاَكاإل نُهِم ًاحتاشي ،ضاةقاضي الُق منصَب ِهلرفِض نتيجًة حقريوالتَّ وهنِيوالتَّ

 السُّهَرَوردي للقتِل وَشيُخ اإلشراِق وكذلك النَِّسيميُّ ،واألمراء اخُللفاِء َنِم َبالتقرُّو

 َةَعناَزُم إنَّ":ينالدِّ علوِم إحياُء زالي يف كتابِهالَغ اإلماُم يقوُل السياِق يف نفِسو. َصربًا

 الَقضاِء وعلى مناصِب واجلاِه على املقاِم وِلصللُح هِداجلَّ َبذُل َوهم ُهيَنيما َبِف قهاِءالُف

 أن يكوَن عماُنالنُّ نيفٍةَح وأب األعظُم اإلماُم َضيف حني رَفوالوالة،  الطنِيالسَّ نَدِع

 ُهْنِم أراَد !وطًاَس عشريَنك ذا ِهفِضعلى َر ضرُبُي، َفلفاءاخُل ماِل يِتعلى َب وزيرًا

ذاب على َع م لُهُهذاَبَع ، فأختاَرُههَرَظ ضرَبأو ُي ِهِنخزائ فاتيَحى َملََّوَتأن َي لطاُنالسُّ

( رض)أبو َحنيفٍة النعمان والرَّبانّي الزاِهد  األعظِم اإلماِم اء موقُفَج 15"تعالى اللِه

 ريفالشَّ النَّبويِّ لحديِثل تثمينًااخلالفة،  دولِةُسلطان و اخلليفِة ملناصِب ِهمن رفِض

 لطاُنالُسُمخاَلَطة و 26"لطانطوا السُّاِلَخُي ْمما َللرُُّسل ُأمناُء ا لماُءالُع:"والصحيح

مع  احلاُل تكذلك كان .كماحُل صوَلوُأ اإلمارِةو الدولِة شؤوَنو الفِةاخِل موَرُأتعني 

 خرَجُأحني ، المالسَّ ِهوعلى آِلعليه  وسى الكاظمُم اإلماِم ؤمننَيامُل نصرِيو قنَيتَّامُل إماِم

ال  ٌةبيَلَوملآسي وا عميقٌة واجلروُح طويلٌة والقائمُة ،باألغالل اًلبََّكتًا ُميَِّم جِنالسِّ َنِم

 ختارِةامُل ِةخَبالنُّن ِم األوائِل واِدللرُّ واألخرُي األوُل مُّوكان الَه .ذنَفَتهي وال نَتَت تكاُد

                                                 
مام األعظم أبو من اجلزء األول من موضوع الِعلم املحمود واملذموم عند الكالم عن اإل 19أنظر الصفحة  -  15

 . الدين لإلمام الغزالي قدَّس ِسرُُّهمن كتاب إحياء علوم  (رض) حنيفة النُّعمان

الُعلماء ُأمناُء الرُُّسل ما َلْم ُيخاِلطوا السُّلطان، أو ُيداِخلوا "ورد احلديث بهذه الصيغة عن أنس بن ماِلك ما نصه  10

احَلسن بن ُسفيان يف الدُّنيا، فإذا خاَلطوا الُسلطان وداَخلوا الدُّنيا َفَقد خانوا الرُُّسل فاْحَذروُهم، رواُه العقيلي َعن 

. بهذا اللفظ( َكشف اخَلفاء وُمزيل اإللباس)كما ذكره الَعجلوني يف (. ص)عن النبي ( رض)ِمسَندِه َعن أَنس بن مالك 

حيُث ُيَحمُِّل هذا احلديث الشَّريف ُعلماُء السُّوء امُلسيَّسوَن للدِّين، ِمن الذين ". فاعتزلوهم"وقال يف رواية للحاكم 

لفاء واأُلمراء والسَّالطني طَمعًا يف الدُّنيا وَتَزلُّفًا إليهم، وَطلَبًا للَمنِزَلة والثَّرَوة واجلَّاه، لذا وجدناهم َلْم خاَلطوا اخُل

 . ُينِكزوا َعليِهم ُمنَكرا، َبل َزيَّنوا لُهم الَقبيح يف َقتلهم آلل َبيت رسول الله وعلى إمتداد ُحُكم َدوَلة اخِلالفة
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د مهيتَّال ،جرِةيف نهاية القرن الثاني لله ِفُوالتََّص علم إحياِءيف  ادَهالزُّ بانينَين الرَِّم

 عِةاِصالنَّ ديِةمََّحامُل ريعِةالشَّ خليِصَتيف  مثِلتامُلالرُّوحيِة  واإلشراقاِت لبيِةالَق توحاِتلُفل

ِة َثحاِدعلى ِغرار  ،لَعفَتامُلوي اأُلَمغي والَب ،لَذامُلبَت الُعَمريِّ سييِسالتَّ ِنن براِثِم ياِضالَب

، األصنام عبادِةكِة وشِرامُلالعربيِة ياناِت الدِّ موبقاِتن ها ِمخليِصَتبهدِف  ،َةكََّم تِحَف

 يندِّوالحمدية امُلريعِة شَّلِل قيقيَح ٍروَُّصَت كويِنَت الِلِخن ِم لبيِةتوحاِت الَقوتأتي الُف

 رِبالصَّعلى  احلثِّو فوِسالنُّ هذيِبوَت لوِبالُق صفيِةَت ، عن طريِقنيفاإلسالمي احَل

 ُهُضفِرُتال  َكفِسَنِل ُهُهكِرُتما ) الثابِت هم اإلميانيِّعاِرن ِشإنطالقًا م ،قوىالتَّووالتأمُِّل 

واألوضاِع إلى ِنصاِبها، ، إلى سياِقها اأُلموِر على إرجاِع العمِل غيَةُب( كرِيَغلى َع

تعالى ال  ة، ألن اللَهليَمالسَّ شريِةالَب ِةطَرالِف إلى أحضاِن الناَسو ،املياه إلى جماريهاو

 امُلوِقَنَة َةنَِّئطَمامُل َةَنؤِمامُل فوَسلنُّا نَّما وأيَِّسال، مِهِسوا ما بأنُفُريَِّغى ُيحتَّ وٍمَقما ِب ُريَِّغُي

وتأبى  نوِطلُقإلى ا سلُمسَتال َتو اليأَس عرُفال َت ،رياخَلفعِل على  واملجبولِة بالَغيِب

ال التالي ِبو ،واءٍد َسعلى َح ريِةَشالَب وأمنها  ريِةَجاحَل لألصناِم نوَعواخُل ضوَعاخُل

 . ّقاحَل لطاِنإالَّ لُس ُخرَضَت

 سييِسَت عاِتِبَتمن  الصليبيِة احلروِب فرتِةان ّبإأوروبا  عانْت ْمخاٍف َكِب يَسَل

 ِرُدوِلو لماِءلُعِل رٍقوَح ألزماِتِل لٍقوَخ روِبلُحِل عاٍلوإفِت هوِدلَيِل هاٍدن إضِط، ِمينالدِّ

 الِلن ِخِم ،بادقاب الِعِرب ِمكَّحالتَّ بهَدِف ولِةالدَّ سياسِةب يِنالدِّ مزِج يجَةتن ،الِعبادات

 التكفريينَيمع  ُهنفَس عيُدُي التأريَخ وكأنَّ مور،اأُل على مقاليِد الكنيسِة سيطرِة

مل و ،رِهَبِعن وا ِمظِعتَّومل َي ،ريخالتأ ن دروِسهم مل يستفيدوا ِموالذي يبدوا أّن، الَعَمرينَي

 ُقرِهُت عصيًةسَتُم ين عالًةم للدُِّهسييُسَت ىَحأض ه، حبيُثلِقيف َخ اللِه َةكمِحبوا وِعسَتَي

 ، من حيُثوتبعاتِه التَّدمريية ن ويالتِهعاني ِمي هبأسِر العامُل اَدميع، وَغاجلَّ َلكاِه

على مكابرًة  ِحالتبجُّو األرعِن ِطوالتسلُّ ،ِهِرَوُص ِعبأبَش مِعوالَق ِهى أنواِعتََّشِب اإلرهاِب

 .حمديةريعة امُلللشَّ بتوِروامَل ِهوََّشوامُل اخلاطِئ فسرِيجًة للتَّنتييف األرض،  إفسادًا لِقاخَل

 لىق، عؤية أعَمُرخرى َوُأ ظرةديدة وَنَج إطاللًة ُلثَِّمتابي ُتصول ِكيات ُفجَرُم لذا فإنَّ

 العقِل فعيِلَت الِلن ِخالواحد، ِم لهياإل الدِّينماوية املتمثلة برائع السَّوم الشَّفهَم

 اإلنسانيِّ ن املنظوِر، ِماإلميان وِرُن ِةراَسن ِفنطالقًا ِمإ هِنالذِّ حِنَلَو كِرالِف دِوَشو

 فيٌضسَتُم األحداِث وقائِعردي ِلَس أنَّلمًا بضاري، ِعاحَل ِقُفواأُل األخالقيِّ واإللتزاِم

 العرِب تأريِخ ميِمن َصِم ُةستقاباإلثباتات، ُم ٌرِخوزا بالرباهنِي شفوٌعوَم ِةلَّباألِد
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 ِرَرُد نِمكذلك و( ِبضاَعُتُكم ُردَّت إليُكم ِههذ)املثل  وكما يقوُل ،همِسأنُف سلمنَيوامُل

 إلى باإلضافِة ،حيحةالصَّ واألحاديِث ريفِةالشَّ بويِةالنَّ والسريِة ناِتيَِّبال القرآِن آياِت

 تاِبالِك اِروأسف ناِتيِّالَب القرآِن بني آياِت ًةوضوعيََّم وُمقاَرَبًة ًةَنقاَرُم يُتأجَر ذلك ُكلِّ

شت راَدوَزماني َوودا ُب ِمَكِحهم ِبِممعاِل يُت آفاَق، وأغَنديموالَق ديِداجلَّ يِههَدَعِب ِسدََّقامُل

 ، ليكوَناملقدسة ِبُتالُك من أصحاِب مهوغرِي واملندائينَي ونفوشيوس والتاوينَيوُك

 واِبالصَّ ِجنَهن َمَع َةَداحلاِئ ،دينفِسامُل أهواَء واعِبوال يتََّربِِّهم  ن أمِرِم نٍةعلى بيِّ ميُعاجلَّ

 عنَد يَنالدِّ بأّن وَناملؤمن تيقنَّسليوشاد، الرَّ بيلَِّسو قِّاحَل ريِقن َطَع َةَغداد، والزاِئوالَس

 األنبياِء سائِر شرائِع ِءن إلتقاِم، ونيبإثن يَسوَل ٌدواِح اللَه كما أنَّ ٌدالله واِح

 طبيقًاَتوذلَك  ؛درًاَب ُرَمالَق ُلِمكَتَيكما  اإلسالميِّ يِنالدِّ ناِءِب رُحَص ُلِمكَتَيواملرسلني، 

َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما : ورىالشُّورة ُسروِح ِل

ن ِمو (41/24.)َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَلِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعي َوصَّْيَنا

 . خلوقاتامَل أنفاِس ِرَدَقوِب َوبيٌِّن إلى الله واضٌح َلاملوِص ريَقالطَّبأنَّ  القوِل ناِفلِة

ها ءإزا لَّْتواخَت ُلُبلسُّيها اِف ْتَفَلالتي اخَت اِتامُلسَتَجدَّ لَكِت ِشاِمه وِءَضعلى 

 ِمَيالِق إحتكاِرب اإلدالَء ُهفَسَن لُه ُلوََّسَتَي نَم لَُّك فإنَّ، ةعاناامُلها ياَلِح حََّدْتَووَت وازيِنامَل

ن ِم رأٍيِب َثُبَشأن التَّن عغمًا َر ية،إقصاِئ ُتعَتَبُر حدِهَوِلواإلفاضات اإلميانية  ينيِةالدِّ

ها ِتحَِّص يف زُماجلَّ ُنمِكال ُي بأحداٍث اء، واإلستشهاُدَبَغ ِهِتالَمعلى َس ليِلالدَّ ِةإقاَم رِيَغ

  .اتالذَّ داَعوِخ اَءَبالَغ ْبِن، فاجَتداعِخ
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 الفصل األول

  منا آَدُديَِّس كريُمَتو لُقَخ
 

إلى  ُضتعّرت ،األطهار ِهدِسُق ملالئكِة إلهيٍّ بالٍغ َلها أوكوُن البقرِة ورُةُس ُزيََّمَتَت

يف  ما ورَدثلِم السالم؛ عليِه نا آدُمهو سيُدوأال  تعالى الله لِقَخن ِم اٍنإنس أوِل

م ُهَروأَم( 1/40).َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة :هاذاِت سورِةال

َقاَل َربَُّك ِإْذ : ص سورِة يفورَد ؛ كما له ًاوتعزيز وتشريفًا تكرميًا بالسجوِده َجلَّ شأُن

َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه ( 02) ِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمن ِطنٍيِلْلَماَل

، َسرَب َخوِضها املالئكِة جِزها مع ِعلُِّك األسماَء إياُه مِهعليوَت (01-49/02).َساِجِديَن

َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء : البقرة ِةسور يف ورَد كماآدم؛  ِعلِم كان غرَي الئكِةِعلم امل َكوُن

( 42) ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي

 وقد (41-1/42).ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا

 تاِبالِك أسفاِر ضمَن ياِقالس يف نفِسوها من نوِع الفريدِة احلادثِةتلك  كُرِذ سبَق

. ِءاَمالسَّ وِرُيُط لَُّكَو ِةيَِّرانات الَبَوَيَح لَُّك األرِض َنِم اإللُه بُّالرَّ َلَبَجَو28":سدََّقامُل

 َوُهَف ٍةيََّح ٍسْفَن اَتَذ ُمآَد ا بِهَعما َد لَُّكَو. اوَهدُعَيا اَذى َمَرَيِل َمَدا إلى آَهَرفأحَض

 10"ِةَيرَِّباْل اناِتيَوَح يَعِمَجَو اِءَمالسَّ وِرُيُطَو ِماِئَهالَب يَعِمَج اِءَمبأْس ُمعا آَدَدَف10.اَهُماْس

 اجلديَد خلوَقامَلو ا اإلنساَنبأن هذ ،املالئكة إلعالِم هعّز شأُن اللِه ِنُدن َلِمذلك  جاء

من نا إلى حفدِتوصواًل إلينا و ِهِتيَِّرُذ ِةيَِّروُذ ِهعِدن َبِم ِهوذريِت آدَم بشخِص املتمثَل

 . اإللهيَّة نايِةوالِع ِرَظوالنَّ ِهُجَوالتَّ َلَمَح ،الساعة وإلى قياِمنا بعِد

 ِهِتوَرعلى ُص املقدِس تاِبالك يف كما ورَد نا آدَمسيَدتعالى ُه وبحاُنُس الله خلَق

ى َثْنُأَو رًاَكَذ. ُهَقَلَخ اللِه ِةَرْوى ُصَلَع. تِهوَرى ُصَلاَن َعَساإلْن ُهَق اللَلَخَف10":إبتداًء

ال تعني على صورة الله و ،ازًاَجَم (هِتوَرى ُصَلَع) ولىاأل فقرُةالجاءت و 19"ْمُهَقَلَخ

 رائِعالشَّسائر  اِعن أتَبِم الكثريوَن َمهََّوَتكما  ،عيدَب نال ِمو ن قريٍبِمال  لَّ شأنهَج

 ،ِددَُّحوالتَّ ِمجَُّحوالتَّ ِلكَُّشوالتَّ ِروَُّصالتَّ نَع عِدالُب لَُّك عيٌدَب تعالى اللَه ألنَّ، ماويةالسَّ

                                                 
 .حاح الثاني من سفر التكوين من الكتاب املقدسأنظر اإلص -  10

 . راجع اإلصحاح األول من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  19
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ة َرَقَف قاطٍع وبشكٍله ُجَوالتَّ لَكذعلى  كُدَؤُت ، حيُثالبشرية فاِتالصِّ َنِم وما إلى ذلَك

يف  تعني إمناه؟ هم على صورِتي خيلَقنثى َكوُأ ٌرَكَذ وهل مع اللِه (مُهَقَلَخى نَثُأًا ورَكَذ)

 ّيهاِئالنِّ ِهكِلَشو ِهعلى صورِت آدم لَقَختعالى  اللَه نَّبأ ،املجازيةها دالالِت مضموِن

شابًا  مَّيًا ُثِبَص مَُّث يمًاِطَف مَّضيعًا ُثفاًل َره ِطخلْقَي ْمَلد، َواِشالرَّ ِغالباِل ِلالعاِق لإلنساِن

، داًءإبِت عليِه الذي كاَن هائيِّالنِّ ِهكِلوَش ِهِتعلى صوَر ُهَقَلا َخر، إمنَّكَبرتكه حتى َيَيِل

 ن كلِّوَع ماثيِلوالتَّ ِرَووالصُّ األبعاِدو شكاِلاأَلن َع نزيِهالتَّ لَُّك هٌةزََّنُمالله  ألن ذاَت

، ُهفاَتِص ُهشَبَت فاٍتال ِصو ،ُهذاَت ُهشَبَت ال ذاَتَف. ريةَشالَب فاِتالصِّ َنِم بِه ليُقما ال ُت

 َقْلَخ ه، والماَله َكشَبَي ماَله، وال َكالَله َجشَبَي الَله، وال َجماَله َجشَبَي ماَلوال َج

 َلكََّشَتديل، أن َيوال َب ثيُلوال َم يٌءَش ِهِلثِمن ليس َكَمِل إذ كيف يكوُن ،ُهلَقه َخشَبَي

 واملكاِن ماِنالزَّ كِمُحِل ٍةَعخاِض ٍةَنيََّعُم الالٍتوَد أبعاٍد ر ذاِتُطُأ داخَل َددََّحَتوَي

 ُلِثَمُت، ما يف الوجود لِّوُك واملكان ماِنالزَّ ما وراَءِلَو واملكاِن ماِنالزَّ وُنَك! تغرياتوامُل

ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت : إلسراءا يف سورِة ورد ه؛ كمامِدَحِب ُحبَِّسُت تيال ِهن جتلياِتِم يًالَِّجَت

ِه َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدن ن ِمأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوإالسَّْبُع َوا

 ِهوِحن ُرِم ِهفِخَن الِلِخن ِمآدم نا ِديَِّسِل ِهلِقَخ نَدِعو ُهأنَّ إالَّ   (20/44) َتْسِبيَحُهْم

الكتاب  أسفاِرُدَرر  ضمَن ورد؛ كما ياةَح َةَمَسَن ِلاألوَّ اإلنساِندسي يف هذا الُق

اَر َصَف. َة حياةَمَسَن ِهَخ يف أنِفَفَنَو .األرض َنِم رابًاَم ُتَل الرَُّب اإللُه آَدَبَجَو0":سدََّقامُل

 اإللهيِة ِهِتَرْدُقن ِم ،لهًا وتعزيز وتشريفًا تكرميًا ُهشأُن لََّج ُهَحَنَم 40"ًةيَّسًا َحْفُم َنآَد

ًة، إراَد تِهن إراَدِمًة، َوزَِّع ِهِتزَّن ِعِمَو ،ًةكَمِح ِهكمِتِحن ِمَو، ًةَرْدُق يِةاِهَنَتوالالُم ِةَقَلْطامُل

ن ِمًة، َوَمَظَع متِهَظن َعِمَوًة، َنيَمَه ِهِتَنَمْين َهِمَورًا، ْهه َقِتيَِّرن قاِهِمربًا، َوَص ربِهن َصِمَو

 فقرِةال دالالُت عنيِهوهذا ما َت، ااًلَمَك ِهماالِتن َكِمَوِه َجمااًل، ِمْن َجماِلَو، ه ِعلمًاِمْلِع

( َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم) فقرَة أخرى فإنَّ وبعبارٍة (ُهَقَلَخ الله ِةوَرلى ُصَع) ثانيةال التوراتيِة

 .الله صورِةى إلوليس  آدم صورِة إلىإي ( ِهَعَلى ُصوَرِت)األولى  راجٌع إلى الفقرِة

                                                 
وعلى سبيِل املثاِل وليَس حصرًا فإنَّ النحلَة ُتَسبُح لله حنَي جَتني َرحائِق الَعَسِل ِمَن الزَّهَرة والَورَدة، وُهما أيضًا  -  18

َم النَّحَلَة رحاِئَق الَعَسل، فالزَّهرُة والوردة يف َعنِي النحلِة َينبوُع احَلياة، والنحَلُة يف َعنِي الزهرِة ُتَسبحاِن لله يف أْن ُتَسِل

والوردة َرسوُل ُحب، والنحلُة والزهرُة يف التلقيِح واألخِذ والَعطاِء جيداِن َنشوًة وَتسبيحًا لله تعالى، وهكذا دواليَك 

ن طريق الرياِح وغريها إلعطائها الثِّمار حني أوانها، وما َتغريِد البالبِل على األغصاِن ِمن بالنسبِة لتلقيِح األشجاِر ع

 . ذلك ببعيد

 . راجع اإلصحاح الثاني من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  40
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 .ًاقَلْطُم يَسوَل نا نسبيٌِّقاِلخ ِةصوَرفقًا ِلِو اإلنساِن نَدِع الكماِل َغلوُب أنَّن م رغمًا

 وكماالُت َقطَلامُل الكماَل ُهحَدتعالى َو لِهِل ألنَّة، َلكاِم اللِه فاُتِصَو ،ُهُتَفِص اللِه كالُمو

غمًا حال، َر يِهَلَع دَدَجَتَي ْنَلَو ْم، َلِهوأسماِئ ِهِتفاه وِصذاِتِب ْلَزَي ْمى، أي َلناَهَتال َت اللِه

 نَدِع األمُر مَّا هو عليِهَع متامًا أن، على العكِسيف َش َوُه وٍمَي لَُّك درتُهُق لََّج ِهوِنن َكِم

 كُنلألحوال، وكما ال مي سٍطوَب بٍضوَق كٍةَرَحَو زوٍلوُن عوٍدوُص ٍنباُيَت ْنِم ،رَشني الَبَب

 نه، ألن األسماَءَع فاِتالصِّ فُيَن ، كذلك ال ميكُنتعالى ن اللِهَع سماِءاأل نفُي

 ماِنالِزَتاألشياء، ُم َنِم ِلوالظِّ اِرالنَّ َنِم واحلرارِة ِدَساجلَّ َنِم وِحالرُّ مبثابِة والصفاِت

 سورِة يفورَد ينهما؛ كما َب الفصُل ُنال ميكعض وما الَبِهِضبعِل الِنكاِمَتوُم قاِنالِصَتوُم

ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز َو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُه ِإَلَه ِإالَّ ُه الَِّذي اَلُهَو الل: احلشر

اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْلَخاِلُق  اللهُهَو ( 14) َعمَّا ُيْشِرُكوَن اللهاْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن 

عني يا ال نُه ُمَدوالِق)الِقَدم ب اإللهيُة الصِّفاُت وتتميَُّز (14-58/14).ُحْسَنىْسَماء اْلاأَل

 ِةَيِدواألَب ِةَيِلاألَزب أي أنها تتميُز (واملكان الزماِن من حيُث ِثَدنسبًة إلى احَل

من الصفات  وما إلى ذلك ِةدَروالُق ِةواإلراَد واإلطالِق قاِءالَبكذلك وية، ِدرَمالسَّ

 إجتياِز عَدَب إالَّ ُهماُرِث جنىوال ُت اإلنساِن نَدِع سبيُّالنِّ أتي الكماُليال و .اإللهية

 الصحابيِّ يف قوِل ورَدكما  ،قينيالَي وصواًل الى اإلمياِن وحيِّالرُّ شِدالرُّ مرحلِة

 أهِلمع  وحيِةالرُّ هيف إحدى مناظراِترُه ِسَقدََّس  ماِنالَي ابِن َةيَفَذُح الزاهِدوالرَّبانيِّ 

 ورَد وقد "إلخ. . .  نًاِقْوُم ٍنؤِمُم لِّيس ُكنًا، وَلؤِمُم ٍمسِلُم لُُّك يَسَل":اًلئقا الصََّفِة

 لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ْعَراُب آَمنَّا ُقْلَقاَلِت اأَل: راتُجاحُل سورِةسياِق يف أيضًا  هاتأكيُد

 ،اعنَّ بِةاملغيَّ موِرتلك اأُلكل  (48/24).ي ُقُلوِبُكْممَياُن ِفْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلُقوُلوا َأ

 وراَء كنوِنامَل رِّالسِّ وكينونِة اهيِةم إدراِك نَع القاصِر اإلنساِن دارِكَم رذَُّعإلى َت ٌةراجع

 كِرالِف فعيِلَتوال ِب قِلالَع ِةَكَبَشِب هاياُدصِطا َيَتَعذَّر ، حيُثُقدَرُته تَجلَّ اللِه ذاِت جوِدُو

 ني البشِرَبِل ِةَحتاخرى امُلاأُل وال بالوسائِل هن،الِذ ِكمداِر آلفاِق ناِنالَع وال بإطالِق

 ألنَّ ،أيضًا قاخلاِل فيَن يستحيُل ،انيةالربَّ احلقائق لَكِت ِءوعلى َضو .حدودوامَل ِرالقاِص

 َكُءفاإنِت ُحصَُّي يَفَك، وهأسِرِب والوجوُد والعامُل أنَت وَتزوُل ُقِحَمْنفي وَتتنَت ِهفاِئإنِتِب

 ٌرحاِضو يَكِف قابٌعَو ِنٌل للعياماِث َكفاِتِص ُروأَث ،رَصأل الَبِم العنِي ؤيَةُر وجوٌدَم وأنَت

 مًا كباقي األصناِمَنَص ُهَتْذخَتإ ِهيف أثباِت ألنَّ ،ضًاأَي ُهإثباُت ُرذََّعيَت يِهَلَعَف ،فقودَم رُيَغ

ى َرُت اَلَو ًةيََّمرِئ واألوصاِف ًةوَلجُهَم اِتالذَّ وُنواء، َكَس دٍّلى َحَع ِةيَِّرَشأو الَب ِةيَِّرَجاحَل
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 ِتيالَِّجَت ن آثاِرِم ٌرأَث إالَّ الوجوِد َروساِئ َموالعاَل وما أنَت .ْراألَث إالَّ صِفالَو َنِم

 وُضاخَلَتى َح ُرذََّعَتذا َيراف، ِلرتامي األطامُل وِنهذا الَكِل يِهَدَي ُصنِع وإبداعاِت ،هلِقَخ

 ُهوُنَك ،تناهيةالالُم ِهحقيقِت ُكْنِه إدراِك وأ اإللهيِة بالذاِت ُنوَطةامَل األسراِر عرفِةيف َم

 حوِثإلى الُب تُُّمَيما  لِّن ُكَعَو ،واملحسوسات واملرئياِت املادياِت طاِقن ِنَع ًاخارج

 ة، ألنََّلِصِب لوِمن الُعِمها وغرِي عنويِةوامل يِةواملادِّ ظريِةوالنَّ والعمليِة واألكادمييِة لميِةالِع

 إستيعاِب ثيًا على حدوِدَبزًا َعوجتاُو ،اخليال بًا من أوهاِمْررب َضعَتُيفيها  اخلوَض

 الكتاِب نا أسفاُرحُثَتالقاصر، لذا  البشرِي ِقنِطوامَل هِنوالذِّ كِروالِف قِلالَع مدارِك

 يف الوداعِة املتمثلِة وحيِةالرُّ املعرفِة الِلمن ِخ ،الله خالِقبأ َقلََّخَتبأن َن ِساملقدَّ

" ةَفعِرامَل متاِم ِغوُلُبِل:"عند فقرة ورَدما ِمثَلوالُتقى؛ والصَّالِة  رِبوالصَّ واحلبِّ واإلستقامِة

 ٍرأثوَمٍب وَضقَتُم يف حديٍث( ص) ٌدمََّحُماألمنِي  نارسوُل كرِةالِف ن نفِسَع َعبََّروكما 

سألوها  حني، عائشة ِهزوجِت على لساِن تواترْت وقد "الله قوا بأخالِقلََّخَت":ِهِبقوِل

 ى ملخلوٍقوال يتسنَّ" اسالنَّ نَيمشي َبرآنًا َيُق كاَن:"ِبَقوِلها تفأجاَب( ص) ِهلِقعن ُخ

 نوِبذُّال ناَعِق ِهفِسن َنَع َعنَزأن َي عَدَب إالَّ ،هِقخاِل وفقًا لصورِة وحيِةالرُّ عرفِةامل متاَم لوُغُب

 واآلثاِم والضغائِن الذَّاِت وُحبِّوالطََّمِع واجلََّشِع  روِرالشُّ قاِتوِبُمَو روِرالُغ زواِتوَن

ن َع ناهيَك ،فاقنِّالو ِلَجوالدَّ ِبِذَكالو والطُّغياِن غِيوالَب نانيِةاأليف  ، املتمثلِةواألحقاد

 َحطَرأن َيعلى ، اآلخر إلغاِءو تهميِش الِلمن ِخ يف األرِض واإلفساِد اِتالذَّ داِعِخ

 نَيوَب ُهيَنُل َبوُحالتي َتوامُلوِبقاِت  يِلراِقوالَع يِرعاِذوامَل وقاِتعَّامُل لكِت جانبًا عنه كلَّ

 ِةَفعِرامَل لوغًا إلى متاِمبيلة، ُبالنَّالسَّاِميَة ووالغاياِت  لك األهداِفإلى ِت الوصوِل حتقيِق

َبِل : ةاَمَيالِق سورِةسياق  يف ت تأكيدهاورَد كما ل؛الكاِم ِنصواًل إلى اإلنساُو وحيِةالرُّ

عن  عبرُيالتَّ وقد َسَبَق (25-05/24.)َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه( 24) اإِلنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصرَيٌة

 الكتاِب ر أسفاِرَرُد الِلن ِخحًا ِمإفصا أكثَر الكرميِةالقرآنيِة  اآليِة نفِس دالالِت

ب، َضالَغ: هالِّطايا ُكه اخَلم أيضًا، هِذم، أنُتنُكعوا َعا اآلن، فانِزوأم9َّ":ساملقد

م ُكُدب أَحكِذال َي8. مُكن أفواِهِم بيح اخلارَجالَق جديف، الكالَمبث، التَّة، اخُلَمالنَّق

 ُددََّجَتذي َيديد الَّاجَل َوَلِبسُتُم20 هوأعماَل تيَقالَع اإلنساَن ُتُمْعد َنَزَق ر، إْذعلى اآلَخ

  42"هِقخاِل ِةوَرُصفقًا ِلِو ِةَفعِرامَل ماِمَت لوِغُبِل

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثالث من سفر كولوسي من الكتاب املقدس -  42
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 السليَم قَلالَع ُدِشْرتي ُتهي ال ،اخلري ِفعِل على َةوَلُبْجامَل البشريَة طرَةن الِفألمًا بِع

َفَأِقْم َوْجَهَك : ومالرُّ سورِة يفورَد ، كما اإللهية باألخالِق ِقلَُّخوالَت اخلرِي مِلإلى َع

 رائَعالشَّ بأّن القوِل ن نافلِةوِم (40/40).ِتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَهاِه الَّلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللِل

 ومقوماِت أركاِن لُِّكب ٌةحميط، الربَّانية باحلقائِق املتمثلَة السَّماويَة َقوالرقاِئ َقوالطراِئ

 الصينيُّ احلكيُم الرُّوحيِّ ِهلتوُجا لكذعلى  ؤكُدكما ي ه،كلِّ واخلرِي والصالِح الفالِح

 َنِم زًأُج ى ما كان اإلنساُنَتوَم ماِءالسَّ واُمِق واآلداُب األخالُق":هبقوِل مونشيوس

 بعوِثم على لساِن األخالقيِة اجلوانِب هذِه تأكيُد ورَد وقد "ِهبأصِل رٌيَخ َوُهَف ماِءالسَّ

 أنبياُء أِتيم وَل" األخالِق َمكاِرَم َمِمَتأُل ُتْثِعإمنا ُب":هبقوِل (ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة

ن والديني َنوصلحامُلوال  الُزهَّاَد َنوالربانيوال  األئمُة ومل يظهِر ،ماءالسَّ برساالِتالله 

 التي كانت سائدًة لفاسدِةا األوضاِع تقويِمِل الَّإ ،جباءالنُّن واحلواريوال  األحباُروال 

 وِحرُّال ِفَنَكو السليمِة البشريِة طرِةالِفإلى  بالناِس لرجوِعا غيَةه، ُبيف حيِن اًلُك

بني  ِةواملساوا والعدالِة واإلستقامِة ِةداَعلَواحُلِب وا صاِلِخ ثَِّبعلى  ِلَمالَعو ،ةَداخلاِل

، لذا مَمواأُل عوِبالشُّو األفراِدبني  التسامِح ثقافِة نشِرعلى  الدائِم احلثِّمع  اجلميع،

ها ِبُتُك ُمخَتَلِفو ماويِةالسَّ ِعراِئَشال بايِنلى َتوَع الواحِد اإللهيِّ يِنالدِّ يف ال يوجُد

 عِلعلى ِف املجبولَة البشريَة طرَةوالِف الرَّشيَد واخُلُلَق ليَمالَس قَلالَعجايف ُي يٌءَش ،ةَسدََّقامُل

 .ويمالَق ِقنِطامَلو ِفَهْرامُل سِّواحِل نرِيسَتامُل كِرالِف آفاِق عاِتلَُّطَتن َع َجُرخَيأن أو  ،رياخَل

عًا خصبًا َتْرَم ُلكَِّشُت ،فاقالنِِّب ارَةاألمَّ فوَسالنُّ ، فإنَّاملعادلة من هذِه وعلى النقيِض

بأن  جنُدلذا  ،بابب اللُّسَلوَت األفئدَة ُردَِّكُتو قوَلالُع ُلِلَضالتي ُت الشريرِة ِحلألروا

 وطارٌئ ٌلِفَطَتوُم يٌلِخَد ،رياخَل أِلن َفموعلى العكس متامًا  يرَةِرالشَّ زواِتوالنَّ َرالشَّ

 اِرَمِثن ِم ِهبأكِل ُهرَب صى آدُمأن َع نُذُم، ةيَمِلالسَّ شريِةالَب طرِةللِفو يقِةللحق جاٍفُمَو

 َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكاَل :األعراف سورِةيف ورَد ؛ كما ةَرَجشَّال لَكِت

َفَلمَّا : تعالى ِهإلى قوِل .ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمنَي

َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما 

َن َلُكَما َعُدوٌّ لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيَطا َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْلَربُُّهَما َأَلْم 

ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك  َفَوْسَوَس: سورة طهكذلك يف و (11-0/28).ِبنٌيم

َها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َفَأَكاَل ِمْن( 210) َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلى

 َقَبَسوقد  (212-10/210).َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوى
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 ِبالرَّ َتْوَص َوَسِمَعا9":ساملقدَّ الكتاِب أسفاِر ضمَنأيضًا عليها اجلاِزُم  التأكيُد

 اإللِه بِّالرَّ ِهْجَو ْنِم ُهُتَأوامَر ُمآَد َأَبَتاْخَف. اِرَهالنَّ يِحِر ِببُوُه َدْنِع ِةيف اجلنَّ يًااِشَم اإللِه

 ُتْعِمَس اَلَقَف20. َتْنَأ َنْيَأ ُهَل قاَلَو َمآَد اإللُه بُّى الرَّاَدَنَف8. ِةنَّاجَل ِرَجَش ِطَسيف َو

 ْلَه. اٌنَيْرُع َكَك أنََّمَلْعَأ ْنَم اَلَقَف22. أُتَبَتاْخَفٌن ْاَيْرُعي ألنِّ ُتْيِشَخَف يف اجلََّنِة َكَتْوَص

يف نفس الْسفِر و 41"هَاْنِم َلأُكال َت ْنَأ َكُتْيَصْوتي َأالَّ ِةَرَجالشَّ َنِم َتْلأَك

 ٌةيَِّهَش َةَرَجالشَّ نََّأَو وِنٌيلٌعِل ٌةَجْها َبَهأَنَو ِلألْكِل ٌةَدِية َجَرَجالشَّ أنَّ ُةرَأامَل ِتَأَرَف0":أيضًا

 ْتَحَتَففاْن0. َلَكَأا َفَهَعَم ضًاَيا َأَهَلُجْت َرَطْعَأْت َوَلَكَأها َوِرَمَث ْنْت ِمَذَخفَأ. رَظلنَِّل

القًا نِطإ 44"َرا مآِزَمِهِسُفا ألْنَعَنَصَو نٍيِت اَقَرْوا َأاَطَخَف. اِناَنَيْرا ُعَمُهَنا َأَمِلَعا َوَمُهُنُيْعَأ

 ِلُذَو ِقاخلاِل بوبيِةُر بني علياِء حًاأرِجَتُم ما كان اإلنساُنلَُّك، الكونيمن هذا املبدأ 

 ن إنٍسال ِم يطاُنمنه الشَّ ال يتمكُن ،يِهإَل ِةاَبواإلَن بِه ِةاَنَكواإلسِت ُهَل بوديِةوالُع اإلنكساِر

ُسْلَطاٌن  ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم :اإلسراء سورِة يفتأكيدها  ورَدكما  ،انَجن ِم وال

: ص سورِةسياق  يفنفسه  إبليَس إعرتاِفب كما ورَدأو  (20/05).َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكياًل

َ أُل  (94-49/91).ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي ِإالَّ( 91) ْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَيَقاَل َفِبِعزَِّتَك

ن ِم يِةرَشلَبااحَلَجرية و ألصناِمل بوديُةوالُع ،خرَفَو ٌزِعتعالى  للِها لوجِه بوديِةالُع وُنَك

 اللَه ألنَّوان، وَه ٌلُذ ويِةنَيالدُّ غرياِتُملل إلنصياِعاو املاديِة للحوافِز اإلخضاِع الِلِخ

 اإلنساَن ُيَروَِّض أن ريُدُي ،ةَسدََّقامُل بِهُتُكو ِةَيماِوالسَّ ِهِعشراِئ ِرساِئ الِلن ِخوِمتعالى 

ِمن ِخالل  ،ليمةرية السََّشالَبة طَرالِفامَلنِطق رجوعًا إلى َرجاَحة ة وة اإلرادَيرُِّحعلى 

التي  ،قيمسَتامُل ِهوقسطاِس ويِمالَق منهجِه باِعتِّام على ُهثَُّحوَي ،اإللهية باألخالِق ِقُلَخالتَّ

لذا ، البشرية تنظيمًا للحياة أوامرِه عصياِن دوَن احليلولِةو اخلالِق تتجلى يف معرفِة

 يف ورَد كما ؛سْفعلى النَّ ِهِطتسلُّ من خالِل لإلنساِن إبليَس عداوِةو َحَسِد كُرِذ جاَء

َفُقْلَنا َيا ( 220) ِإْبِليَس َأَبى ِئَكِة اْسُجُدواِ آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالََّوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَل: طه سورِة

 (220-10/220).نَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقىُيْخِرَج َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفاَل آَدُم ِإنَّ َهَذا

ِإْبِليَس َكاَن  ِئَكِة اْسُجُدواِ آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالََّوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمال :هفسورة الَك يفكذلك و

َس ْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئِمن ُدوِني َوُه ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّيََّتُه َأْوِلَياَء

 اآلياِت الِتدال إلى ستنادًاوا اإلنساَن فإنَّ ُأخرى بعبارٍةو (29/50).ِللظَّاِلِمنَي َبَداًل
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 منُذ ،معًا يةِروالشَّ يةرِياخَل فاِتِصالن ِموافيًا سطًا ِق مِهياِتيف َط وَنلحِمَي ،ظامالِعالعظام 

 التي نهاهما اللُه الشجرِة تلَكار َمن ِثِم باألكِلما وأغواه الشيطاُنإليهما  أن وسوَس

 ،فاقًاأو ِن ركًاِشأو  فرًانطلق منهما ُكيمل لك ذهما عصياَنبأن  لمًاِع ،هان أكِلَعتعالى 

َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي : طه سورِةيف ورَد كما ، ونسيانًا غفلًةعًا وطَمإمنا 

مع  لُه إختباٍر يف أوِلآدم  األوُل ناوالُد َقهكذا أخَف (10/225).اَوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًم

 واألسماِء األشياِء عرفِةمب امُلسَبَق لَمالِع أنَّن ِمرغمًا  !فسبالنَّ ِةاملتمثل اإلنسانيِة ذاِتال

؛ العصيانمن  الطارِئ وِعالنَّ لَكذ ن إقرتاِفَع ُهُمعِصَي ْمَلو ،ذهَب أدراَج الرِّياح ُكلِّها

رهاٌن وُب قاطٌع وهذا دليٌل (1/42)َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها : البقرة ِةسور يفورَد  ماك

 عن ني اإلنساِنَثِل كفيال ي ،ُكلِّها املعارِف وعلوِم شياِءواأل سماِءألبا اإلملاَم بأنَّ ساطٌع

 وإجتهاداِت عن آراِء متامًا غايِرامُل ويف اإلجتاِه .توالزَّال األخطاِءو الهفواِتيف  الوقوِع

 كاماًلإنسانًا كان وفيِة وحسَب الصُّ نا آدَمسيِد فإنَّ، املحمدية الشريعِة فقهاِء غالبيِة

ن فيه ِم القابُع البشريُة النفُس ُهملا حتمُل اكًادرَّ مل يكْن ُهأّن إالَّ ،هلِقَخ بدايِة منُذ

 اإلبتالِءو من النسياِن الطارِئ النوِع لِكذابتلى با َمكذلك َل كْنت ْمولو َل، تناقضاتُم

 ِةمّد الَلِخ عمليٍة جتربٍة أيِة إلى ِمن َقبُل ْضعرََّتَي مل ِهإلى كوِن وذلك راجٌع، صيانالُعب

 ناٍءَع وِنمن ُد والشرَب األكَل واألخرُي ه األوُلإمنا كان همُّ، نةاجلَّ يف اخلاملِة ِهإقامِت

يف  العمليِة التجربِة وِرَد أهميُة ربُزهنا تن ِم، لقَُّعَتأو  أو تدبٍُّر ٍرأو تفكُّ ٍفلَُّكَتأو 

 اإلقرتاِب عن لُهتعالى  اللِه نهَي مل ينَس ُهِعلمًا بأّن .حنو األفضل إرتقاًء إلنساِنا حياِة

 سورِةسياق يف ورَد  ؛ كمالودطمعًا يف اخُل بالعهِد الوفاَءتناسى إمنا ِمن تلك الشجرة، 

َما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما َوَقاَل َما َفَوْسَوَس َلُه: األعراف

َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن 

على اإلنسان، إالَّ أنها  ودخيلًة ًةلطفِّوُمَت ها طارئًةكوِن رغَم ِرالشَّ ألنَّ صفَة( 0/12)

 السيُد اإللهيِّ بِّاحُل مبعوُثكما ورَد على لسان  اخلريية، ِةَفعلى ِص ومَتأرجحًة غاِلبًة

ُه ريَقٌع وَطواِس الِكي إلى الَهدِّؤَّامُل الباَب فإنَّ! ِقيِّالضَّ اِبالَب َنلوا ِمُادُخ24":املسيح

ي دِّؤَّامُل َقرِيالطَّ َروأعَس اَبالَب َقما أضَي24. نُهلون ِمدُخَي ذيَنالَّ ُمُه وَنثرُيَكب؛ َوِحَر

 الكماَل إالَّتعني ال نا ُه احلياِة وكلمُة 44"يهإَل وَنُدهَتذين َيالَّ ُمُه وَنيُلِلَقَو! ياةإلى احَل
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 عنَد ِروالشَّ اخلرِي صفِة تشبيُه ميكُن لذااملأوى،  ِةيف جّن لوِداخُل غيَةالدنيا، ُب احلياِةيف 

 قِصالنَّ َةَفِص أي أنَّ .واإلجياب السلِبو والعدل، لِمالُظو، ماَلوالظَّ وِرالنُّب اإلنساِن

 البشريِة ِسْفنَّال ثنايايف  ًةطموَرَم ًةَفِص ُتعَتَبُر، األوَّل صياِنالُعو لك النسياِنذنذ وُم هذِه

 ِهبطبِع اإلنساَن ذاه نَّ، وأوحواء آدَم ن والدينا األوائِلَع وجينيًة روحيًة وراثًة

 ِدكايمل لكمال، خاضٌعا موُِّس ِغوبلل الروحيِّ شِدالرُّ مرحلَة الى أن جيتاَز الناقِص

 يف اإلغواِء كاماًلَتُم منهجًا بليَسإل ألّن ،ناواجل من اإلنِس ِهياِئأول دسائِسو الشيطاِن

 واِتَفوالَه لألخطاِء ٌةَضرُع الناقِص ِهبطبِع اإلنساَن نَّ، وأواإلفتتانواإللهاِء  واإلغراِء

 .صيانالُعالرذائِل و ِعنَقسَتيف ُم ِلغَُّووالتَّ نوِبالُذ قرتاِفإل ًاخاضعوسيان، والِن ِتاَلوالزَّ

 فسالنَّ وساوِس الِلن ِخِم إالَّ ُهأركاُن تكامُلَتال و بالذنوِب اإلبتالُءتنامى ال َيو

 الذنوِب اقرتاِف من حيُث ذائِلالرَّ ستنقِعيف ُم ِلُغَوبالتَّ فُسالنَّ ِتلما متادوُك، األمَّاَرة

 لدخوِلل الشريرُة األرواُح هاْتتبعما كلَّ اآلثام، ِكمساِلو املعاصي ِكمهاِلالتهاوي يف و

 من نوِر ٍلرَدَخ َعوِضَم الواحِد القلِب داخَل يبِقإلى أن ال ُت ،سرُيُيمٍن َو لِّكُّب إليها

 القلِب داخَل اجلمُع يتعذَُّر كذلك ،الموالظَّ وِرالنُّ نيَب مُعاجلَّ ميكُنال وكما  الله،

 ألن األرواَح، واإلميان الشرِكو واإلستكباِر والوداعِة والظلِم العدِلبني  الواحِد

ال ون الداخل، ها ِمعلى إفساِد وتعمُلها على قراراِت ُطسلِّتوتيمن عليها َهُت الشريرَة

لذا وانطالقًا من  .ُقُدسال روِحنوِر ل أمينًا عًاوَدسَتُم أن تكوَن ِسْفللنَّبالتالي يتسنى 

ولكن بعد  نا آدُمسيُد صيان، أدرَكواإلبتالِء بالُع من النسياِن الطارِئ لك النوِعذ

 بعلوِم واإلملاِم واألشياِءوالصِّفاِت  األسماِء بعلِم املاديَة األوان، بأن املعرفَة فواِت

خاِلِق  ألمِر على اإلذعاِن ُهومل حيّث تلك املعصيِة اِبعن إرتك ِهُكلِّها، مل ُيثِن املعارِف

 من املعرفِة آخَر نوٍع إلى إكتساِب ِمن ُبّد إالَّ التطلَُّع ُهأماَم لذا مل جيْد ،األكوان

 القلبيِة ، التي تتجلى يف املعرفِةقاخلاِل شيئِةَمإرضاًء ِل الِعرفانيِة متمثلًة باملعرفِة الرُّوحيِة

ها كلِّ واألسماِء األشياِء بعلِم الصرفَة والعقليَة املاديَة املعرفَة ، ألّنقليةالَع وليسِت

 ِمرَبامُل بالعهِد الوفاِء وعدِم عن اإلخفاِق ذهب َبريُقها أدراَج الرِّياح، والتي متخَّضْت

هو  واملغفرة، وواجَه ومن ثم بالعفِو عليها من طرٍد ِمن اجلَّنِة الله، وما ترتَبذاِت مع 

احلياة، متمثلًة  يف مواجهِة ِمن نوٍع جديٍد لك اإلحباط، حتدِّيًا آخَرذل ه نتيجًةوزوجُت

ل، ِعلمًا بأنَّ تلك َمَع على أيِّ اإلقداِم التدبري، َقبَل والرتيث وحسِن والتَّفكِر يف التأمُِّل

ها عبِتيف ُج ْتصيان، أفرزبالُع واإلبتالِء النسياِن من نوِعها من حيُث الفريدَة التجربَة
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من حنو األفضل؛ بهما  ما ُفَرصًة لإلرتقاِءَأ لُهَهيَّ عندماأيضًا،  اإلجيابياِت بعَض

واستنادًا إلى ! والعاقل والبالِغ امُلنِتِج إلى اإلنساِن اخلامِل امُلسَتهِلِك الغافِل الكائِن

 ُسفياُنالزَّاِهد باني الرَّ القلبية، قاَل من اإلفاضاِت عنويِةامَل تلَّقي تلك احِلَكِم

الله  بَُّح ألّن "ما عاجلُت َشيئًا أشدُّ عَليَّ ِمن َنْفسي، مرًة لي ومرًة َعَليَّ":الثوري

 الكتاِبيف  كما ورَدواحد؛  قلٍب داخَلتمعان جيال وية لَتٍق ُمُرُطِب املاِلكسِب  بَّوُح

 املثاِل سبيِلوعلى  45"عًاَم واملاِل لِهِل دًابِيَعكونوا أن َت وَنيُعِطسَتال َت24":املقدس

 أو األمراِض ِةالضارَّ بالنفاياِت بوٍءْوَم حيٍطُميف  تعيُش نَتإذا ما ُك وليس حصرًا،

 تَنِكُرإذا ما  وِحالرُّمع  احلاُل ؟ كذلَكاخَلطرية راضباألم جسُدَك َباصُيأال  ،الوبائية

 من املبدأ امليكافيلي إنطالقًا ،ويةلَتُم ٍقُرُطِباألمَّارة  فِسالنَّ رغباِت إشباِع وراَء للسعِي

 العاهاِتو املستدميِة وحيِةرُّال مراِضباأل اإلنساُن صابُي حينها( سيلةالَو ُرِرَبُت الغايُة)

وحيني الرُّ باِءها على األِطرِضَعِب إالَّها ِمَقَس من اإلبراُء وال ميكُن، اخلطرية ِةَيِسْفالنَّ

عن  أو ،لُسوالرُّ األنبياِء الِلمن ِخلك كان ذ سواًء ،لوبالُق ن أرباِبِم اللهالعارفني ِب

 انينَيالربَِّمن  واألوتاِد واألقطاِب واألحباِر جباِءالُن واحلوارينَي األطهاِر ِةمَّاألِئ طريِق

مع  اهكماِل أركاُن امُلتكوت وِحالرُّ أمُر ُبِتسَتَي عندها فحسب، الله أنصاِرن ِم الزُّهاِد

، اإللهية ذاِتالمع  للمصاحلِةبالتالي  الطريَق ُيَمهَِّدَكي ، اتالذَّمع  صاحلِةللُم النَّفِس

يف  (ص) حممٌد نارسوُلبذلك قال  كماه، ربِّ عرفُةَم عليِه ُرذََّعيَت سُهنْف ال يعرُف ْنَم ألنَّ

ِه ِمن َشجرِة َنْفِس وِبِعبارٍة ُأخرى أّي 36"ُهربَّ َفَرَع ْدَقَف ُهَسْفَن َفَرن َعَم":مأثور ٍثحدي

عندها  "ِهِسْفَن َرْدَقَعَرَف  ًأِرإْم ُهالّل َمِحَر":(ص)أيضًا  أو كما قال، هَغرِس َةَرَمَيجني َث

ورَد ؛ كما اإلميان ِكساِلَم َرْبَع اخلالدِة وِحالرُّ ِفإلى كَن ُةَنئِّطَمامُل ُسْفالنَّ أويتفحسب 

اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة ( 10) َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة: جرالَف سورِة يفتأكيدها 

 زكيِةألن يف َت( 40-98/10).َواْدُخِلي َجنَِّتي( 18) َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي( 19) مَّْرِضيًَّة

من  احلسنة ريِةوتنامي السِّوتسامي السريرة،  ،لبالَق فاُءوَص ،وحالرُّ قاُءَن ُنكُمي ِسْفالنَّ

يف  السليمِة البشريِة طرِةالِف تناغُمو ،اإلميان اِنأرك وتكامُلاإلستقامة،  وطيُدَتحيُث 

َوَقْد ( 8) َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها: الشمس ِةسور يفورَد ؛ كما اإلنسان كياِنِمحراِب 

أي  (90/24).َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى: األعلى سورِة يفو (20-82/8). َخاَب َمن َدسَّاَها

                                                 
  .راجع اإلصحاح السادس عشر من إجنيل لوقا من الكتاب املقدس -  45

 . ب َكشف الِغطاء للعجلونيمن املجلد الثاني من كتا 444أنظر الصفحة -40
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ِم ها بالنََّغُقنُط، وأنَت الذي َتَكوِحُة ُريثاَرِق ُلثَِّمُت َكفَسأنَّ َنِعلمًا ب ،سْفتزكية النَّ

 ُلتوغَّي نَيِحأيضًا،  ِةَلعاَدمن امُل ظلِمامُل ن اجلانِبوِم. الَقِلق النَّشاِز ِب أو اللَّحِنِذالَع

 مِةالعظ وجنوِن لغروِروا واألنانيِة ِرُبلتكَّا داِءب صاُبُيصيان، الُع ِعَقْنسَتيف ُم اإلنساُن

 والعاهاِت فسيِةالنَّ ألمراِضاب صابِةإلل ًةرضُع اإلنساُن ونُكَي، حينها لذاتا بِّوُح

على  ثاٍلِم وخرُي، اإلنسان يف كياِنالسَّليمِة  ريِةَشالَب ِةطَرالِف أركاِن ِععُزَزوَت وحيِةالرُّ

 وذلك حني ،بربااأل ربِّ بعصياِنها يف حيِن ِهنفِس إبليَس إبتالُء ،الَقِلَقة احلالة لكت

 بعصياِن إليه َسسِوَوكي ُي آخَر ناك إبليٌسُهم، وهل كان َدآل السجوِدعن  ِهإمتناِع

 ِدرََّجامُل بالعقِل ماويَةالسَّ األوامَر قيَسأن ُي ُهتَضحرَّ ُهنفَس نَّأ؟ أم الوجود خالِق أمِر

 القلبيِة واإلفاضاِت انيِةاإلمي راسِةوالِف دسيِةالُق وِحالرُّ حاِتَفن َنَعبعيدًا  ،عن التََّعُقل

 نِيتي الطِّني ماَدَب رًةعاِبوُمقاَرَبًة  قارنًةأجرى ُم حيُث، لاألَز نُذُم خلُقعليها اَل بوُلْجامَل

الذي  نِيالطِّ نصِرن ُعِم رٌيَخ ،بتداًءامنه  َقِلُخالذي  اِرالنَّ نصَرُع ورأى بأّن ،اروالنَّ

ر َبعَتُيلذا  رابي،م التُّآَد نصِرالناري على ُع ُهنصَرُع َحرجَّ فعليِه، قًاالِح آدُم منُه َقِلُخ

 ربِّ ألمِر اإلمتثاِلعن  امتنَعحني  ،العامليف  ِةنصريُعال كرِةلِف ٍجوَِّرُم أوَل إبليُس

لهذا  دًاَسَحرًا وُبكََّتوذلَك ، آلدم جوِدالُس عدِميف  املتمثلِةه أوامِر وخمالفِة األرباِب

 وكما يقوُل، اإللهي بَّاحُل ُهُمقاِسُي الذي أصبَح الغريِب خلوِقوامل الطارِئ اإلنساِن

كان  عاملنيال ربِّ أمِر صياِنُعِل ِهاقرتاِف بَلَق بأن إبليَس لمًاِع "وِمَن احُلبِّ ما َقَتْل:"امَلَثل

تكبُّرًا  الطاعَة تلك ُهأورَث نَيِح اللِه طاعِة زِِّعكة، وكان يف املالِئ ِسووبطا ُيعَرُف

 ْتَثأوَر عصيٍةَم بَُّر":هذه اإلبتالء تعبريًا عن مثِل بانيوَنلذا قال الرَّ ،نادًاِعدًا وَحَسو

 إبليَس ريِةنُصُع كُرِذ تكرَر وقد "كبارًاواسِت زاًِّع ْتَثَرأْو ن طاعٍةِم رٌيسارًا، َخاًل وانِكُذ

َجُدوْا َإالَّ ِإْبِليَس َقاَل َأَأْسُجُد َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَس :اإلسراء سورِة يف

ن ِمالبالغِة  ِةكَمواحِل إبليَس حقيقِة عن أتي اخلوُضيسو (20/02).ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا

 . (يطانالشَّ ُةقيقزازيل أو َحَع)يف فصل الحقًا  ِهلِقَخ

 ى لساِنلوع ،املقدسة الكتِب يف سائِر ِروالشَّ باخلرِي النفِس إبتالِء كُرِذ َرتكَر

 ُهلُُّك خلرُيا":العزة ربَّ خماطبًا( ص)حممد  نارسوُل كما قاَل رسلني،وامُل األنبياِء جميِع

ِه اَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللمَّا َأَص: النساء يف سورِةكذلك و "يكإَل َسْيَل رُّيك، والشََّدبَي

( 0) َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها: مسالشَّ يف سورِةو (4/08).َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَك

 وكلمَةر، الشَّ جانَب متثُل( ُفجورها) كلمَةوأن  (9-82/0).َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها
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وِكلتا  يِناألمَر هوِرلُظ ًابِحَر نتدًىُم ُلِثَمُت ِسْفالَن وُنَكاخلري،  جانَب متثُل (قواهاَت)

 اإللهاِم بصيغِة ْتجاء ،الكرمية اآليِة يف سياِق الواردَة ِرلشَّا كلمَةن أبعلمًا  ،نياحلالَت

 لمًاِع، الله َنِم مِراأل مبثابِة ْتانَكَل ِسْفالنَّ َنِم إلهامًا تأِت و مْلوَل (هاَمفألَه) فقرِة عنَد

اها ما قضّن، إهُرِرَبوال ُي بيحُهوال ُي ُهريُدوال ُي ِرالشَّ فعِلِب لقُهَخر مل يأُم تعالى هبأّن

 ِصراِع يف تكامِل عبُةالصَّ احلياِة عادلُةها ُمن خالِلِم ي تتوازَنَك ِلاألَز نُذها ُمَروقدَّ

؛ هلِقَخة ريَرَسِب ُفَرأْع هَوو ،وشر ِمن َخرٍي يٍءش كلِّ ُقخاِل ُهه هو وحَد، ألّناألضداد

وُلوْا َهـِذِه ِمْن ِعنِد ُقَوِإن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َي: ساءالِن سورِة يف ُهرسوَلًا خماطب كما ورَد

ِه َفَما ِلَهـُؤالء اْلَقْوِم ِدَك ُقْل ُكلًّ مِّْن ِعنِد اللِه َوِإن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوْا َهـِذِه ِمْن ِعنلال

ِه َوَما َأَصاَبَك ِمن اَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللمَّا َأَص( 09) اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا

 الكتاِبيف أيضًا بهذه املعنى ها تأكيُد سبَق وقد (08-4/09).َئٍة َفِمن نَّْفِسَكَسيِّ

صايا َوم ِلعُتِمَسإذا  ُةَكَرالَب10. ًةَنْعَلَوكًة َروَم َبم الَيُكٌع أماَمواِض أنا. رُانُظ10":سدََّقامُل

 ِبصايا الرََّوعوا ِلسَمَت إذا مْل ُةعَنوالل19َّ .وَما الَيَهم ِبم التي أنا ُأوصيُكُكإلُه بِّالرَّ

 باليقنِي َمَعامُلْف ألن اإلمياَن 40"وَمها الَيم ِبالتي أنا أوصيُك ريِقن الطََّع ْمُتْغُزَوم ُكإلُه

السابِق  املصدِر نفِس يف ريرة؛ وقد ورَدالسَّو السِّريِة على سالمِة حافُظُيو القلَب رُسحي

أن  نُذُمَو .49"والشَّرَّ َتْووامَل رَيواخَل احلياَة َكاَمدَُّق وَمالَي ُتْلَعَج ْدَق. ْرُانُظ25":أيضًا

 ُرواِدَب ناَكُه ْتَرَهها، َظن أكِلَع هيِّْنامَل رِةَجالشَّ تلَك ماِرِثمن  باألكِل وحواُء آدُم َرباَد

 اخلرِي عِلِف على اإلنساَن َلَبَج الله تعالى نَّأ إالَّ، روالشَّ بني اخلرِي حقيقيٍة مواجهٍة

َلَقْد َخَلْقَنا : نيالتِّ سورِة يف ورَدكما  ؛عليها خيٌلوَد ٌلطِفَتوُم طارٌئ ُروالشَّ، إبتداًء

قد كما نرى و (5-85/4).ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلنَي( 4) نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍماإِل

ُ ( َساِفِلنَيَأْسَفَل ) فقرَة اخلرِي جلانِب ِةاملتمثل( َأْحَسِن َتْقِويٍم) فقرُة سبقت  ثُلمَتالتي

َأَلْم ( 0) َأَيْحَسُب َأن لَّْم َيَرُه َأَحٌد :دَلالَب سورِة يفكذلك و ؛الطارئو ظلَمامُل انَباجل

وكلمة  (20-80/0).َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن( 8) َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِن( 9) َنْجَعل لَُّه َعْيَنْيِن

 التعبرُي وقد َسَبَق .روالشَّ اخلرِي من حيُث قيِضي النََّفَرَطها ياِتيف َط حتمُل( النَّْجَدْيِن)

 ٍدواِحَك اَرَص ْدَق اُنذا اإلنَس َوُه اإللُه ُبالرَّ اَلَقَو11":املقدس الكتاِب سياق يفعنها 

 َوَيأُكُلضًا َيَأ ياِةاحَل ِةَرَجَش ْنِم ُذويأُخ ُهَدَي دُُّمَي ُهلََّعَل اآلَنَو. َروالشَّ رَيفًا اخَلاِرا َعنَِّم

                                                 
 . أنظر اإلصحاح احلادي عشر من سفر التثنية من الكتاب املقدس -  40

 . من نفس السفر واملصدر السابق راجع اإلصحاح الثالثون -  49
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 ترويِض عن طريِق إالَّ لك الشجرِةِت ظالِلِب ُمُعَنالَت وال ميكُن 48"ِدا إلى األَبَيْحَيَو

 حممٍد الرسوِل على لساِن وردكما  ،الله ِقْلَخ بُِّح الِلن ِخِم، الله بِّعلى ُح ِبولالق

عني َت الالله  وَخلُق "الله َقَخْل ُمَحْرال َي ْنَم َوُه ه،الَل ُهُمَحْرال َي ْنَم إنَّ":هبقوِل( ص)

د، لِحوامُل َقناِفوامُل الكافَر لتشمَل األخالقيُة الدائرُة تتوسُعب، بل ْسَحَف اللِهؤمنني ِبامُل

  !رَجوالشَّ ماَءالصَّ َةراجواحِل والنباتاِت احليواناِت مَلشَتِل تتعدى اإلنساَنو

إصالحًا  إن أردَت يف املاضي نعََّمَتَف .ها عن احلقيقةِثيف حب العقوُل وقد تاهِت

 فوِسالنَُّهوى ولكن  ،الطبيعي اهبشكِل عليِه يهعلى ما  األشياِء أن ترى حقيقَةأو 

اجلَّواري  يف إقتناِء ِلِثَمَتامُل اِتالذَّ بِّوُح ِعَشواجلَّ ِعَموالطَّ األنانيِة على ِةجبوَلامَل

والسََّلِف الصالِح اخِلالفِة بإسم  لطاِنالسُّ وبسِط والعبيِدواألِرقاء والِغلمان 

، ينراآلَخ وإلغاِء تهميِش من حيُثتأبى اإلصالح  ،شِر الدِّينهاِد وَنواجلِّوالُفتوحاِت 

 وِروالنُّ ،واإلفساد صالِحواإل ،روالشَّ بني اخلرِي يف اجلمِع نِّفاِقال أهِل وهذه هي ِسماُت

على املأل شهدوا له ُي، كي نواآلخر رياُهِلي إالَّ جماعًة لَِّصلذا فهو ال ُي .الموالظَّ

 ُبكِذوَي ُقدََّصَتوَيكي زَّوُي وحيجُّ وُمُصوَي، بالصَّالحامُلتأسِلَمِة  وغائيِةالَغ بني املجامِعو

ربُّ  يقوُل لذا؛ يف آٍن واحد واإلرهاَب تَلَقال ُرِرَبُيوزني وَي ُبغتَّوَيشي وَي سرُقوَي

الضانني  النَيعليهم والضَّ غضوِبامَل هؤالِءِمثِل  قَِّحيف ( ص) الكريم ِهرسوِلِلة َزالعِّ

ُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفاَل الل َوَلْو َشاَء :األنعام سورِةسياق  يفِه َظنَّ السُّوء ِبالل

ها َمرَتي ُرسُتَي سِماجلِّ ُعيوُب: وكما يقول امَلَثل العامّي (0/45.)َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهِلنَي

 . يكشُفها َأوَُّل ِنقاش الِفكِر وُبُعيماش، وُق

 

 إلنسانِل اللِه ُمرِيْكَت

ذاَتُه  بأنَّقينًا َي َيِعَيِل يق،ِمالَع ِهِتفَلَغ باِتُسن ِم أن يستيقَظ إلنساِنى لّنَسَتيمتى 

نها ع غفَلَيال عليه أن مثينة،  ٍةرَُّد مبثابِة ُهوروَح ُهقلَبوُه وِحَس ُهفَسَنو ُهكَروِف ُهوذهَن ُهعقَلو

ى ربُك ها قيمًةبارِئ ها عنَدَل نَّفإ ،هاراِتَدَقُمِب ِثَبَعلل رضًةُعها يدَعوال  هاُيهِمَلوال 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني : اإلسراء ورِةُس يفتعالى  قال فعليِهعظيمة،  ومكانًة مرموقًة ومنزلًة

الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِّمَّْن  آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن

                                                 
 .أنظر اإلصحاح الثالث من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  48



 59 

أو  ًةعيََّنُم فئًة وشاملة، ال ختصُّ ٌةوعامَّ طلقٌةُم ني آدَمَب وكلمُة (20/00).َخَلْقَنا َتْفِضياًل

أو  شريعًةحتى  وال و طريقًةأ أو قوميًة أو شرحيًة ًاأو مذهب أو طائفًة أو فرقًة جماعًة

هم رَِّبهم، هم وكافَرؤمَنُم، إستثناٍء من دوِن البشِر جميَع تشمَلل ُمُعَت، بل هبعيِن ًادين

 بعبارٍةو .همِلَحِنَوهم ِلَلوِمقهم وطراِئعهم شراِئوهم مشارِب وعلى اختالِفم، ُهَروفاِج

وليس  ِهذاِتٌم ِلرََّكُم ،اهلُِّك والوجوِد ر حمورًا للكوِنَبعَتالذي ُي اإلنساَن نَّخرى فإُأ

 على وجِه وأذكاها قاطبًة املخلوقاِت وأقدِس أشرِفمن  عترُبُي اإلنساِن وُن، َكينِهِدِل

 ِهروِح جتلياِتن ِم فيِه نفَخو، هرِبُق ًةمالئك لُه َدوأسَج ِهِدَيِب اللُه ُهَقَلَخ الذي، رضاأل

 واألحناِء املرتامي اآلفاِق إذ لوال هذا الكوُن، وتوقري وتعزيٍز فَخ تكريٍمَن دسيِّالُق

 رَّاَحِةمن ال قسٌط َدِجَلما ُووأفالك،  وجنوٍم وكواكَب ٍراقمأو ٍسومن ُشِم ،األرحابو

تكرميًا  ِهِتمَُّرِب الكوَن َرخََّسَو َريََّستعالى  َهالل نَّأ، أي يقينًا احلاليِة ناأرِض على سطِح

منها  ظاهرُةال والرُّوحيِة واملعنويِة ها املاديِةَعِمِن من خرياِت عليِه َمنَعوأإلنسان، ل

ِه اَل ِنْعَمَة اللَوِإْن َتُعدُّوا : لْحالنَّ يف سورِة كما ورد، حصىُيال و عَُّدُي ما ال والباطنُة

، بأن اإللهي هذا التكريَم راعَيأن ُن البشر إالَّ وما علينا حنُن( 20/29).ُتْحُصوَها

 ِةواملساوا والعدِل سِطِقال ، من حيُثالله بأخالِق ميِلاجلَّ دَِّر ِقَلنَطُمن وِم َقنتخلَّ

 أو إلغاِء أو تهميِش إقصاِء دوَن حليلولِةاو ،األخالق كارِممب ليَحالتَّو الوداعِةو

كلمة الله رسلني امُلُذخر و ة األنبياِءدَوُق على لساِن ورَدكما  ،كان كاِئنًا َمن اآلخِر

ري لى ناِكَع ُمِعْنُي ُه، ألنَّلّيالَع وا أبناَءوُنُكة، وَتظيَمم َعُكُتكافَأون ُمُكَتَف":املسيح السيِد

 كما ورَد وأ 40"حيمم َرأباُك ما أنَّماء، َكَحم ُروا أنُتوُنُكَف40. واألشرار ميِلاجلَّ

عليهما السالم  وإسماعيُل ه إبراهيُمالل خليُل حني رفَع ،والدالالتاملعنى  بنفِس

ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َوإ :البقرة سورِةيف  مبكَة العربيِة اجلزيرِة لسكنِة ْتَعِضُو يٍتَب أوِل قواعَد

ـََذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّم ْوِم اآلِخِر ِه َواْلَيَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباللَربِّ اْجَعْل َه

 فحسْب استثنى املؤمننَي براهيَمنا إسيَد أنَّف ،الحظكما ُنو (1/210).َقاَل َوَمن َكَفَر

 ربُّ عليِه عرتُضَيَف، رَشالَب سائِر من بنِي اإللهيِة والعنايِة والرحمِة زِقوا بالرِّصُّخَتُيكي 

 بَُّر ،جميعًا نَيِماَلالَع األرباب وربُّ ربُّهو  الله ألنَّ (َوَمن َكَفَر) بقوله ِلَيُردَّزة العِّ

، هوألواِن ِهوأجناِس ِهغاِتوُل ِهوقومياِت ِهوقبائِل عوبِهُشو ِهُأَمم على اختالِف اإلنساِن ِمعاَل
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 ُقشِرُيحيث واء، َس دٍّعلى َح املنكرُةو امللحدُةو واملنافقُة والكافرُة ممنه ُةَطقِسامُل ؤمنُةامُل

 ِسْفالنَّ عامِل بُّوَر .أو تفريق متييٍزأو  استثناٍء من دوِن واألشراِر ِرعلى األبرا ِهمِسَشِب

هذا  دمِةخِل رِةخََّسامُل األكواِن ِمعاَل بُّ، وَراهروِح ِنها وكواِمها وقلِبرية جبسِدالبش

 حاٍروِب وأنهاٍر وعيوٍن ونباتاٍت من أنعاٍم افيه ُبتدُّ وما اهوسماِئ اهبأرِض ،اإلنسان

 رزُقذا فهو َيل ،واألرض السماواِت أقطاِريف  وجنوٍم ٍراقمأو ٍسومن ُشِموحيطات، وُم

كما ليم؛ الَع زاُقوهو الرَّ لشروِطل وفرٍض لقيوِدل و وضٍعأ استثناٍء من دوِن اجلميَع

 لى األشراِرَع ِهمِسَشِب ُقشِرُي ُهفإنَّ":بقولهالسَّالم  عليِه املسيِح ناسيِد اِنعلى لس ورَد

 ُةم، فأيَُّكوَنبُِّحُي ذيَنالَّ ُمبُتأحَب فإْن40. األبرار رِيوَغ على األبراِر طُرْماحلني، وُيوالصَّ

ط، َقم َفُكم بإخواِنُتْبحََّروإن 40ب؟ راِئالضَّ باُةى ُجذلك حتَّ ُلفَعا َيم؟ أَمُكَل كافأٍةُم

م وا أنُتوُنُكَف49ون؟ نيَُّثى الَوحتَّ ذلَك ُلفَعا َيون؟ أَمُلفَعَت ِةللعاَد ٍقفاِئ َشيٍء فأيَّ

 إلغاِء دوَن لحيلولِةل لذا فإنَّ العمَل 42"!لكاِم َوُه يَّماوالسَّ أباكُم لني، كما أنَّكاِم

ن ِم وأنطالقًا ،اإلنسان َكماِلالدِّيِن و كنًا أساسيًا من أركاِنر ُرَبعَتُياآلَخر  و تهميِشأ

، اهلُِّك والوجوِد الكوِن ب خدماِتصََّم اإلنساُن أصَبَحط، قِسامُل اإلميانيِّ ِقنِطهذا امَل

 بانيُّالرَّ الشاعُر ىنََّغَتاإلنسان، لذا  أوعيِةيف أخريًا  َبصَُّتِل ُهَتَمِهدي ُمَؤُي لَّالُك ألَن

هذه  روِح عن ربًاعَُّم ،قدَّس ِسرُّه وميالدين الرُّ موالنا جالُلاألمني  شمُس الزاهُد

 الوجوِدو الكوِنيف  ِهوآالِئ ظاِمالِع اللِه بني آياِت واملتوازنِة ِةقسطامُل التكرمييِة املعادلِة

، أجمعني ِقْلاخَل ُرحَوِمَو وِنالَك طُبُقو ِةاإللهي عايِةالرِّو ِرَظالنَّ ُعوِضَماإلنسان ":هبقوِل

 يِنوالدِّ املالئكِة أصناِف من البعُض همِنن ِضوِمه شأُن جلَّ اللُه قُهخَلما  كلَّ نَّإو

ا مَل اإلنساُن ، إذ لوالاإلنسان خلدمِة ْتَدِجُو ،املقدسة يف الكتِب ِةاملتمثل شريِعوالتَّ

ن ها ِمقداسَت ها تستمُدوُنَك ة،َسدََّقها ُمبأنَّ قاطبًة ِضعلى األر ٍنيََّعُم على مكاٍن َقطِلُأ

 ياِءِضن ِمم ِهِئألُلَت نوَر النجوُمو والكواكُب القمُر ُدِمكما يسَت ،ِهنفِس اإلنساِن

 لُه َدوأسَج القدسيِّ ِهمن روِح فيِه ونفَخ ِهِدَيِب اللُه قُهَلَخ الذي مس، هذا اإلنساُنالشَّ

 َكلِبَق لُِّكِب َكَأِحبَّ الرَّبَّ إلَه":املقدس يف الكتاِب ورد ًا للجميِلورَّد "ربهُق َةَكمالِئ

اخُلطى  وعلى نفِس 41"كفِسَنَك َكريَبَق بَِّحك، وَأكِرِف لُِّكَو َكِتدَرُق لُِّكو َكفِسَن لُِّكَو

 ُيِحبَّ ؤِمُن أَحُدُكم حتىال ُي:"هبقوِل مأثوٍر يف حديٍث( ص) حممٌد نارسوُل أردَف
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 ،تالَِّعِل َنومتساو وأبناًء وأخواٍت أخوًةجميعًا  الناَس ألنَّ "حُِّب ِلَنفِسِهُيما  خيِهأِل

ن ِم آدَم دناسيتعالى  الله خلَق ، حنَيدُقدسيٍّ واِح َعنٍين ِمجميعًا  وارَداحَن مهكوُن

ن ِم اَءوَّنا َحمَُّأ خلَق، ووتوقري تكريٍم نفَخ الُقدسيِّ ِهمن روِح فيِه نفَخاألرض، ثم  طنِي

 سورِةيف  ورَدكما  ؛ريفنيالشَّ نِيقوخلامل ينذه جميعًا سليُل آدم، وحنن البشُر ِسنْف

 ٌبصاِحُم لَقهذا اخَل أنَّو (0/298).ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة: األعراف

 أنواِر إشراقاِتتعالى ب ألن اللَه ،هناياَثيف  قابٍع إلهيٍّ روٍح وجوِدب األشياِء َنِم لِّكالظِّ

 بِلإلينا من َح ُبوأقَر ،يف الالَُّمَتناهي موجوٌد ِهالِلَج إحاطِةو ِهماِلَج ِفلطاِئو ِهماِلَك

بأنَُّه َموجوٌد يف  إليِه َلُه َوُيرَمُز ُيشاُر نا الَبشريِةولتصوراِتإلينا  ُهأنَّ نسبَت، إالَّ ريدالَو

ها، سُمرى َرُيها وال كُمُح ُكَرْدُي ،ظرالنَّ ُةوَدفُقَم ِراألَث ُةوَدشُهَم لوهيَةاأُل ألّن السَّماء،

بهذا  ٌيِرَحَور، األَث إالَّ ن الوصِفرى ِموال ُت ،َمرئية واألوصاِف جمهولًة اِتالذَّ ُنْوَك

 نَعة، اإلعاَق وِجداَر هِمالَف تاَرِسو ِكالشَّ باَرُغ زيَلُيأن  ،مليتافيزيقيا فكرِيالتَّ َنِم وِعالنَّ

الذي نادى بها  (ودُجالُو ةحَدَو) يِةنظرري نِكمن ُم ِةَرحَِّصَتامُل العقوِل حاِبأص ؤيةُر

 د، الشيُخالزاِه الربَّانيُّ النابغ، والقطُب الكامل، واملفَِّكُر احلكيُم ،ُمجيٍب وِنن ُدوِم

 التوحيدية، لتأخَذ ِهنظريِت لغماِر ِهالدين بن عربي قدََّس ِسرُّه، عند خوِض ُمحّي األكرُب

بني  العالقاِت وأساسًا راسخًا، يف تنظيِم ًةأخالقي ئَمُبْعدًا َكْوِنيًا ومعنًى إنسانيًا ودعا

من  ِهوصفاِت ِهوأسماِئ ِهِبذاِت امُلسَتِقِل ِقاِلَنُهم وبني اخلَبيوهم من جهة، أنفِس بني البشِر

 قطرًة إالَّ ُلثَِّمُيال  ،اُكلِّه والوجوِد وِنالَكو اخَللِق سائَر ما وأنَّيَّالِس 44ُأخرى جهٍة

! ها ساِحلَل ُفْعِرُيتي ال ال للِها آلالِء ِةَرلهاِدا تجلياِتال اِتيطحمو حباِر َرِمَك من واحدًة

 ِةيَِّرحَوِلُم امُلَميَِّز ميَِّماأُل ِرُوَصوالَت، قالَّاخَل اإلنسانيِّ املفهوِملك ذ إلى تطرَقكما 

 ،املسيح ناسيِد عصَر سطُرُب، الكامل ُدرِشامُلو لبارُّا الزاهُد ،أَيضًا وِنيف الَك اإلنساِن

يف  هملوُبُق ِةَرِسنَكامُل َن، ِمفنَيضَعسَتوامُل قراِءالُف موسى، ونصرُينا سيِد وهارون عصَر

 هذا روِحعن  َربََّع حنَي سالم،ال عليِه أبي طالٍب بُن عليٌّ قنَيتَّامُل إماُم ،الله سبيِل

                                                 
واملسلمني، آراء زائفة من إجياد الوهم  على اإلسالِم الطارؤوَنالُعَمريوَن  كفرييوَنوقد َدسَّ امُلَتَمشيخون التَّ -  44

الشيخ األكرب حمي الدين بن َعَربي َقدََّس ِسرُُّه، حني الرباني الزاهد كة من ُصنع اخليال، بهدف اإلساءة إلى وُصَور ُمَفرب

أوَُّلوا بعد رحيله إلى املأل األعلى دالالت معاني نظريته التوحيدية، ِلَتصَُّب يف اإلجتاه املعاكس واملغاير متامًا عن معناه 

جتنيًا على مقاصد نظريته التوحيدية البعيدة وذلَك لول الله امَلِلك املتعال يف َخلقه، ُحِباحلقيقي، حني زعموا بأنه يقول 

 . كل البعد عن كل شكل من أشكال احُللول وامُلثول
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فيها  راعيًاُم، ثلىامُل ِهبطريقِت ُكلِّها والوجوِد وِنيف الَك اإلنساِن حوريِةمل العامليِّ ِرُوَصالتَّ

، هاِرَوُص أبهىو هامراتِبأسمى يف  اإللهيَّ والقسَط اإلنسانيَّ واملنظوَر األخالقيَّ عَدالُب

 اللِه لِقَخمع ها مبوجِب كي يتعامَل( رض) راألشَت ِكماِل ِهنِدُج لقائِد املأثوِر ِهقوِليف 

 ين أْوَك يف الدِّا أٌخ َلإمَّ":هبقوِل سلمنَيوغري ُم سلمنَيُم ،إستثناء ن دوِنوِم جميعًا

! يف اإلنسانية معُه تشرتُك َكفإنَّالله  على ديِن أي وحتى إن مل يكْن "ْقْلَك يف اخَلظرٌي َلَن

لهذا عزيزًا وت وتكرميًا .جميعًا العاملنَي وربُّ األرباِب نا وربُّهو ربُّ اللَه هكذا فإنَّ

 ُةوَرأال وهي ُس الكريِم ِهيف قرآِن ِهبإسم سورًةتعالى  ى اللُهسّم وامُلَدبِِّر ِركَِّفامُل اخَللِق

هم ُهم وفاجَرِبرَّم ُهَرهم وكاِفؤمَنُمرجااًل ونساًء  اجلميَع هنا تشمُل واإلنساُن! اإلنسان

 األئمَةكذلك و ،واملرسلني بياَءاألن ما وأّنيَِّسال، أو تفريق أو متييٍز استثناٍء ن دوِنِم

 من تلك الينابيِع وينهلوَن وَنُنَغَتوَي وَنمنََّرَتي ،جباَءالنُّ نَيواحلواري واألحباَر األطهاَر

 آناَء دعاِءالُو ِهتأُو َرْب، َعواألرض السماواِت يف أقطاِر دَّويُةامُل هملُتترتي ،ُقدسيَّةال

 جِلالرَّ ال بنَي ،طقِسامُل اإللهيِّ هذا الناموِس وِحشذى ر ثوَنُبوَي، نهارال وأطراَف ليِلال

نا دُُّشوَتنا التي جتمُع ِةَزيََّمامُل فِةالصِّ وُنَكأيضًا،  واملرأِة الرجِل إمنا بنَي فحسْب والرجِل

 وما إشراقُةنا يف اإلنسانية، إشرتاِك ضمَن ُنتكُم َوِنساًء ِرجااًل البعضنا إلى بعِض

، املحمدية الشريعِة ن صميِمِمها سَر َسقدَّ ويِةَدالَع رابعِة هدِةالزا بانيِةالرَّ شمِس

 قطرًة إالَّ ،قّيُلاخُل والكماِل القلبّي واإلطمئناِن الروحّي النبوِغ إلى مرحلِةها وصوِلب

 تشاطُر أضحْت حبيُث، ُكلَّ َشيء ْتي وِسَعتلاِه ِلَخلِق اللِه رحمِة جتلياِت جوِد من حباِر

رجااًل  اإللهيِّ من احلبِّ قِةواحلقي والطريقِة العقيدِة لتلقنِي املجالِس ِريف صد جاَلالرِّ

 لذا كاَنواإلرشاد،  والنُّصِح من الوعِظ وحيِةالرُّ ِسوالدر ن خالل حلقاِتِم ،ونساًء

 والعدِل القسِطمن شرتكة امُلاملزايا  على هذه يؤكدوَن وعلى الدَّواِم هاُدالُز انيوَنالربَّ

 املعنويِة الرياضِة يف حلقاِت جَلالرَّ تشارُك املرأُة كانِت يُثحببني الطرفني،  ِةاملساواو

والنا م الباِر ربانيِّلل ِعرفانيةال احللقاِت مع احلاُل كان ذلكك، وحيالرُّ من الوجِد

 مفعوِل ياِنَرَس عن دليٍل وِبأبلِغ ُرعبُِّي أضحى حيُث ،هس سَرقدَّ ومّيالُر الديِن جالِل

 جميِعيف  واملرأِة بني الرجِل ِةالتام ِةيف املساوا املتمثِل ،اإللهي ِدالتعبُّ من مِطالن لكذ

 الطقوِس تأديُة هامِنومن ِض ،مناحي احلياة ِفوخمتَل األصعدِة وكافِة املجاالِت

 املقدسِة الكتِب وأسفاُر وآياُت ُروَُّس ما حتملُه وإنَّ ،اإلميانية والشعائِر والتكاليِف

أن ب ٌيحرِّ ،الكريم ها القرآُنمِنن ِضوِم خالقيِةاأل هامقاصِد دالالِت يف طياِتًة ُمجَتِمَع
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 دراِكإل ،التكفرييني التهميشينَي املتمشيخنَي تصوِرعن  الفهِم وإعاقَة ِكالشَّ باَرُغ زيَلُي

، واأُلنثى الذََّكِر ِةنائيُثِب اإلنساُنومنها لق اخَل سائِر تكويِنن ِم البالغِة اإللهيِة كمِةاحِل

 عنَد تلَّكما جَت جاة،الَن وطريِق احلقِّ ومسايرِة واِبالصَّ جادِة إلىبهم كي يعودوا 

 التيومران، ُع بنِت مريَم املسيِح السيِد والدِة الطاهرِة اليهوديِة القديسِة إشراقِة

 ءدِب، منذ جميعًا العاملنَي نساِء من بنِي اللُهوطهَّرها اصطفاها  الكريِم رآِنالُق وبشهادِة

َيا  َوِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة :عمران آِل يف سورِة ؛ كما ورَداآلبدين أبِدوإلى  اخلليقِة

وتأكيدًا  (4/41).اْلَعاَلِمنَي َه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِءَمْرَيُم ِإنَّ الل

 نفِس سياِق ضمَن مرتنِي( َفاِكاْصَط)كلمة ، وردت تعالى عند اللِه ها املرموقِةملكانِت

 ِساملقدَّ الكتاِبيف  املعنى والدالالِت بنفِسها توثيُق سبَقوقد الكرمية، القرآنية  الفقرِة

 مالئكِة خاطبُةُموما  44"!ِكطِنَب رُةَمَث كٌةباَروُم! ساءني النِّن َبِم أنِت باركٌةُم:"أيضًا

 حراِبِم دفتي بنَي ِدعبُّها يف التَّمشاركِتعند  ،َمرَيم الطاهرِة لقديسِةا لهذِه حمِنالرَّ

مع  جنبًا إلى جنب، األقداس دِسُقِب اللِه بيِت ِليَكَه وصوامِع اإللهي وحيِدالتَّ

عن  تعبرٍي وأرفُع دليٍلأبلُغ  إالَّ، األِكفاء جاِلالرِّ َنها ِمعصِر وأحباِر حاخاماِت

 لها وتكرميًا، واملرأة الرجِل بني هينِياإلل والقسِط من العدِل املشرتكِة هذه املزايا وجوِد

 ووه أاَل واحدٍة إمرأٍة سِمبإ إالَّوآياتِه  ِهِرَوُس سائِر يف سياِق يُمالكر القرآُن ُحرَِّصُي مْل

ن بني ِم ها امُلَميَّزِةملكانِتتثمينًا و اإللهيِة من هذه احلقائِق وانطالقًا .استثناًء َمرَيَم إسُم

أال هي  هابإسِمأَيضًا  الكريِم القرآِن ِرَومن ُس ًةوَره ُسشأُن لَّى جسّم، النِّساء سائِر

 جال،الرِّ من الصاحلنَي والعباِد والرسِل األنبياِءمن  أمثاِلهاب سوًةُأ ،َمرَيم سورُة وهي

 مثرِة مكانِةإلى  النِّساء، باإلضافِة جميِع نِين َبِماملرموقِة  هاملكانِتوتكرميًا تشريفًا وذلك 

مع  كانت احلاُلكذلك  .جالالرِّمن  ِلُسوالرُّ األنبياِء ن بني سائِرِم الفريدِة اهبطِن

 حْتالتي أض ،هارون وموسىسيدنا ورسولنا  خِتم ُأَيْرَم القديسِة اليهوديِة الزاهدِة

 يف فرعوَن إمرأَة حني حاورِت، هازماِن نساِءمن بني  احتذى بِهُي ثااًلِمهي األخرى 

( 21) ْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَنَفَقاَل :القصص سورِة

 َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل ِهَوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد الل َتْحَزَن َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َواَلَفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه 

 بصدِدواإلميائُة إليها  واإلشارُةعنها  األنباُء َسَبَقت حيُث (24-19/21).َيْعَلُموَن

                                                 
 . من اإلصحاح األول من إجنيل لوقا من الكتاب املقدس 45إلى  18أنظر اآليات  -  44
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 الكتاِب أسفاِر ضمَن ،تعالى ِهعند اللهي اأُلخرى  املرموقِةها ومكانِت وحيِةالرُّها منزلِت

 ساِءالنِّ يُعِمَج ْتَجَروَخ. هاِدَيِب فَّالدَّ وَنهاُر خَتُأة يَِّبم النََّيْرَم ْتَذَخَأَف10":املقدس

يف  الطاهرِة اليهوديِة لهذه القديسِة املرموقِة للمكانِة وتقديرًا 45"قٍصَرَو وٍفُفُدِبها وراَئ

على  وَنهاُر خِتُأ تسميَة طلقوَنُي يف تلك األحياِن ، كان اليهوُدؤمنةامُل ثنايا القلوِب

، كما لىالُع اهربِّ وجِه نيا لقاَءالدُّ يف احلياِة وترتهَُّب وَتَتَعَفُف ُدهََّزَتَت يهوديٍة إمرأٍة كلِّ

 املباركُة تسميُةهذه ال تحني أطلق ،العظام القرآِن وآياُت سوُربذلك  تاستشهَد

يف سورة  ورَدكما  مران؛ُع نِتِب ريَمَم الرَّبانيِة القديسِة ،املسيح السيِد على والدِةأيضًا 

َيا ُأْخَت ( 10) ا َفِريًّاَفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئ: مريم

 مكانِة عن ناهيَك (19-28/10).َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغيًّا

؛ كما وردت تعالى عند اللِه (بدكَاْوُي) الطاهرة اليهوديِة القديسِة ة رسولنا موسىوالد

 راُمْمَع َذَخوَأ":املقدس الكتاِب أسفاِر سياِق يف ًةصرحيعنها  واألخباُرإليها  اإلشارُة

 التي أوحى اللُه وهي ذاُتها 40"وسىُمَو َنْوهاُر ُهَل ْتَدَلَوَف. ُهًة َلَجْوَز ُهَتمََّع َدوكَاَبُي

 عوَنرِف ذبِح بني فتنِة يرتنُح رضيٌع فٌلِط ُدْعوهو َب ،موسى هاطيَمَف َعرَضي َتإليها َك

َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ  :القصص يف سورِةورَد ؛ كما األرباب من ربِّ حبكمٍة عليِه إلبقاِءوا

َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه  َتَخاِفي َواَل ِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَلُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْي

أن ب، أَيضًا ناُه َهوَِّنأن ُأ القوِل نافلِةن وِم .(19/0).ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي

ن ِم ًة بتلك الكوكبِةأسَو وانعت (ص) حممٍد اللِه رسوِللالكراِم  احلقيقينَي صحاَباأل

 الطاهرُة القديسُة( ص) ِمن ُصلبِه الوحيدَة ُهبنَتالقانتات،  امُلؤِمناِت اليهودياِت ساِءالنِّ

 .ساِءسبقوها من النِّ مبْن وًةأس اهعصِر نساِء ِةَديَِّسِب ،عليها السالم ءهراالزَّ ُةَمفاِط

 من اإلفاضاِت ما سبَق إستنادًا إلى كلِّنا الرئيسي ورجوعًا إلى موضوِع

اخلالدة،  وِحالرُّ ِفَنيف َك يعيَش كي عليِه اللُه نَُّمَيأن  إلنساُنا متى ما أراَد ،رفانيةالِع

، ويةلَتُم ٍقُرُطِب ويِةنَيالُد ِتاإلغراءا َرِكَش ِظِليف  أن يتسامى عن العيِش إالَّ فما عليِه

 ارِةاألمَّ النفِس يف أهواِء ُلوالتي تتمّث عنه، خارجًا َةَقِوعَّامُل تلك املعاذيَر يطرَح أْنب

 ِهوجوارِح ِهلساِنمن أذى  اإلنساُن سلُمَي ال حبيُثاجلاحمة،  والرغباِت والنوايا الشريرِة

 َبالكتو السماويَة الشرائَعما وأن يَِّسال ،رَجوالشَّ ّمَصاأل واحلجُر واُبالدَّإمنا ، فحسب

                                                 
 . الكتاب املقدس أنظر اإلصحاح اخلامس عشر من سفر اخلروج من -  45

 . من اإلصحاح السادس من سفر اخلروج من الكتاب املقدس 10يف سياق اآلية  اإلميانيةسريتها دة بجاءت اإلشا - 40 
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 على هذا اجلانِب ؤكُدُت، واملرسلني األنبياِء قصِص الِلن ِخوِم جمتمعًة املقدسَة

روى عن ُي كما، ميعبني اجلَّ ِةواملساوا العدِلو سِطالِقن ِم ضيِءوامُل شرِقامُل يِّاألخالِق

 على لساِن ما وردثَل، ِمماءالسَّ برساالِت الله ُهصَُّخَي أْن موسى قبَلنا ورسوِلنا سيِد

( رض)األحبار  كعِبالكبري  للزاهِد اإلسرائيلياِت كتاِب عن نقاًل ياِرخاأل انينَيالربَّ

 ،المعليهما السَّ يٍبَعُش بيِّالنَّ ِبَعإلى ُش ئًاِجلَتُم مصريٍِّل ِهقتِل بعَد عندما هرَبوذلك 

 اخلدمِة أثناَءيه، وكان إحدى ابنَت نِم واِجالزَّ اَءقِل سنواٍت ِةدَِّعِل راعيًا عمَل حيُث

ي َك رِةؤَخيف امُل َةنَِّسامُل راَفبقي اخِلكان ُي يُثحب، اويداريه واملاشيِة ِمالغَن طعاَنيداوي ِق

 دَةالشاِر مالَنل احِلِمْحري، وكان َيالطَّ َبْشى الُعرَعَتِلمنها  رُةالباِك الوليدُة َمدََّقَتَت

 ئاِبالذِّ ًا عليها من أنياِبظفاِح طيع،إلى الَق اعيدهُيكي  ِهيَفِتَكعلى  يَةوالقاِص

 آخَر سقَيأن ي عَدَب إالَّ وشرابِه ِهن طعاِمِم ُبرََّقَتَي ْنُك، ومل َيالفتَّاكة واريالضَّ ِشْطوَب

 على ُقشِفُت َكمبا أنَّ":بقوله ِهيف َعلياِئتعالى  اللُه ُهطيع، لذا خاطَبالَق راِفمن ِخ ماشيٍة

هكذا  "يلي إسراِئنَب طيِعَقعلى  يًاراِع َكُبنِصُأَسَفراف، املاشية واخِل طيِعَق نلقي ِمَخ

 ٍزَكَتْرُم أّيعلى ف، جميعًا يف األرِض ْنَمو نا بعضًابعَض شِرالَبني َبحنن  ْمرَحم َنَل فإن

؟ لذا ناحَمرَي كي نايف صالِت إليِه نتوسَليدينا لأ نَيرافع إلى الباري تعالى ُهنتوّج

ومتى " ماء السَّن يفَمم ُكُمرَحن يف األرض، َيَموا ُمرَحإ":مأثور يف حديٍث( ص)قال 

 لِقمع َخ اإلنسانيِّ التعامِلمن  والكماِل يِِّقالرُّمن  الدرجِة إلى تلك اإلنساُن ما وصَل

وِح ُقدسِه ُرو ِهِتدَرُق يف آثاِر العيُش وَيسَتِتُب لُه قاُمامَل لُه طيُبُي فحسب هاعنَد الله،

يف سورة  ورَدكما ، ًادرارِم من السماِء ركاٌتَب ُلتنزَّت هاحيَن، تعالى ِهرحمِتن ِم ٍرواِفِب

الرَّغيِد  بالعيِش هايف ظالِل واميتنعَّ كي( 02/22.)ُيْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدَراًرا :نوح

 عادلِةمن امُل امُلظِلِم اجلانِب َنوِم .يناَرالدَّيف  األبديِة عادِةوالسَّ ِةَداخلاِل وِحالرُّ ِفَنَكيف 

 الِلن ِخِم ،ارةاألمَّ فِسالنَّ نزواِت إلى جانِب ،رَشالَبني َبِل اجلاحمَة الغريزيَة نوازَعال فإن

 السياسية السُّلَطويِة األهداِف ُسلَّمًا لبلوِغ هموإختاِذ، اآلخرين ساِبِحعلى  ِدُدَمالَت

 باألعماِل قياِمللها ِعوِقُتِل غري اإلنساَنُتهي التي ، ينالدِّ ساِبعلى ِح ِمُكاحُل رسّيوُك

ما  قاطبًةها أخطِرن ِمو، اآلخر وتكفرِي إلغاِءو تهميِش من حيُث ،والدَّنيئة ريرِةالشَّ

 اخلالفِة رسيِّعلى ُك اخلطاِب ِنب عمِر ِعبَُّرَت منُذوما تزال  امُلحمديُة ُةمَّهذه اأُل عانيِهُت

تغيري  الِلن ِخِم حمديِةامُل الشريعِة لروِح ُمَبرَمٍج حتريٍف نِم ،وإلى اليوم احُلُكم ِةدَّوَس

 الكريِم القرآِن آلياِت قصوِدامَل التَّفسرِيو َتَعمَِّدامُل أويِلتَّال ن طريِقَع ،الله لِقَخ ِدَقعَتُم
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يًا على نَِّجَتمعانيها  اِقسيبعيدًا عن  ،واملعنى لدالالِتا ها من حيُثموضِع يف غرِي

 َمقصوٍدناهيك عن تلفيٍق  ،مبا مل ُيَنزُِّل اللُه ِبها ِمن ُسلطان هانزوِل وأسباِبها مقاصِد

 على أقواِل تجديِفال إلى جانِب( ص)حممد  سوِلالرَّ وأحاديِث ِنُسَنِل ُمَمنَهٍج وفربكٍة

 ،على اخللقوتعاليًا  َبغيًا ِرُبوالتجَّ والتََّوُسِع ِطُلالتسَّ هدِفِب بني،َجنَتامُل ِةئماأل وأفعاِل

إفسادًا يف  إلرهاِبا بثِّو نِفُعلا ممارسِةو القتِللتمادي يف ل تربيرًابالتالي  َلِكشَُّتِل

ن ِم ،واجلهاد الفتوحاِت وتسميِة ينالدِّ نشِر عباءِة حتَتذلك  كلُّ حدَث ،األرض

عن  ،حمديةامُل لشريعِةل ٍسيََّسُم ٍقِعنا لُِّك وراَء رِيلسَّبا الغوغائينَي الناِس ِثهُّتَل الِلِخ

 ٍركُّتَفأدنى  من دوِن ،السَّالطني ِظِمن وعا التكفريينَي اُلفقهاِءمتمشيخي فتاوى  طريِق

 والتأمُِّل ِركَُّفالَت ُمالزمِة علىُم اجلاِز التأكيُد وقد ورَدسيما ال ،أو تعقُّل ٍرأو تدبُّ

 وآياِت ِرسوَّ جمِلُم من خالِل ناسبٍةوُم وضٍعمن م يف أكثَر ،ريالتدب سِنُحو ِلوالتعقُّ

 مبثابِة أضحت ، حبيُثالكريم رآُنالُقها ضمِن ومنجمتمعًة  املقدسِة الكتِب وأسفاِر

ِإنَّ ِفي َخْلِق : آل عمران سورِة يف ورَدكما  ،ينوالدِّ ريعِةالشَّ ضمَن الثابتِة الفروِض

ِ أُللَّْيالسََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف ال  حيُث (4/280).ْوِلي األْلَباِبِل َوالنََّهاِر آلَياٍت

هو  واللبُّ، بوُل شرٍةِق ن دوِنِم مرَةإذ ال َث ،بباللُّ قَلَعال الكريُم رآُنالُق َتَعَن

الله تعالى  كما ونعت، هاكلِّاملادِّيِة  األشياِءو اإلنساِنمن  بتغىوامُل واألصُل األساُس

َ آلَياٍت  :طه سورِة يفكما ، أيضًا بالنُّهى العقَل  (10/54).ْوِلي النَُّهىأُلِإنَّ ِفي َذِلَك

 ِثيَُّروالَت ِركَُّفوالتَّ والتأمُِّل ِلُقالتعَّحيُث من  اإلميانيِة الثوابِت هذِه أكيُدت قد سبقو

 ٍة والذَّكُيَمِلَكلَّ ُكدُِّق َصُييُّ ِبالَغ25":املقدس الكتاِبسياق آيات يف  ،ريالتدب سِنُحو

ُف لََّصَتَيُل اجلاِهَوّر ِن اَّلشََّعحيُد َيَوى خَشَيكيُم احَل20. واتِهَطَخُه إلى ِبنَتَي

اقَة َموَن احَلُثِرَيياُء األغِب29. ُأَنْشايِد َيَكو امَلُذَوِق ْمُل باحُلعَمَيِب َضريُع الَغالس20َّ.قِثَيَو

الذين باألغبياء،  الغوغائينَي املسيُح يُدالس نعَت حيُث 40"ِةَفِرْعامَلَن ِبْووَُّجَتُيياُء واألذِك

 ويف نفِس. ْلقَُّعأو َت ٍربَُّدأو َت ٍركَُّفأدنى َت وِنن ُدِم َسيٍَّس للديِنُم ناعٍق كلِّ بون نداَءلَُّي

وا ُعَمإذا أجَت وَنُيوغاِئالَغ:"مأثورحديٍث الم يف السَّ عليِه ليٌَّع قال اإلماُم السياِق

القيامة  يوَمْوِدْي ُي َهاللفإنَّ من املعادلة،  امُلظِلم ويف اجلانِب" واُعَفوا َنُقرََّفوا، وإذا َترَُّض

 حبيُث ،ينالدِّبإسم  للناِس خادعنَيامُل نَيالضالعليهم و املغضوِب وعباداِت بأعماِل
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يف  واإلفساِد فاِقوالنِّ الِلالضَّالَبغي و متاهاِت َرِكيف َشعوا ن وَقَم مَنم ِضُهُفنَِّصُت

ورَد حبقهم  كما؛ نعاُص وَنُنِسْحُي مُهبأنَّ مِهِسنُفأ ِةراَريف َق وَنروََّصَتَي مض، وُهاألر

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن : البقرةسورة سياق  يفصرحيًا 

 يفكذلك و (21-1/22).َيْشُعُروَنَأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلـِكن الَّ ( 22) ُمْصِلُحوَن

اِطنَي َأْوِلَياء ِمن ُدوِن َوَفِريًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّاَلَلُة ِإنَُّهُم اتََّخُذوا الشََّي: األعراف سورِة

 الكريَم ن القرآَنفإ هؤالِء نِم وعلى النقيِض (0/40.)ِه َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهم مُّْهَتُدوَنالل

 لتزمنَيُم انينَيربَّ واكونأن ي، صنيخَلامُل اللِه من عباِد املوقننَي مننَياملؤ هاَءَقالُف أمَر

إذا كان  قيِهبني الَف ًاعشاِس ًارقهناك َف ، ألّنينيةالدِّ لعلوِممن ا والباطِن الظاهِرب

 نِم يِةلظاهرا لعلوِماب وَنشغلنمن يم ،منهم عنَيدَّامُل أسلمنَيَتامُلامُلَتَسلفنَي وبني ، انيًاربَّ

 ْمُهُفِلَكُيوال  رًااوزأال وأعباًء  حَِّمُلهمُيال  طحيِّالسَّ همإسالِم ُنَكووالقال،  لقيِلا ِملِع

 غالبيِةال معالعصيبة  األياِم هذِه يف مثِلوما يزال  اُلاحل عليِه كاَنكما كثريًا،  ناًءَع

يف  همحبقِّ( ص) حممٌد نارسوُللذا قال ، اليومنا عاَلِمومتأخوني  َسلفيَتُمِمن ظمى الُع

وإني َلسُت أخشى َعليُكم أن ُتشِركوا، ":هبقوِل يف حديٍث مأثوٍره بالدنيا عهِد أواخِر

تبوك،  غزوِةمن ( ص) ِهرجعوِع وبعَد" ني أخشى َعليكم الدُّنيا أن ُتَناِفسوهاِكوَل

س ْفالنَّ جهاُد":بارةالِع فصيِحوِب أجاَب األكرب، جهاِدعن اِل راُمالِك األصحاُب ُهسأَل

 وكأنه كان على علٍم مسبق مبا تؤُل إليه اأُلمور "رجاِئ لطاٍنُس نَدِع قٍَّح ُةَمِلَكَو

 العلوِم ضمَن النفِس جهاَد الكريُم َصنََّف القرآُن وقد! وتنتهي إليها األوضاع

ِفي اِت َوَما َه َسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَوَأَلْم َتَرْوا َأنَّ الل: لقمان سورِةسياق يف  الباطنيِة

ِه ِبَغْيِر ِعْلٍم ِفي اللْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل اأَل

 شأنًا وأسمى مكانًة أعظَمو درجًة فىأو نعمٍة ُةوأي (42/10).ِنرٍيِكَتاٍب م َواَل ًىُهد َواَل

رقى من ، كي يسويًة على اإلنسان والباطِن اهِرظعلم ال إسباِغ نِم ،تعالى للهعند ا

َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم )القرآنية الكرمية  الفقرة ضمَن ورَدكما  ،الكمال ُسُموِّإلى  امهخالِل

عليهم  الذين أنعَم والفقهاَء الشيوَختعالى و ُهسبحاُن نعَتقد و (ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة

َوَلـِكن : عمران آِل سورِةيف  ورَدكما  ،بانينيبالرَّ املعنويِة ِملعلواتلك  ديَه نوِر ِسَبَقِب

 خرىُأ بعبارٍةو (4/08).ُكوُنوْا َربَّاِنيِّنَي ِبَما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن

ن على َم الفقيِه إطالق كلمِة ، ينبغي عدُمالَبيِّنات هذه اآلياِت دالالِت حسبو

 وأصحاِب لفقهاِءا ِموأعال لشيوِخبا القرآنيِة على احلقائِق جتنيًاهم أنفَس موَنَسُي
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 وانوإن مل يك ،الكريم القرآِن هم بعلوِمإملاِم ت درجاُتا كانَمْهَم ،الشأِن والفضيلة

 أمثاِل الصالِح ِفَلالسَّك، معًا دِّينيةال لوِممن الُع والباطِن الظاهِرب منَيِلُم َنيِّانيربَّ

الفارسي وَسلمان اليمان  بِن وُحَذيفِةمسعود  ابِنالله  عبدأبو َذر الغفاري و هاِدزُّال

يف ( ص) الرسوُل دعى لُه ، لذاعباس الله ابِن وعبِدوبالل احلبشي الرومي وُصَهيب 

 الظاهِر علِم يطائرًا جبناَح ُهجتعَل أْنأي  "ينيف الدِّ ُهْهقَِّف مَّلُهالَّ":مأثور حديٍث

 إلى تلَك اإلشارُة كما تكررِت ،امُلْفَعِم باليقني الديِن علوِم يف سماِءمعًا  الباطِنو

ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف : الكهف سورِةسياِق يف م وغريِه الزُّهاِدِمن  املختارِة النخبِة

 َةأرجو معاين (29/20).َرَشًدا َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا

 علِمب اِدهَّالُز بانينَيلدى الرَّ وُتُعْنامَلو ن اللِهُدباشر من َلم ُمْلِعأي ( لَُّدنَك) كلمِة

: البقرة سورِة يف إليهم واإلشارُة بهم اإلشادُة كما تكررِت ،نيُداللَّ ِمْللِعأو ا الباطِن

 العلَم هذا الكريُم القرآُن نعَت وقد (1/218.)ُيَزكِّيِهْمَوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َو

اللَُّدني يف أحاينَي كثرية،  تارًة ُأخرى، وبالِعلِم الَبيان، وباحِلكمِة لِمِبِع تارًة الشريَف

الُنهى وُأولوا األلباب؛ كما  وأصحاِب والربينَي والربَّانينَي عليها بالُزهاِد والعاملنَي

ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة : البقرة سورِةسياق يف عنها  التعبرُي ورَد

: نَمْحالرَّ ويف سورِة (1/108.)َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثرًيا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب

 وقد تكرَر (4-55/2.)اْلَبَياَنَعلََّمُه ( 4) َخَلَق اإِلنَساَن( 1) َعلََّم اْلُقْرآَن( 2) الرَّْحَمُن

َوُيَعلُِّمُكُم  اللهَواتَُّقوا : البقرة سورِةسياق يف  اللَُّدني العلِم أنواِر إشراقاِتعن  التعبرُي

 إشراقاِت الِلمن ِخ، تعالى الله َلُدِنمن املباشر  التعليَمأي  49(1/191) الله

 ِهوأقطاب ِهوأئمِت وحوارييِه ِهاِروأحب ِهوأصفياِئ ِهوأولياِئ ِهأنبياِئ أرواِح وإفاضاِت

ِمن  الزُّهاِد عند الرَّبانينَي امُلتََّبَعِة وحيِةالرُّ طِةاِبالرَّأو  لبيِةالَق طِةاِبالرَّ عن طريِق، هوأوتاِد

 علِمو احلكمِةب املنعوَتو الباِطِنِعلِم ِب امُلوِقَن اإللهيَّ النُّوَر ذلك كذلك فإنَّ .هالل أنصاِر

 ،هاماُمِه َتبَو ،هاكماُل بِهِ إالَّ فخَرال ، اليقنيب ِمَعامُلْف( اللَُّدني) لعلِما وأ البياِن

                                                 
والتحُقِق ِمن مصداقيتها ألشياِء وإدراُك ُكنِهها املعنى العرفاني لكلمِة احِلكمِة أو علِم البياِن هو العلُم حبقائِق ا -  49

وهي بهذا املعنى مرادفٌة للفلسفِة يف أي أن جتعل منها إسرتاتيجية وايديولوجية ُمتََّبَعة يف حياتك، ُل مبقتضاها، َمالَعُثمَّ 

ٍة ترتقى إلى اتها، كوُنها غرَي كسبيلِم ذجانِبها النظري، إالَّ أنَّ احِلكمَة أعمُّ وأشمُل من املعرفِة ومن الفلسفِة ومن الِع

ن خالِل تزكيِة النفوِس وتصفيِة القلوِب واخلوِض يف عامِل اإلمياِن ، ِماإللهيةذاِت الِق حتصيِلها عن ُرُطَو خالقيةاملعرفِة األ

 سلفي عصرِهَتُمِسرُُّه ِل ومملكِة الرُّوِح وُخصوصيِة العالقِة بني العبِد واخلالق، لذا قاَل شيُخنا اجُلَنيُد البغدادي َقدََّس

 ". أنُتم أَخذُتم ِعلَمُكم َميِّتًا َعن َميِّت، وحنُن أَخذنا ِعلَمنا َعن احَليِّ الَّذي ال َيُموت: "وِبصريح العبارة
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 أوتاِد ثِلَمها َكُلَمَث ها،وُجُرلى ُعالُع وإلى السماواِت ،راُجهاِس اللِه نوِر إشراقاِتوب

 اوالهَل ،اجًاوهَّ راجًاِسها وأزهُر ،تاجًاها ِنُمَرها، أْكوُخُسُر اوبه إالَّ راسياِتال اجلباِل

 تعبرٍيأوفى أسمى و وقد ورد. ىَشاحَلثنايا  نْيَب ْنِم ىَشالَو ُكِرحَُّي احَلقِّ ساَنِل َرَن َلم

ُه ُنوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنوِرِه الل :ورالنُّ سورِة لعلم اللدني يفا إشراقاِتعن 

زَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة ال

ٌر َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنو

إلى  ٌةراجع( ْن َيَشاءَم)األخرية  والفقرُة (14/45.)ِلُنوِرِه َمْن َيَشاء اللهي َعَلى ُنوٍر َيْهِد

 اليوم واقِتداًء بالصََّنِم الُعظمى من فقهاِء الغالبيَةأن  إالَّ. قإلى احلَّ وليَس اخَللِق

ين، ونسوا أو الدِّ من علوِم ِربالظاه ونزالياخلطاب، انشغلوا وما  بِن امُلطاع ُعمِر

وَتَركوا  ثوا بالُقشوِرالباطن، َتَشبَّ ِعلِمإشراقاِت  أنواِر نوَرهم ظهوِر تناسوا وراَء

يف  ، املتمثلِةاإلميان ِلتكاُم َعِبُشن ِم عظيمٍة لُشعبٍة بذلَك َتنَّكريَنُمهم، اُللَباَب ِلَغرِي

 املألوُف اإلدراُك ُزعَجَي ،َقَددا ربَّانيٍة ودقائَق ورقائَق وحقائَق ن طرائَقِم ِفُوَصالتَّ

 الدينيِة يف العلوِملميِة الِع ِظوظاحُلِمن  واُغَلا َبَمْهَم ،رالظاِه لِمِع قهاِءُفل القاصُر والعقُل

على  عصيسَتَيو ،هاعلوِم أسراِر نفحاِتموا بيتنعَّ أو أْنها، نوَر كودِرُي أن درجاٍت

ى َرُذ ْهِمهْم القاِصِرَف ُأُطَر لَغْبَت أْنأو ها، َراغوأ وارُبْسأن َي ِةَرِحصََّتامُل همأذهاِنمدارِك 

 راِتَذَشى َذَشن َععبريًا  ُحوََّفَت يالت العرفانيِة تلك احلالِةعلى  مثاٍل رُيوَخ .هاِكفاَلَأ

بن عربي الطائي الدين  حّيُم العارفنَي شيِخل بِرْغامَل اِءنَقَع تاُبِك ،َلكوتيِّةامَل هاعلوِم

مد متولي حم الشيُخ الزاهُدالرَّبانُي  العالَّمُة عترُبَي حبيُث ،هرُِّسس قدَّ سّيُلاألنَد اأُلَمويِّ

 التي ال َتكاُدوالُدرَِّة الثَّمينِة  فيسِةالنَّ تِبالُك مبثابِة ،هذا الكتابقدَّس سره الشعراوي 

 ٍةمألوَف رِيَغعبارات ِب َبُكِت ُه، ألّنِهقائِلِل قصودًاَم نها معنًىر ِمالظاِه ِعلِم لماَءُع ُمفَهَت

 آالِء على ٍةَيعِصسَتُم وإحياءاٍت ِهم،ِكداِرَم على إستيعاِب َتَعِذَرٍةُم وإشاراٍت، ُعقوِلهمِل

 ن حيُث، ِماآلدمية ِهفاِتِصعن  َدرََّجَت ْنِلَم إالَّ ِهِدقاِصَم أغواُر ُكدَرُتال  .مِههِمَف

 مالئكِة إلى صفوِف إرتقاًء باإلنساِن بِعالطَّ جوِرُف ياِتغَروُماألمارِة  سْفلنَّا وساوِس

 ِةَسدََّقامُل تِبالُك وِمُلُعِل رفانيِةاملعاني الِع ِقرقاِئيف  وَضاخَلا وأن َمسيَّال .رَّحمنال

لها  ُفَرْعُيال التي  ِةَمتالِطامُل هاجتلياِت أسراِر وحميطاِت حاِرِبيف  الغوَصو ،ًةَعِمجَتُم

 اجلواهِر اكتناِز إلى األوفى بيَلالسَّو األمثَل عَيوالسَّ َزيََّمامُل الطريَق ُلِثَمُت ،لساِح

 إلى اقتناِء ثلىامُل ريقَةالَطر َبعَتُت، وهان أعماِقِمالثَّمينِة  وحيِةالرُّ ِرَروالُد واليواقيِت
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 ويف نفِس .األكدارو والعوالِق الشوائِبمن  لوِبلُقا وتصفيِة فوِسالُن زكيِةَت ِحفاتيَم

 لُِّكًا، وِلاببشورًا وُلللمعاني ُق بأّن ،فيثاغورس اجلليُلالرَّبانُي  ُمالعاِل يقوُل السياِق

 ٍةساَفَمَنَسٍق واِحٍد وعلى  كي يكوَن ،البشر سائِرل ر، املعنى الظاهريُّوظاِه ٌنباِط معنًى

وإدراِك  لفهِم البشِر عقوِل إلى تفاوِت وذلك راجٌع، اجلميع ناوِلَتيف ُم واحدٍة

 ِبِتمرا َتَدرُِّجو واإليقاِن بالغيِب اإلمياِن قوِةو ِةنطالِف ن حيُثِم ،األشياء واستيعاِب

 املطمئنِة القلوِب أرباِبمن  لي الُنهىُأُو صُُّخَي املعنى الباطنيَّإالَّ أنَّ ، كاءالذَّ

يستنبطوا منها كي ، اسالنَّ ِةخاصَّمن  املختارِة خبِةُنلامن  تفتحِةامُل العقوِل أصحاِبو

ورَد كما  ؛نةاحلس املوعظَةالرَّقراقة  هامنابِع وينهلوا من َةرَبالِع ويلتمسوا منها كمَةاحِل

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا َكآفًَّة َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفٌة : ةوَبالتَّ سورِةيف 

عليهم كي  نَّ اللُهالذين َم ختارِةامُل خبِةالُنقور ُصأي  (8/211).لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّيِن

 اللِه أمُر جاَءقد و، اإللهيِة العلوِم يف سماِء الباطِنو الظاهِر لِمِعي ناَحَجيطريوا ِب

يف  ورَد كما، اللَُّدِنية العلوم تلَكب املوقننَي ختصنَيامُل اخُلرباَءسألوا بأن َي كافًة للناِس

ِ ب: رقانالُف سورِة ُيَنبُِّئَك ِمْثُل  َواَل: فاطر سورِة يف كذلَكو (15/58).ِه َخِبرًياَفاْسَأْل

َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى : النساء سورِة يفهم أيضًا بشأِن وجاءْت( 45/24).رٍيَخِب

ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل الل ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه

 نزواِت باِعمبنأى من إتِّ اإلنساُن ي يكوَنَكِلو (4/94).اَلتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًل

ولي ُأ من املختارَة نَةؤِمامُل خبَةالُن ُهالل حيثُّ، اطنِي اإلنسشي وخطواِت ونزغاِت اِتعونز

 اإلماُم أردَف، لذا القلبية من العباداِت اإلستنباطّي اجلانِب لَكذب اإلنشغاَل ،األمر

 يفأيضًا ها علي تأكيُدال رَدو كما "دونيفِقَت أْن بَللوني َقإسَأ"بقوله السالُم عليِه علّي

أي  (9/18).ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا الّلَه َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا: األنفال سورِة

 اذِل، لوالباِط احلقِّ ها بنَينوِر ديَه من خالِل وَنُقرَِّفُت حبيُث بصريٍة قوَة اللُه مكمينُح

، ويف السماوية ائِعالشر سائِر من أتباِع وقننَيامُل وينَيَبخالُن من املؤمننَي املطلوَب فإنَّ

قليد والتَّوالضَّياِع  والَكَسِل ِةفَلالَغيف  َنوَوغِِّلَتامُل املحمديِة الشريعِة هم أتباُعقدمِتُم

 نَيَب طلوِبامَل ِمتالُئوال اِمالتَّ ِمالتالُز حتقيَق، اخلرافات واعتماِد والنسياِناألعمى 

يف ورَد كما  الكريم؛ القرآِن وسطيِة رَبَع ، وذلكالدِّينية العلوِمن ِم ِنوالباِط ِرالظاِه

 ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم: البقرة سورِة

 اهيف مسريِت اهأصابْت ،السمحاء حمديةامُل الشريعَة ألنَّ (244-1/242).َعَلْيُكْم َشِهيًدا
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 ِظمن وعا همُفقهاِئ طاِتَقَس، إنطالقًا من مويةاأُلو ريِةَمالُع والقيصريِة سرويِةالِك

املعنى  ها من حيُثموضِع يف غرِي ها إجتهاداٌتَممعاِل ْتشوََّه ،كثرية ُبشواِئ السالطنِي

 هاءفاَص ْتَردََّكو ،والرتقيعات التأويالِت ثرُةكها ِئقاَنَصفَو  ْتَركََّعو الدالالت،و

، هان أجِلِم التي نزلْت معانيها سياِقعن  بعيدًا عظاِمال القرآِن آياِت بعِض اُتتفسري

 أحاديَث ِعْضَوعن  ناهيَك، لها املرسوِم الصحيِحها ها عن مساِرِفحنراإ بهدِفوذلك 

 الَوْهِم ن إجياِدِم ُمَفرَبَكٍة وأحداٍث َلفََّقٍةُم ِسَيٍرَو( ص) حممٍد الرسوِل على لساِن ذوبٍةْكَم

ر واِتَتامُلِب باملنسوخ والضعيُف ُخوالناِسل بالناِب ُلفيها احلاِب اختلَط حبيُثاخليال،  وُصنِع

خاري الُب اإلماُم إلى هذه التحريفاِت كما أشاَرمني، بالسَّ ُثبالكذب والغَّ دُقوالصِّ

رًا ْبَج التحريفاُت تلَك لُُّك وردْت وقد (الباري تُحلَفا)م يِّالَق ِهكتاِب مِةقديف ُمالله  ُهَمرِح

التَّسلطيِة هم أهداِفوسعية وتطلعاتهم التَّمع كي تتماشى  ،مراءواأُل لفاِءاخُل ِرخلواِط

 التَّجرِبو ِطسُلالتَّغِي والَب حيُث من في،اخَل ُرتَِّسَتالسَّوّي ِمنها وامُل امُلعَلُنالدَّنيَئِة  نيويِةالدُّ

 ناِنالَع إطالِق عن طريِق ،قابالرِّ رِبوَضوبث اإلرهاِب  الغرِي على حساِبوالتمدد 

ُ التي ، والنَّار حلديِدا بُقوِة البحتِة السياسيِة موِريف اأُل يِنالدِّ إلستغالِل يف  ُلثِّمَتال

ساب وعلى ِح ويةلَتُم ٍقرُطِب الُدنياجمِع حطاِم  من أجِل لديِنتسخريًا ل إالَّها َجوَهِر

 السجوِن فتِح من حيُث قيتِةامَل كتاتوريِةبدأ الِدَم ترسيِخ إلى باإلضافِة، قاء اآلخرينَش

 ومادى احلياة، َم ِمْكاحُليف  ِةلمَثَتامُل اخلالفِة تسميِة حتَت باِدالِع إذالِلوواملعتقالِت 

 الغالبيَة لذا فإّن، بادللِع باِدالِع ِةباَدوِع راآلَخ إلغاِء ليِةآل رٍضَف ْنِمعليها  َبتََّرَت

 التكفريينَي قهاِءالُف مع باشٍرُم تواُطٍؤوب ،سلمنيامُل خبلفاِء اليوَم وَنَمَسظمى ممن ُيالُع

 من حيُث باداِتالِع تأديِةن ِم ِرزوا على الظاِهكََّر، الطنيالسَّ ظان وعَِّم امُلَتَزمتنَي

، يف حني مسحًاغساًل كان أم  الوضوِء وكيفيِة ِءواإلستنجا واحلجِّ والصوِم الصَّالِة

 تصفيِةو فوِسالنُّ تزكيِة من حيُث ،نهاِم ضيَءوامل َقشِرامُل الباطنيَّ انَبلوا اجلهَمأ

 اإلماُماخلالَّق  رفانّيالع ِهُجَولك التَّذعلى  َدكما أكَّ، األكدارو العوالِقمن  لوِبالُق

 ا أشياَءنَِّم وأراَد أشياَءنا ِبَرأَم إنَّ اللَه:"القولب ِمَن الله سالٌم الصادق عليِه جعفُر

نا َرَما َأَمل ِبِغنَشنا َنما باُلا، َفنََّع واُها َطنَِّم ُهما أراَدنا، َوَل ُهَرها أظَهنا ِبَرَمما َأخرى، َفُأ

 ،موعالشُّ على إطفاِء لواِمَع حنَيفأكثر  أكثَر ْميِِّهَغيف  متادواو "انَِّم ُها أراَدمَّها َعِب

 شوِرالُع َجنيِّو الضرائِب رِضوَف السجوِن وفتِحواإلرهاِب  نِفالُع فعيِلَتل همتربيِر نتيجَة

 وعلى حساِب ُملَتويٍة بُطرٍق الطائلِة الثَرواِت عن َجمِع ناهيَك، وادأراضي السَّ ومسِح
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 وضرِب األفواِه كميِمَتِب كتاتورياِتالِد جتسيِد إلى جانِباآلخرين، وتسخرِي  َشقاِء

على  اللِه نياُنُب اإلنساُن:"يف حديٍث ماثور يقوُل (ص) الكريم رسوُلالو ،الرِّقاب

 الِلن ِخِم التطاوالِتلك ِت كلََّبرَُّروا  "هادِملى َهل َععَمن َيلى َمَع اللِه ُةعَنَلاألرض، 

 روِحو ِنيالدِّ جوهِرإلى  التي ال متتُّ السياسيِة املوبقاِتو ،نكرةامُل الِبَدِع إجياِد

ها أركاِن عيد، وعملوا على تثبيِتال ِمن قريٍب وال ِمن َب ٍةَلِصِب احلقيقِة ومشكاة ريعِةلشَّا

 واخللفاِء الصحابِة يف حياِة اخلوِض دوَن للحيلولِة مراِءاحَل طوِطاخُل إجياِد الِلِخ ْنِم

 النفوِذ بسِطو الزائِف جِدوامل ِةَهبَّاأُل إظهاِرمع إسِتغباًء ِلُشُعوِبِهم،  همبشأِن الِءاإلْدو

 فِةخَرَزامُل ِداملساج تشييِدن يف ُنَفالَت إلى جانِب ،لطانالُس تثبيِتو كِماحُل ُرقَعِة سيِعتوو

 همِلحرمِي الواسعِة ماماِتواحلَّ ضفاضِةالَف ماراِتالِعو ِةَشرَكَزامُل والقصوِر العاليِة واملآذِن

 مراِنالُع وتشييِد الفِةاخِل قصوِر إقامِةإلى  ِةباإلضاف ،همِتاطانَب اشياِتحلووَجواريهم 

  .48اإلنسان ناِءِب َمْلِع مِههوِرُظ وراَء واكرَتيف حني  ،نيانالُب ِحْرَص ِةطاَلوِإ

 نَّإف ،العرفانيِة دي تلك اإلفاضاِتعلى َهو نا الرئيسّيإلى موضوِع بالرجوِع

 يهاف َسغِرُتِل ،طمئنةامُل ِسوفالنُّ داخَل كالقناديِل اإللهيِّ باحُلبِّ ُتضيُء الطيبَة وَحالرُّ

 من رحمِة القنوِط وعدِم اآلخِر وحبِّ والسَّعادِة واإلرادِة األمِل إكسرُيو اإلمياِن َنْبَتُة

ن ِم وحتى يف َظالم الَيأس فإنَُّه ُيعطيَك ُشعاُع األَمل، ،َشيء لَُّك ي َوِسَعْتذال ِهالل

 وزهٍد إستقامٍةو كمٍةن ِح، ِمِهورقائِق ِهوحقائِق ِهطرِقِب ِمواإلملا البياِن لِمِع تلقنِي الِلِخ

 دميومِةإلى  اإلنساِنب صَلتل، النبيلة األخالقيِة صاِلاخِلوما إلى ذلك من  ،قىوُت وصرٍب

 األخالقّي والسمِو الروحّي واإلستقراِر النفسّي إلطمئناِنحتقيقًا ل ،قناعاتال كنوِز

 إلى اإلنساِن يف البلوِغ لِةثاملتَم احلقيقِة فجِر إنبالُجلي بالتاو، الغايات َنغى ِمبَتامُل

 عرفِةمام امَللوغ َتُبِل":املقدس الكتاِبيف ًا آنف كما ورَد ؛ناخاِلِق وفقًا لصورِة 50الكامِل

                                                 
َن بني هناك الكثرَي من امُلَتفيقهنَي املحسوبنَي على اإلسالِم واملسلمني، ال ُيَميِّزوإلتمسُت يف اآلونِة األخريِة بأّن  -  48

يف حني أنَّ الباطنيَة ُتَمِثل ِفرقًة من ِفَرِق الشيعِة الذين ُعِرفوا يف حيِنها بالفاطميني، وكانوا ! الباطنيِة وعلِم الباِطن

خيالفوَن الشيعَة اإلثنى عشرية يف موضوِع اإلمامِة وغرِيها من املواضيِع اأُلخرى، قضى على دولِتهم يف مصر التي دامْت 

 . من الزماِن صالُح الدين األيوبيزهاَء قرننِي 

ُكَل معاني الكمال، حيث ُتَشكُِّل النَّشأُة يف ِمحراِب السُُّكون اإلنساُن الكامِل هو اإلنساُن الذَّي َحقََّق يف ُوجوِدِه  -  50

قَّ امَلوجوداِت بأن َيُكوَن َخليَفَة يف أعظِم ُصَوِرها، ِلُيصبَح بالتَّالي أَح بشريُةتي تتجلى فيها الكماالُت الالفريدُة وامُلَميََّزة ال

الشيُخ األكرب حمّي الدين بن عربي الرَّبانُي الزاهد فعليِه قال ! الِ أُلمٍَّة واحدٍة فحسب إنَّما للعامِل أجمعيف أرضه،  اللِه

  .ُه إماُم العاَلمالسالم بأنَّوعلى آله عليِه بن أبي طالب َقدََّس ِسرُُّه يف َحقِّ ُقدَوِة الزُّهاِد اإلماِم َعِلّي 
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 ،السماوية ِهشرائِع يف سائِرتعالى  نا اللُهكما أمَر أي أن نستقيَم "قِهة خاِلصوَروفقًا ِل

 نظَر حنَي( ص)حممد األمني  نارسوُلالتي قال عنها  ورةالسُّ ِلالمن ِخ ِمثلما ورَد

 ريِفالشَّ إلى وجهِه( رض)أبو بكر الصديق سيدنا  الهجرِة وصاحُب الزاهُد انيُّالربَّ

؟ الله سوَلَت يا َرْبِش :هأوصاَل قِزميَّ واحلزُن ه بالقوِلبادَر يب، حيُثالشَّ وقد اعتالُه

" هاواُتَخوَأ وٌدُهني ْتَبيََّش":فًارِدُم ِملُؤها احُلزُن َمٍةوِبَنغ اإللهيِة يِةالعنا رسوُل عليِه دََّرَف

 ِظواملواِع ِصَصالِق من، َمعانيها آياِتها وَطياِت دفَّاِت بنَي ُروَّهذه الُس هاُلحِمَت مبا

 ِتدالال هوِلشيُب ِمن ُت ،والوعيد ِريحذتوال التوبيِخ إلى جانِب كِمواحِل ِرَبِعالو

َفاْسَتِقْم َكَما : هود سورِةسياق يف  ما ورَد اتصدرهييبا؛ ِش لداِنها نواصي الِويمعان

َواَل َتْرَكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن ( 221)ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي 

 (224-22/221).لّلِه ِمْن َأْوِلَياء ُثمَّ اَل ُتنَصُروَنَظَلُموْا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن ا

لتي ا ،والسالطني مراِءواأُل لفاِءاخُل دكتاتورياِتُحْكم  لِِّظيف  يسوِرمن امَل كْني ملو

 العدالِة ُبذوِر نشُرو قامِةاإلسِت بناِء صرِح شييُدَت، للعباد الِعباِد عبادِةيف  كانت تتمثُل

 الباليِة على التقاليِد التمرِد عن طريِق إالَّ، فراداألبني ساوات واطنة واملاملروح  بثُّو

 ،السَِّوّي لوِكالُس إدامِةو لوِبالُق صفيِةوَت وِسُفلنُّتزكية ا الِلن ِخِمالله،  يِنيف ِد ِةَعَبتَّامُل

عن  ،ستقيمامُل اللِه راِطعلى ِص رِيالَسبصر الَع روِح مواكبِةو مع احلقيقِة ِلالتواُصو

 ، باإلضافِةلفسادل ًاإزهاق اإلجتماعيِّ لعدِلل إدامًة األفراِدبني  بِّاحُل ثقافِة نشِر ِقطري

كما  ،واإلرهابواإللغاِء  هميِشوالتَّ الكراهيِة وأِدَو لِمالظُّ حِضَدو الُعنِف بِذَن إلى

 ، ضمَننياللَُّد يف الِعلِم املتمثلِة واحِلكمِة ُوِفَصالتَّ ِعإلى موضو عند الَتَطُرِق تتضُح

أبو  وقصِة. الِحقًا بعون املولى اإلميانيِة من املوسوعِة األخريِة الثالثِة املجلداِت

، الوثني ِهمع ضيِف ن اللهِم سالٌم عليِه إبراهيَمنا ِدسيُه َوَصِفيِّ حمِنالرَّ ليِلَخ األنبياِء

 عن النفوِس الفهِم وإعاقَة كِّالشَّ اَرتِس زيَلُتِل ،السياق يف نفِس تصبُّ ياِنللَع ٌةماثل

حيث  ،ُمَحرَّفًافسريًا َتأو  سًايََّسُميًا فسطاِئتأوياًل َس يقبَل أن ن دوِن، ِمبالسُّوء ارِةاألّم

  :لةعلى هذه الشاِك السريِة يف كتِب ٌنوََّدُم هو كما ِةصَّالِق ُلجَمُمجاء 

 دًاقاِص ،األرض مالِكَمأقاصي ب بعيدٍة لدٍةن َبِم بيٍلَس وعابُر ريٌبَغ ٌلُججاء َر

 السالم، عليِه نا إبراهيَمسيِد لدِةَبِب مارًا ،الواسعة اللِه من أرِضخرى ُأ نائيًة لدًةَب

 فقاَل ِهيِنعن ِد نا إبراهيُمسيُد ُه، فسأَلاملساء لولُح نَدِع ُهستضيَفَيِل ِهإلى بيِت هًاِجَوَتُم

َمن َف يَِّضُي أْن يتسنى لُه كيَف: تسائاًلُم هنفِس وبنَي ُهبيَنَمِليًا  َرفكَّاألوثان، َف دِةَبن َعِم
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صَرفُه َو ِهعن ضيافِت ه، فامتنَعليُلوَخ ِهللا وهو نبيُّ ِهبيِتيف  باللِه شركًاُم ِهعلى ِديِن َليَس

 ُكاملَل نزَل ِرَصالَب مِحَلَكو. األنظار ِنَعوارى وَت ِةَقبني األِزوتالشى  ُلُجى الرَّوولَّ

الم، السَّ ُكئقِرُي إن اللَه بًا، قاَلعاِتُم نا إبراهيَمعلى سيِد لسالُما عليِه جربيُلالكريُم 

ن ِمَفوال أنساه، َأ ُهوأنا أرزُق ِهياِتَح واَلريي ِطَغ ُدعَب لوثنيَّا جَلذلك الرَّ بأّن ويقوُل

 ِهعن إيواِئ امتنعَتو ُهعتقَدُم َريَِّغأن ُي أردَت واحدٍة يلٍةَل افِةضيو طعاٍم جبِةَو أجِل

 أال تعلْم! كبيَت َدَصَق سبيٍل ُراِبوهو ع َكعلى ديِن مل يكْن هوُن؛ َكوجهِهِب كباَب َتْدصَدو

 وأنَّ، ضدادألل ِهإالَّ ِبَجمِع لِقبني اخَلتعالى  َرَفِلُيْع مل يكْنو ،يءَش لُِّكِب حميٌط بأن اللَه

أدنى  من دوِنو يٍءَش كلِّعلى  اإللهيِّ العدِل إضفاَء تتطلُب والربوبيَة لوهيَةاأُل

ِ  لِهعابدًا ِل َخرهذا اآلسواًء كان  ،آلَخرل إلغاٍءتهميٍش أو   ،ولتَِّل .ِهِمألنُعأو كافرًا

 أمِر َربِِّه نِم ٍةَنيِّعلى َب ليكوَن ،ماءالسَّ مقاصِداألسمى ِمن  الهدَف براهيُمنا إُديَُّس عيَي

 بالتالي درَكُيِل .الغاياتصِد واملقاتلك  ُسمُِّو نِم كمِةاحل نِهُك عن إستيعاِبوالُعلى 

 ُقبوِلل الناِس حماسبَة ألنَّ، ماهدوَن املوُت يهوُنَجسيمَة  فوًةوَه فضيعًا خطًأ ارتكَب ُهبأّن

 ؛القيامة ويف يوِم تعالى راجٌع إلى اللِه ،أو دين أو شريعٍة ٍدَقعَتُم أيَّ قبوِل أو عدِم

 العيوِن وتدفِق واألنهاِر اجلداوِل كإنسيابيِة أو إجباٍر إكراٍه من دوِن تنساَب َكي

يف  الِقدِم منُذ ُهعلَتِف نا وفعَلقد سبق األقداِر ضاَءَقوأن  األقدار، مشيئِة حسب واآلباِر

 ن دوِنوِم من أحٍد خارجيٍّ أو تدخٍُّل انَِّم لٍمِع دوَن ،نَمالزَّ اجُلب بغياِب غياباِت

 كلَّ بأنَّالي بالتَّ ِلَتعي ،األقدار واسأِل َقلاخَل واسأِل املشيئَة سأِلفأ، ناءَعتكليٍف أو 

 الغريِب الرجِل ِريف أَث إبراهيُم اللِه خليُلسعى ي يف احلال. رهينة ْتمبا كسَب امرٍئ

رقات، على الُط قِةاألِز بنَي عيٍدَب غرَي ُهدرَكُي ني، إلى أْنَمَدحايف الَق الرأِس ِراِسح

 الغريُب الرجُل تعجُبيف .هضيافِت وقبوِل ِهإلى بيِت جوَعالرُّ اٍحراجيًا منه وبإحل

أن  يَتك فأَبرِتِسإلى  ك وآويُتنُت يف بيِتلقد ُك: ولفًا بالَقرِدُم من األمِر ويندهُش

 القدمنِي حايَف الرأِس َرحاِس والطرقاِت قِةاألِز عني بني تبحُث هذا لُِّك عَديفني، أَبضَُّت

نا سيُدلُه  هنا يقوُلك؟ أمِر سرُّ ك وماءما وراك وماذا حدى ِب َكِبَرِب! حًا ضيافتيلُِّم

 الرجُل فأردَف !كشأِنوِب ي فيَكبِّلقد عاتبني َر: ِملُؤها األسى حزينٍة ربٍةَنوِب إبراهيُم

 بصدِد َكعاتَبي يأنت ك ن تكوُنوَم َكبُّن َرعليك َم باللِه ؟كك ربُّيعاتُب أيفَّ: تعجبًاُم

 لهال إنَّ: عليه السالم إبراهيُم لِهلا خليُل يُبواحدة؟ جي ليلًة تيضياف عنك امتناِع

 الدَّهشِة ِبلساِن ُلُجالرَّ فأفصَح .هليُلإبراهيم وَخ اللِه ا نبيُّوأن ديَنخري وَسُذوي رّب
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ني وال ينساني، حياتي وهو يرزُق واَلرَيُه ِطُت َغْدَبزة، َعالِع ك ربِّربِّ بحاَنُس: ُمَتَعجِّبًا

ال إله  أْن أشهُد! يا إبراهيم ُهيُِّفوَص اللِه بسببي وأنت خليُل َكعاتُبذلك ُي كلِّ عَدوَب

 .لهال خليُل يا إبراهيُم َك، وأنَّللها إالَّ

 نياالدُّ ياِةاحليف  شِرلَبني اَبِلتعالى  الله نظرَة أنَِّعبارة، ِبيف  نحصُري القوِل ُمجَمُل

 خونوَنَأَتوامُلامُلعاِصُروَن  فوَنلَِّسَتامُللها  َزمُِّرُيو ُلبَِّطُيو ُجوَِّرُيكما  ،دينية نظرًة ليسْت

شاملة  متساويٌة ونظرٌةعادلة  أخالقيٌة رؤيٌة هي إمنا ،اآلخرون املَتزمتوَنووالتَّكفرييوَن 

 تعالى لَهال ، ألنَُّمجَتِمَعًة املقدسِة ِبكتال سائِر وأسفاِر معاني آياِت دالالِت حسب

 ،بصورة متساوية والكافِر والعابِد ِروالفاِج رِّعلى الِب ِهِموجنو ِهِروقَم ِهمِسَشِب ُقِرْشُي

 رِيبَغ ن يشاُءَم لقِهن َخِم يرزُق، وهِمأو كافرًا ألنُع ِهلعابدًا ِل سواًء كان الشخُص

 إالَّ عن نواهيِه اإلبتعاَد وأ ألوامرِه واإلمتثاَل بِه اإلمياَن معليه يشرتَط أْن دوَن ،حساب

 إجباِر عن طريِق ،بالقسط لِقبني اخَل ِةاملساوا وحتقيُق العدِل نشُر ميكُن لذا ال، طواعيًة

وال  نِفلُعا تفعيِلوال ب ،ماحالرِّ الِلِظ حتَتوال  ِفويالسِّ ِبحدَِّة يِنالدِّ ِلعلى قبو الناِس

يف  لُدذلك يّو كلَّ ألّن ،واإلرهاب والكراهيِة رقِةالُف روِح وبثِّ واإلكراِه باإلجباِر

 حقَقتتإمنا  ،فاقالنِّنافقنَي وامُل َشرِّن ِم لِهبال وأعوُذ، فاقالنِّو والفطوَر النفوَر النفوِس

وعي، الطَّ قبوِلالو الروحيِّ التأثرِي بوسائِل القلوِب وتصفيِة النفوِس حتريِك من خالِل

 ن نافلِةِمو .جدانالِو ميِمَصن ِم صادٍر إقباٍلو صادقٍة ورغبٍة حقيقيٍة إرادٍةمن  نابعًة

 بالتفكرِي اأُلموَر يوازُنإمنا ، هضدِِّل وال يٍءِلَش ال يتعصُب بيَلالنَّ اإلنساَنالقول بأنَّ 

تجلى يي ذالشاد، الرَّ بيَلَسَو احلقِّ طريَق بُعيتَّو املستنرِي العقِل ورجاحِةاحُلرِّ  املنطقيِّ

 توبيخًا للعرِب ورَدكما ، الله لِقَخ بُِّح الِلن ِخِم اللِه على ُحبِّ الناِس ترويِضيف 

يف كذلك و( 5/54.)ُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُهالل َفَسْوَف َيْأِتي: املائدة سورِةسياِق  يف

يف ( ص) الرسوِل آِمرًا تكرَرقد و (1/205.)ِهلَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لَوالَِّذي: البقرة سورِة

 لذا قال (4/42)ُه لَفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَه لال ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن: آل عمران سورِة

 وقد "سِهْفَنِل بُِّحما ُي ألخيِه بَِّحى ُيم حتَُّكُدأَح ُنؤِمال ُي:"يف حديٍث مأثور( ص)

 القدوِس اللِه كلمِة على لساِنمن احلب اإللهي  الثوابت اإلميانيِة ذلك تأكيُد َسَبَق

 ُهَمْن أَحبَّ ابَنَو. ال َيسَتِحقُّنيي، َفَر ِمّنأكَث ُهأو ُأمَّ أباُهَمْن أَحبَّ "40":املسيح السيِد

ال  هَوني، َفْعتَبوَي ُهصليَب ْلحِموَمن ال َي49. ي، فال َيْسَتِحقُّنيّنَر ِمابَنَتُه أكَث أِو

 ُهن أجلي، فإنَِّمُه ياَتر َحخَسَين ْخَسرها؛ وَمَيحياِته، ِب ْكسََّيَتَم ْنَم48. قُّنيِحسَتَي



 76 

 ن ُيَرحِّْب ِبَنبيٍَّم42. ذي أرَسَلنيم، َيْقَبْلني؛ وَمن َيْقَبْلني، َيْقَبْل الَّن َيْقَبْلُكَم40. هاَيْرَبُح

َة َأُه َيَناُل ُمكاَف، فإنَّاِلَكونِه بارًّ ِبَرُجٍل بارٍّ َمن ُيَرحِّْبوُه َيَناُل ُمكافأَة َنِبّي؛ ، فإنَّيًّاِبِلَكْوِنِه َن

 ، َترى يف الطرِفةامَلجُلوَّ املرآِة يف ظرِةكالنَّ للُمحِّبِّ احلقيقيَّ بَّحُلنَّ االسيما وأ 52"باّر

ِحسَُّه، ا َعِشَق عاِشٌق إالَّ َمعناُه َوُمِحٌب إالَّ َنفَسُه، وم فما أَحبَّ .فيها نفسَك املقابِل

ِه فِسَن َةرى حقيقألنَّ العاِشَق َيق، ِشامُلَتَجلي فيها ُهَو العانا هَو امِلرآة، وُه وامَلحبوُب

ه سرَّ َسعربي قدَّ الدين بِن حمّي األكرِب الشيِخ على لساِن كما ورَد! رآة امَلعشوقعلى ِم

ن على حبِّ الله ِم الُقلوِب ُأخرى فإنَّ ترويَض وبعبارٍةُترُجمان األشواق،  كتابه يف

 األساسيِة واملقوماِت الرئيسيِة ماِتن السِِّم ُمَميََّزًة ِسَمًة الله، ُتعَتَبُر ُحبِّ َخلِق ِخالِل

الِوداد،  ِمناُغَتِب الُفؤاِد قوائِم تثبيِتواإلنسان،  يف ثنايا كياِن اإلمياِن أركاِن لتناُغِم

 بنَيِحامُل لوِبن ُقِم ُدنُشَي يف األرِض ُمَشرَّدًا ذا يعيُشنا، ِلوللِه ِسٌر يف احُلبِّ َلْم يكشفُه َل

 ريِقن َطَعاألذى  ِةإماَط الِلن ِخِم الفاضلِة ألخالِقلي باَحالتَّناهيك عن ، ناوِطَم

 والوئاِم السالِم دعائِمب واألماِنواألمِن  اإلستقراِر قواعِد إلرساِء ًاتثمين اآلخرين،

 أقطاُب ، ما أبداُههان نوِعِم الفريدِة تلك احلالِة فاعليِة على مثاٍل وخرُي ،واإلطمئنان

 يِنالدِّ نشِرعلى تعالى  ُهما ألهمهم اللعنَد، األخري يف العصوِر هاُدالزُّ الربانيوَن

سيا إلى ونأنَد سكاِن عظُمُم َلحتوَّ يُثحبنوسيا، أنَدن ِم واسعٍة أرجاٍء يف بويِّالنَّ

 جهاِدإلى  الرتغيِب عن طريِق دٍم واحدة، قطرِة إراقِة من دوِن املحمديِة الشريعِة

، اإلكراهو أو اإلجباِر نِفالُع تفعيِل ن دوِنِمو هبًةال ر رغبًة، لبيةَقال الفتوحاِتب ِسْفالنَّ

 حَتزقي َتِر اللُه عَلَجلقد ":(ص) الرسوِل لساِن على ِقامللفَّ للحديِث وذلك تكذيبًا

يف  يِنالدِّ لنشِروضرب الرقاِب  نِفالُع وتفعيِل القوِة إستعماِل يف ألنَّ "ييفالل َسِظ

 توحاِتالُف سميَةَت القرآنيِة على احلقائِق نيًاي أطلقوا عليها جتوالت، اإلرتزاق بيِلَس

 النصِح إبداُءمنها األسمى  الهدُف وُنُكي سماويٍة دعوٍة وِقواِميناسبان  ال، هادواجلِّ

 ،واملوبقات من األدران الفؤاِد وتطهرِي النفوِس هدايِة إلى جانِب ،اإلرشادو توجيِهالو

 ،مكة فتِح بشأِنها يف حيِنجدًا  اخلاصِةو زِةياملمَّ ياِتاآل يف بعِض ما جاَء بإستثناِء

 دياناِتال جِسِر من واألخرِي األوِل يف املقاِم املشرفِة الكعبِة ختليِص بهدِفوذلك 

َفِإَذا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا  :التوبة –الرباءة  يف سورِةورد كما  ،شركةامُل يِةالعرب

                                                 
 . أنظر اإلصحاح العاشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  52
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ْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَج

 هللا أي أنَّ (8/5)َه َغُفوٌر َرِحيٌم َخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللَوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َف

 أو ضرُب باإلسالِم القبوُلإما  ،بالذات مكَة فتِح عنَد اإلختياِر ريَةحَرَك َت تعالى

( َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكنَي َفِإَذا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم) عند فقرة ذلَك ىكما جتّلقاب، الرِّ

 يف تفعيِل والتي كانت تتمثُلفسادًا واستكبارًا وُطغيانًا،  ألنهم عاثوا يف األرِض

، مل الرِّقاب رِبوَض واإلفساِدواإلكراِه  اِتوِبقيف امُل عريقٍة موروثٍة عربيٍة وتقاليَد عاداٍت

كانوا  حيُثِبِصَلة،  الدينيِة ناهيك عن القيِم األخالقيِة القيِم إلى أبسِط َتُمتُّ تكْن

يف مكة  فتِحبعد هم بشأِن كما ورَدالكعبة،  حوَل َيَتَعرَّْوَن رجااًل ونساًء عند الطواِف

وْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن: السورة نفِس

؛ حتى بعد فتح مكة أشهر ُأخرى ها أربعَةلرتِك أي ماَدَدهم (8/19.)َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا

ْم َغْيُر َفِسيُحوا ِفي اأَلْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّك: نفسها السورِةسياق  يف كما ورَد

الكرميَة  القرآنيَة أنَّ هذه اآليَةِعلمًا ب (8/1)َه ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن ِجِزي اللِه َوَأنَّ اللُمْع

 الرسوِل يف عهِدوبالذاِت  امُلشركنَي ِبباألعرا خاصًة كانْت يف،السَّ ها من آياِتوغرَي

 ًاأمر وكان، ة أشهرالتي حدد قوامها بأربع وجيزة زمنيٍة ولفرتٍة (ص) حممٍد األمنِي

يف  املؤمنني، بالتصدي للمشركنَي لسائِر العاملنَي من ربِّ ًامباشر ونداًء ًاصرحيإلهيًا 

ثم ُنسخت بعد املشركة،  هم العربيِةدياناِت طقوِس أداِء دون للحيلولِة احلراِم ِهالل بيِت

حتى  واإلكراِه جباِرلك اإلذ لتفعيِل لذا ونتيجًة .هادوافِع ها وإضمحالِلأسباِب ضموِر

بني  فاِقالنِّ ظاهرُة ها، انتشرْتِمن ُبدٍّ إالَّ بسلوِك ، والذي مل يكْنبالذَّات مكة فتِح عنَد

 وما تزاُل عانْت، شيميف الَه شي النرياِنَفكَت ْتشََّفوَت اآلخريَن اجلزيرِة وأعراِب قريٍش

 وبقيَة ريَشُقخرى فإنَّ ُأ ارٍةوبعب، نا هذايوِمإلى  ها التدمرييِةمن تبعاِتتعاني  اأُلمَُّة

فاق، على النِّ همقلوُب واملؤلفُة والطلقاُء بني ُأميٍة م صناديُدهويف مقدمت اجلزيرِة أعراِب

 اإللهيِة العنايِة هم رسوُلّر، حني خيََّرَصعَبنِي أحالُهما ُم يِنبني خيار كانوا عالقنَي

خرى ُأ ا، وبعبارٍةمهدوَن أو املوِت إما رغبًة أو رهبًة باإلسالِم بني القبوِل( ص) حممٌد

 يف القبوِل كانت تتمثُل ، والرهبُةطواعيًة اللِه بديِن يف القبوِل كانت تتمثُل غبَةفإن الرَّ

ينبغي أن وكما  !أو ضرب الرقاب همحتى وإن كانت نفاقًا من لُدن أنفِس باإلسالِم

 البيناِت اآلياِت حسبو( ص) حممٍد انرسوِل برسالِة ُنؤِمُي وأ َنن آَمَم كلَّ بأنَّ نوَِّهُأ

صرحيًا  تأكيدُه ورَدن، كما ؤِمُمِب ٍمسِلُم لُُّك مًا، ولكن ليَسسِلُم ُرَبعَتالكريم ُي لقرآِنل
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َقاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا : اتَرُجاحُل يف سورِة

لذا قاب، الرِّ رِبن َضِم هم أسلموا تفاديًاأي أّن (48/24).ي ُقُلوِبُكْمَيْدُخِل اإِلمَياُن ِف

 مسألًة مؤمنًا حقيقيًا أو منافقًا عتيدًا، كون اإلسالِم أن يكوَن مسلٍم كلِّ من شأِن فإّن

، خالصة قلبيٌة فمسألٌة أنَّ اإلمياَن إمَّا رغبًة وإمَّا رهبًة، إالَّ ساُنبها اللِّ نُطُقَي لفظيًة

 نرَى لَكلذوتأكيدًا ، والقبوَل الوجداني الروحي واإلستعداَد فسيَّالنَّ الصفاَء واِكُبُت

 بتعابرِي ية، زاخرٌةكِّامَل ِرَوالسُّعن  واملغايِر متامًا املعاكِس ويف اإلجتاِه يَةَدِنامَل َرَوالسُّ بأنَّ

 . شركاتوامُل ن امُلشركنَيبداًل َع واملنافقاِت املنافقنَي

على  الفتوحاِت كلمَة مل يطلْق( ص) رسولال نَّأِبأن ُأَنوَِّه ُهنا،  بالذكِر ُرمن اجلدي

 أو إراقِة تاٍلأو ِق حرٍب دوِنمن  تمَّيَ ذال يبيِةَدلح احُلُص الكثرية، بإستثناِء ِهغزواِت

 َفِةامُلَشرَّ الكعبِة وختليِص َةمكَّ سببًا مباشرًا لفتِح َلي شكَّذ، والن الدِّماءِم ٍةواحد قطرٍة

 الفتوحاِت تسميُة ْتأصبح ذلَك واألنكى من. األوثان وأرجاِس األصناِم بادِةِعمن 

 أشدِّشي َفَتِلو الرِّقاِب ضرِبِل تربيرًا ،بن اخلطاب عمٍر خالفِة ِخْسَم يف زمِن واجلهاِد

 بني العرِب ن غرِيِم هاعلى أمِر املغلوبَة َماأُلَم وَنُرِيَخكانوا ُي ألنهم ،إلرهابا أنواِع

من  َطَمهذا النَّأنَّ و !أو احلرب ،ةزَياجلِّ أو دفُع ،باإلسالم بوُلإماَّ الُق :ةثالثُأموٍر 

 اخلالفُة واكبِتار، والنَّ حلديدا بقوِة الدِّيِن لنشِر الُعَمريِة من الِبدِع واإلجباِر اإلكراِه

 نعتوَنن ُيبني َم ْتَقَلوَخالتأرخيية،  العصوِر وعلى مداِر والعثمانيُة والعباسيُة األُّمويُة

 والعداِء الكراهيِة روِح عن نشِر فاق، ناهيَكبالنِّ مشحونًة أجواًء ملسلمنَيوا لعرِببا

نعاني ، العرب غرِين رى ِمخاأُل السماويِة رائِعشَّالسائر  أتباِع بنَيوهم بيَنوالبغضاِء 

األنبياِء َبقيِة  شرائِعِب اَفاإلستخف لَكذ وأّن السيما. ها التدمرييِةوإلى اليوم من تبعاِت

 أّنوينية، الدِّ ِمَيعن الِق ناهيَك األخالقيِة الِقَيِم عن أبسِط عِدالُب لَُّك عيٌدَبواملرسلني 

األنكى و .من امُلنافقني إلى ُزمرٍةال حمال  الناَس ُلوَِّحُي احلديِد والنَّاِر ِةوَُّقب ُضفَرما ُي

 يصحبوَنكانوا العربية، العنصرية هم إمرباطوريِت أركاِن لتثبيِتومتهيدًا ذلك  من كلِّ

إمنا  ذلَكُكِل ومل يكتفوا ِب! ستعمرةامُل يف البالِدبهم هم ليستقروا هم وأطفاَلءنسامعهم 

 واروَُّج بعد أْن، همقوميِتِللهم وإلغاًء  عليهم العربيِة ِةَغاللُّ فرِضعلى  كانوا يعملوَن

ن َم كلُّ :همفاُد( ص)حممد األمني  الرسوِل لساِن على ومكذوٍب ٍقملفَُّعَمري  حلديٍث

 سورِة يف عليائهيف  تعالى يقوُلسبحانه و واللُه !يربربية فهو َعة الَعَغبالُل َملَّتَك

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل : احلجرات
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 رِضَف الِلن ِخِم لوا الناَسوَّهكذا َح (48/24).ِه َأْتَقاُكْمِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ِلَتَعاَرُفوا

أو  شريعٍة ِةأي مبادِئ بوِلُقل دَُّبإذ النافقني، ن امُلِم ٍةمَرإلى ُزواأُلَموي  الُعمريَّ اإلسالَم

 قبوٍلو ذاتيٍة قناعٍة ِقَلنَطُم من أن تنبعَث ،أو أيديولوجية فكرٍة جمرَد حتى أو ديٍن

: البقرة يف سورِة ورَدكما ، لوجدانا ِمن ثنايا نابٍعفكريٍّ ٍط تراُبو روحيٍّ وتناغٍم ليٍّعق

 بني العبِد نزيهًة روحيًةجنوى و قلبيًة عالقًة ها متثُلكوُن (1/150).اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن

يف  ريرِةوالسَّ ريِةوالسِّ فعِللاو قوِلالعلى  اإلجيابيِةها تبعاِت آثاُر تنعكَسكي واخلالق، 

 وجديٌر بالذكر. الباطن نِم القلبيُّ ُنالتيقُّ ها األخالقيِةيِمق أركاَن ُتِبثَُّيو ،الظاهر

 وينقُص يزيُد اإلمياِن كوُنَشكُِّل معيارًا للفضيلة، ُيال  هوحَد اإلمياَن بأنَّأيضًا 

ُهَو الَِّذي : الفتح يف سورِة ورَدكما  الصالح، ج بالعمِلوََّتُيإذا مل  وميوُتويتالشى 

 سبَق وقد (49/4).َأنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِننَي ِلَيْزَداُدوا ِإمَياًنا مََّع ِإمَياِنِهْم

وح، الرُّ ُهْتَقتًا إذا فاَريَِّم وُنُكَي اإلنساِن سَمِج نَّما َأَكَف10:"الكتاب املقدس يف هايُقتوث

 اإلمياِن حصُر ميكُنال فعليه  51"!األعمال ُهْقراِفتًا إذا مل ُتيَِّم مياُناإل وُنُكَي َككذِل

وإسالم  إمياِن توثيُق كما ورَد؛ واحد سماوي أو ديٍن شريعٍة نطاِق ضمَن واإلسالِم

ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما  اُقوُلوْا آَمنَّا ِباللِه َوَم :البقرة سورِة يف السماويِة الشرائِع سائِر أتباِع

ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى 

َفِإْن ( 240) َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن

 فقرة دالالِت يف الَتَمعَُّنرجو أ (240-1/240).م ِبِه َفَقِد اْهَتَدوْاآَمُنوْا ِبِمْثِل َما آَمنُت

 إمنا قاَل، به فإن آمنوا مبا آمنتم ْلومل يُق (َفِإْن آَمُنوْا ِبِمْثِل َما آَمنُتم ِبِه َفَقِد اْهَتَدوْا)

 ؛ويةالسما هشريعِتس واملقدَّ كتابِه حسَب اًلأي ُك ،بِه مما آمنُت مبثِلوباحلرف الواحد 

ِه لِذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا ِبالَيا َأيَُّها الَّ: السورة نفِسسياق  يفأيضًا  هاتوثيُق جاءكما 

أرجو  (4/240).َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل

 رقاِنُفا من مهوغرَي واإلجنيَل أي التوراَة( ِمن َقْبُل َواْلِكَتاِب الَِّذَي َأنَزَل) يف فقرِة التمعَن

 من غرِيخرى اأُل السماويِة رائِعالشَّ على أتباِع مل يشرتْطو، خرىاأُل املقدسِة ِبُتالُك

 أتباِععلى  اشرتَط إالَّ طواعية، يف حنِي (ص) حممٍد على َلنِزُأمبا  اإلمياَن العرِب

 السابقِة املقدسِة ِبُتالُكجميع وواملرسلني  األنبياِء بسائِر اإلمياَن ،املحمدية الشريعِة
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َوُقوُلوا آَمنَّا : سورة العنكبوتسياق  يف تأكيدها ورَد؛ كما املحمدية على الشريعِة

 (18/40).ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن

 نؤمُن ، حنُناآلخريَن السماويِة رائِعالش تباِعأل املحمديِة الشريعِة يا أتباَعولوا قأي 

وحنن  كم واحٌدنا وإلُهوإلُه، إليكم َلنِزإلينا وما ُأ َلنِزُأمبا يقينيًا  إميانًامثلكم 

آَمُنوْا ِبِمْثِل َما َفِإْن )القرآنية الكرمية  فقرةال دالالِت حسب وذلك ،سلمونُم كمثُلِم

 رِبلعشركي امتعالى  ُهالل خياطِب ْمَل ،من ذلك على النقيِضو( ِه َفَقِد اْهَتَدوْاآَمنُتم ب

َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم )تعالى  هيف قوِل ىوالنصار به اليهوَد ما خاطَب مبثِل عند فتِح مكة

َوِلَي  َلُكْم ِديُنُكْم: الكافرون سورِة يف العبارِة وبصريِحهم حبقِّ إمنا قاَل( َواِحٌد

 تأكيد كما ورَد املتعال، الواحِد اللِه ولي ديُن رِكالشِّ أي لكم ديُن (208/0.)ِديِن

َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث : التوبة –الرباءة  سورِةيف أيضًا  هذه الثوابت اإلميانية

أقتلوا  ومل يقْل( 8/5) ٍدَوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَص

 األنبياِء األسمى من إرساِل ألنَّ الهدَف .منهم َمَلن َظَم إالَّ واليهوَد املسيحينَي

َه اَل لِإنَّ ال: النساء يف سورِةورَد  ما، كبه واإلمياِن اِلقاخل معرفِةيف  تمثُلي رسِلوال

ِه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما لن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِبالَمَيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِل

أَلمِر  اإلمتثاِل إالَّ عن طريِق وامُلالَئَمِة تلك امُلواَئَمِة حتقيُق وال ميكُن( 4/49.)َعِظيًما

ها شريعِت ُكاًل حسَب املقدسِة ِهكتِب ما نهانا عنه يف سائِر عن كلِّ الله، واإلبتعاِد

َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراِت َأْيَن : البقرة سورِة يف السماوية؛ كما ورَد

يف وكذلك  (1/249).َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم اللُه َجِميًعا ِإنَّ اللَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

ُؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِباللِه ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّاِب: املائدة سورِة

ويف سورة ( 5/08.)َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

( 18/08.)َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِننَي: العنكبوت

 الشرائِع كافِةأتباِع على  َسبيلنا، لتشتمَل ومل يقْل َجمعًا (ُسُبَلَنا)تعالى  اَلحيث ق

أنفاِس  إلى اللِه ِبَقَدِر امُلوِصَل ألنَّ الطَّريَق. السَّماوية والرقائِق واحلقائِق والطرائِق

، ماويِةالسَّ رائِعالشَّ لكافِة املتمثِل الواحِد اللِه ِديِن ُأَمِميَِّة وِمن خالِل .امَلخلوقات

 رائِعالشَّ جميِع يثياِتاألنبياء، ُمطَِّلعون ُروحيًا على َح ضمنيًا بأنَّ جميَع تأكَد

 الديِن جالُل وتأكيدًا لذلك ُسِئل اإلماُماملقدسة،  ِبُتالُك سائِر وُدَرِر ماويِةالسَّ

 عليِه مريَم اللِه عيسى ابِن نا إلى مسيِحشريعِت أحكاُم َتِصُل َطريٍق بأّي: السُُّيوطي
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 شرائِع هم جبميِعيف َزماِن كانوا َيعَملوَن بأنَّ األنبياَء":فأجاب السالم؟وعلى آل داُود 

على  جربيل، وبالتَّنبيِه ِبوحيٍّ ِمَن اللِه أو على لساِن هم، ويعلموَنِمن َقبِلِهم وِمن َبعِد

 منُه فيفهُم رآِنيف الق الذي ُأنِزَل َعليهم، وبأن عيسى ينظُر َبعِض ذلك يف الِكتاِب

 النبيُّ األحاديث، كما َفِهَم إلى ُمراَجعِة إحتياٍج ِمن غرِي هذه امِللَِّة أحكاِم جميَع

نا يُِّبالشَّريعة، وَفَهَمها َن أحكاِم َقْد انطوى على جميِع ُهذلك ِمَن الُقرآن، فإّن( ص)

ما  عن إدراِك َتقتِصُر اأُلمِة ُميف السُّنَّة، وإفها ِهها أُلمِتشرَح ثّم الذي اخُتصَّ بِه ِبفهمِه

َوِإنَُّه َلَتنِزيُل : الُشعراء يف سورِةَتعالى  ِهوإالَّ فما معنى قوِل 54"النبوة أْدَرَكُه صاِحُب

 السيما وأنَّ فقرَة (280-10/281)َوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اأَلوَِّلنَي  :ِهإلى قوِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي 

، اإلقصاِئيني كفرييني وحتريِف امُلتأولنيتفسرِي التَّ َعن بعيدًا( وَِّلنَيَوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اأَل)

 أشاَر أيضًا وإلى هذا املعنى، لسائر الشرائع السماوية املقدسِة الكتِب تعني جميَع

ُأوِتيُت َجواِمَع الَكِلْم وُبِعْثُت أِلَتمَِّم ":ِهبقوِل مأثوٍر يف حديٍث( ص)حممد نا رسوُل

 ِهيف قوِل باألخالِق الدِّيَن أن نعَت( ص) وقد سبق للرسول "الِقَمكاِرَم األخ

على وُمباِشرًا ًا صرحيًا َشكُِّل َرّدُيوهذا " إنَّما ُبِعْثُت أِلَتمَِّم َمكاِرَم األخالِق":املأثور

املحمدية، وإذا  على الشريعِة املتقدمِة الشرائِع بنسِخ التصريَح ُهنفُس لُه ُلوَِّسن ُتَم كلِّ

 الرَّسوُل أدرَك على ما هو عليه، كيَف واأُلموُر على تلك الشاكلِة احلالُة تكْن مْلما 

 هم مل يقرأوا اآليَةباملدينة، بأّن ِمَن اليهوِد مع فريٍق اخلاصِة يف اجللسِة( ص)حممد 

: ُعمران آِل سورِةيف  ورَدلديهم، كما  ومكتوبًة كما كانت ُمَسطََّرًة املقدسَة التَّوراتيَة

ِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َو

َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اللِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللِه َوَيُقوُلوَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب َوُهْم 

 اللغِة قراءَة ُيجيُد اليهوِد غرُي هناك أحٌد يف املدينِة  يكْنِسيَّما وملال( 4/09.)َيْعَلُموَن

ها إلى هم فحسب، إمنا عملوا على ترجمِتِبلوي ألسنِت هذه الفئُة ومل تكتِفالتوراتية، 

املقدس، بعيدًا عن  الكتاِب هم خارَجيف قراطيِس الَعربية، َوَدوَُّنوها باملعنى املحرَِّف اللغِة

 يف سورِة كما ورَدللناس، ِخداعًا وإستغباًء  لديهم يف التوراِة ثََّبِتامل احلقيقيِّ معناُه

ُقْل َمْن َأْنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى ِللنَّاِس َتْجَعُلوَنُه  :األنعام

لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن  َفَوْيٌل: البقرةيف سورة كذلك و (0/82)َقَراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخُفوَن َكِثرًيا 

                                                 
أنظر اجلزء اخلامس ِمن موضوع خصائص اأُلمَّة، ِمن شرح اإلمام حممد بن عبدالباقي الزرقاني املالكي على  -  54

  .ِنيَّة للعالمة الَقسَطالنياملواِهب اللَُّد
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وكان ( 1/08.)ِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقِلياًللاْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد ال

معهم  مع ُمشركي قريش، وكانت التجارُة الصميمينَي ُيَشكِّلون امُلَتحالفنَي اليهوُد

هم ال يف نخيالفو ونوايهم أموااًل طائلة، فعليه مل يكإقتصاِدهم وَيدُُّر عل َعصَب ُتَشكُِّل

، لذا وبَّخهم اللُه على ِفعلتهم تلك، وال يف السِِّر وال يف العَلن السرَّاِء وال يف الضرَّاِء

 اللِه رسوِل من أصحاِب املوحديَن على املؤمننَي هم مشركي قريٍشتفضيِل من حيُث

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيًبا مَِّن : سورة النِّساءسياق  يفورد كما ( ص)حممد 

اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن 

  (.4/52.)آَمُنوْا َسِبياًل

 الضالِة الفئِة بتلَك أسوًة واملسلمنَي ُيعيُد نفسه مع العرِب هكذا نرى بأنَّ التأريَخ

حممد  اللِه على رسوِل املحسوبوَن املزيفوَن األصحاُب عمَل ها من اليهود، حنَييف حيِن

 ها من حيُثموضِع امُلبني يف غرِي القرآِن آياِت بعِض على تفسري وتأويِل( ص)

 الِكتاِب ها بإسِمها ومباهِجالدُّنيا وزخارِف ياِةاحلتكالبًا على وذلك واملعنى،  الدالالِت

الله،  َخلِق تجلى يف تبديِليَوْقعًا ِعنَد اللِه تعالى  التحريِف الِسيَّما وأنَّ أشدَّوالسَُّنة، 

النَّبيلة،  ها اإلنسانيِةوالدِّين وألهداِف عليها من حتريٍف ِلَمقاِصِد الشَّريعِة رتتُبيوما 

ِشرِكِهم اجلاهليِّ الَقديم،  ِبَزَمِن َبالعر نَيوانِطالقًا ِمن ذلك َفإنَّ اللَه تعالى ذكََّر املسلم

والساِئَبة، مبا فيها ِمن حتريٍم  األنعام، كالَبحريِة آذاِن إلى تقطيِع الذي كانوا يعمدوَن

َوأُلِضلَّنَُّهْم َوأُلَمنَِّينَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم : النِّساء يف سورِة كما ورَدوحتليٍل للحرام،  للحالِل

َبيِّنًا ُل تعبريًا شكُِّيوهذا  54(4/228)اأَلْنَعاِم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللِه  َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن

                                                 
 واملقاصِد الالِتالدَّ ها من حيُثموضِع يف غرِي امُلَنزََّلِة اللِه كتِب آياِت وتفسرِي تجلى يف تأويِليالله  َخلِق َتغيرُي -  54

أتباع الشَّريعة ن ِم راَراجلَّ اجلَّيَش أنَّوالدِّين،  نيا على حساِبالدُّ على حطاِم املتكالبنَي صالَحم خدُمَيواملعنى، مبا 

أصاًل  امُلَحرَّفَة واألحاديَث هذه اآلياِت يتَِّبعون تفاسرَيوْدٍر ِمَن الَوعي، إلى أدنى َق يفتقروَن ونكانوا وما يزال املحمدية،

 واملغايرِي أعمااًل وأفعااًل يف اإلجتاه املعاكِس احلرام، وُيَبرروَن وحيللوَن ها احلالَلنها صحيحة، وحيرِّمون ِمن خالِلأعلى 

 سورِةسياق هم يف كما ورد حبِقهم ُيحِسنوَن ُصنعا؛ هم بأّنأنفِس بالتالي يف قرارِة ، وجيزموَنالنَّبوي يِندِّال متامًا عن مقاصِد

ْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُه( 204) ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأَلْخَسِريَن َأْعَمااًل :الكهف

 بإسِمنتيجة لتصورات خاطئة للدين و نا اليوَميف عامِل واسٍع املتفشي على نطاٍق اإلرهاُب وما (204-29/204.)ُصْنًعا

ما أردت إصالحًا  وإذا .الله ديِنمقاِصِد والَعواِم  ِلعقيدِة امُلجِحِف رِيلك التغيَّذ من مثاِر إالَّ مثرًة( ص)الكريم  سوِلالرَّ

 ِلما أفَسدُه أيادي امُلَتمشيخني ِمن وعَّاض السَّالطني، سُتتََّهم بالُكفر والزَّنَدقة واإلحلاد واخلروج عن امِللَّة، وقد سبق أن

من إجنيل  عشَر السادَس اإلصحاِح ضمَنمرَّ الرَّبانيني الزُّهاد من أتباع الشَّريعة امَلسيحية بنفس التجربة، كما ورد 

 ". ، َبل َسَيأتي َوقٌت َيُظنُّ ِفيِه َمن َيقُتُلكم أنَُّه ُيَؤدِّي ِخدَمًة ِلَلهامَلجاِمع َسُتطَرُدوَن خاِرَج1":املقدس يوحنا من الكتاِب
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َتَجنِّيًا على ى التي تسّم اخلالفِة يف ِظلِّ غيِّري َخلِق اللهَت وَرَطوقد َت .الله َخلِق عن تغيِّرِي

لى تغيِّري َخلِق اإلنسان، من إ األنعاِم ِمن َقطٍع آلذاِن باإلسالمية،احلقائق القرآنية 

هم الذُّكورية، كي يعملوا جنبًا آلِت تقطيِع خاللمن  والغلماِن العبيِد حيث خصي

 وتشويهًا للوقائِع يف األمِر والغريُب! هم الفخمةحرمِي مع اجلَّواري يف قصوِر إلى جنٍب

 اآليِة يف سياِق ردِةالوا اللِه َخلِق ، َفسَّروا وأوَُّلوا معنى تغيرِيشُّعوبوإستغباًء لل

 أخرى فإنَّ تغيرَي ومن جهٍة! على اجلِّلد نقُشالتي ُت واخلاِل بالَوشِم الكرمية القرآنيِة

 األحاديِث يف وضِع تمثُلي ِمن أنصار الله اِدهَّالُز وحسب الصوفينَي الباطِن اخَللِق

 اللِه كتاِب آياِت بعِض تفسرِيناهيَك َعن ( ص) حممٍد الرسوِل على لساِن املكذوبِة

واملعنى مبا مل ُيَنزُِّل اللُه بها ِمن  الدالالِت ها من حيُثموضِع ها يف غرِيوتأويِلامُلبنِي 

 يف سورِة ِلَخلق اللِه امُلجِحِف والتَّغيرِي إلى هذا التبديِل اإلشارُة تُسلطان؛ كما تكرر

ِتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَهاَ ال َتْبِديَل ِلَخْلِق َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللِه الَّ: الرُّوم

تعالى  نَّ اللَهالسيما وأ (40/40.)اللِه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِسَ ال َيْعَلُموَن

 يهاَعَل امَلجُبوَلِة طبيعيِةالها َلها وِلفطرِت ها شراِئَع ُمخاِلفًةءال ُيعطي ُعقواًل َويعطي إزا

 والعقِل السليِم القلِب أنواِر كمن يف ومضاِتي، إنََّما ِصْدُق الشَّيِء اإلنسان ُمنُذ األَزل

َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل  :الشعراء سورِة يف القويم؛ كما ورَد التفكرِي الواعي وإشراقاِت

 أّن يف األمِر لغريُبوا (98-10/99)ِإالَّ َمْن َأَتى اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم ( 99)َبُنوَن 

كي  ،العصور وعلى مرِّ والسالطنِي واألمراِء اخللفاِء ِظمن وعا أسلمنَيَتامُل فيقهنَيَتمُلا

 ،ين اأُلموييف الدِّ املتمثلِة والتسلطيِة التوسعيِة هم الكسرويِةلفاِئُخ غزواِتيربروا 

بني وا ، ساَواجلهادو اِتالفتوح تسميَة القرآنيِة للحقائِق يفًايِّزَتوا عليها ضفوالتي َأ

 بني الشرائِعو ،مكة فتِح بَلَق العرُب سائدة بنيالتي كانت  ِةشركامُل اِتناديال أرجاِس

 الشرائِع شأِنمن  ألنَّ! الواحِد األَحد الله يف عبادِة التي تتمثُل لِةاملنزَّ السماويِة

 هناَك َنويك أن ال ينبغيكما و ،قًاطَلُم وال تتنابَذ وال تتنافَر ال تتصادَم أْن ماويِةالسَّ

 تنافٌر هناك يتسنى أن يكوَن ال ملرسلني، كذلكوا األنبياِء بني سائِر أو تنافٌر تصادٌم

بني من  جميعًا اللِه شرائُع ْتَقدفَّتقد وسيما ال، زمنيلَتهم امُلأتباِعبني  أو تصادٌم

 والرسِل األنبياِء جميِع وُنَك، الله توحيِد ينبوُع هيوأال  ٍدواِح دسيٍُّق عنٍي صخوِر

 قاِعيف ِب ها ثابتٌةذوُروج ماِءيف السَّ ٌةَلرَسُمها ُعوواحدة، فر إميانيٍة إلى شجرٍة نتموَني

 غصوِنمن  ُغصٍن أومن جذور  أو جذٍرمن فروع  ينتمي إلى فرٍعن َم لُّ، وُكاألرض
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وإذا  .عظيمًا فوزًا اَزفقد إهتدى وف ،ِهيف علياِئ التي باركها اللُهاإلميانيِة  تلك الشجرِة

 السماويِة لشرائِعل املقدسِة الكتِب وأسفاِر آياِتمعاني  دالالِت يف ظَرما امَعنَّا النَّ

 ألفاٍظِب ولكْن ٌةواحد واألسفاِر اآلياِت لغالبيِة احلقيقيَّ نرى بأن املغزى ،جمتمعًة

 َرعبَّكما ؛ هم جميعًابيَن يِةاإلميان الثوابِت من مشرتكًة هناك قواسَم لمًا بأنَِّع، ةفِلخَتُم

: عمران آِل يف سورِةتأكيدها  ، التي وردتاملحكمات باآلياِت الكريُم عنها القرآُن

ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت 

 (4/0.)ْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِهَفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِه

 والبعِث وباملالئكِة اآلخِر اليوِموب ِهلبال اإلمياُنوليس حصرًا  املثاِل وعلى سبيِل

 القرآنّي واِءالسَّ كلمِةب ِتبََّثوامُل (ْمَكْحامُل)ب يُمالكر عنه القرآُن هذا ما عربَّووالنشور، 

 ،ْمَكْحمن امُل على النقيِضو (املتشابَه) نَّخرى فإُأ وبعبارٍة ،بالتي هي أحسن واجلداِل

 ِهفما معنى قوِل وإالَّ، ةَدعلى ِح سماويٍة شريعٍة بكلِّ اخلاصِة الفرعياِت على مُلتشي

ْهَل اْلِكَتاِب ُقْل َيا َأ: آل عمران يف سورِة مكَة فتِحبعد ( ص)حممد خماطبًا رسوله 

 (4/04).َه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئاُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَن

 ،املقدسة كتبِه تعاليَم وَنُعِبتَّوَي اللَه وَنالذين حيّب الصاحلنَيألنَّ هناك عددًا كبريًا من 

من أصحاِب الشرائِع السماويِة  هموغرِي لنصارى واليهوِدبني اأسوًة بنا  متواجدوَن

 اخلرَي ويفعلوَن ون اللَه، فهم حيّبناعن شعائِر ختتلُف هم الدينيَةأنَّ شعائَرإالَّ ، اآلخرين

َقآِئَمٌة َيْتُلوَن  َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة: عمران آِل يف سورِةورَد  كماه، بإسِم

ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ( 224) ِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَنالل آَياِت

ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن 

 وبني شعوٍب ِهبني الل ِلالتعام كيفيَة حندَدكي  وَمن حنُن (224-4/224.)الصَّاِلِحنَي

: العنكبوت سورِة يف أمرنا الله تعالى؛ لذا ناشريعَت هم السماويَةشرائَع ختالُف وأمٍم

 ٌمصاُدَت ناكُه وإذا ما برَز. (18/40)َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن 

 عزىأن ُي ميكُنال ف، واملرسلني األنبياِء شرائِع أتباِع بنَي الٍفِخ َبرَزُخأو  أو تنافٌر

 جسِد إلى ْتبتسرَّ ،اخلاطئ الفهِمأو  ِةيَّالِن وِءن ُسِم طارٍئ لٍلَخ إلى حدوِث إالَّ ذلك

يف  اإلمرباطورياِت مع احلاُل اعليه ْتعما كان متامًا على العكِس .األطراف أحِد

 ها اخلالُفاِتإلى كيان سرَبتيو وتتنافَر أن تتصادَم ميكُن حيُث ،الغابرة العصوِر

 ذاتيِةال صالِحامل ِقمنطَلمن  تنطلُق هاكوُن ،واحلروب والتناحُر والتشاحُن والتطاحُن
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 ني الضرائِبَج بهدِف ،الدكتاتوريني لألباطرِة فرديِةال نزواِتالو نانيِةاأل تطلعاِتالو

 عن طريِق ،آلخرينا إلغاِء على حساِب واإلجباِر اإلكراِهب والسيطرِة الهيمنِة وبسِط

من ها إلى كوِن لك راجٌعوذ ،األبرياء دماِء إزهاِقو املكائِد وتدبرِي احلروِب إفتعاِل

من  املنبثقِة السماويِة رائِعللش أما بالنسبِة .رَشأيادي الَب وآثاِر وآراِء أفكاِر صنِع

 بأّن فيٌلك ، فإن ذلكصحيحًة املقاصُد كانِتما إذا فاملقدسة،  الكتِب سائِرُكِلياِت 

 واِءالسَّ يف كلمِة املتمثلِة ظِرالنَّ وجهاِت على تقريِب وتساعُد ،العامَة األحكاَم تضبَط

 آثاِر تقليِلعلى  املشرتِك العمِل الِلمن ِخ ،السماوية الشرائِع سائِر بني أتباِع القرآنيِّ

ْلَيْوَم َأْكَمْلُت ا: املائدة تعالى يف سورِة لذا قاَل، اخلاطِئ من الفهِم ِتكاالاإلش تلَك

َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي 

ِ إِلْثٍم َفِإنَّ ا وضمِّها  القرآِن بنزوِلأي  (5/4.)َه َغُفوٌر رَِّحيٌمللَمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف

 وبشكٍل ، تكاملْتماوغريِه وراٍةوَت ن إجنيٍلِم عليها السابقِة املقدسِة الكتِبُفرقاِن إلى 

 الوهابيوَنالتكفرييوَن ه متامًا عما يأوُل على النقيِض ،الواحد اإللهيِّ يِنالدِّ معامَل واٍف

تعني ( َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم) فقرِةمن  القصَد، بأن املعاصرون واملتسلفوَنتأخونوَن وامُل

 تأويٌلو يٌَّسَسُم تفسرٌي، وهذا حصرًاالواحِد  املصحِف ضمَن القرآِن وآياِت َرَوُس

 السماويِة لشرائِعل املكمِل ،املحمدية لشريعِةل العامليِة لمقاصِدل دونيٌة ونظرٌة رٌَّفَحُم

 مقصوٌدحتريٌف و ٌكرَبَفُم ، وجتديٌفالواحد الدين اإللهيِّب املتمثِلعليها  السابقِة

واملقاصِد  الدالالِت ها من حيُثموضِع يف غرِي العظاِم القرآِن ياِتآَمعاني تشويٌه ِلو

، الكريم القرآُن لِهمن أج ي نزلذلا األخالقيِّعن املعنى  عِدالُب كلَّ ٌةبعيداملعنى، و

سيما وأنها ليست اآلية األخرية التي نزلت من القرآن، حيث تتابعت بعدها سوٌر 

لسائِر الشَّرائِع السماويِة  اخلالَِّق توحيديال لك التوجِهذعلى  كما أكَدوآيات، 

يف  ٍففأي خاللذا ( ُفصوص احِلَكم)رائعته عربي يف  الدين بُن حمّي األكرُب الشيُخ

 حتقيِق من أجِل ْتَعِضُوها يف حقيقِت العقائِد وِنَكلاملقاصد؟ عزى إلى ُي العقائِد

ها مساِر على املقاصِد ِهلتوجي غىبَتامُل ُنكُمي الصحيحِة العقائِدفي ، فاملقاصد

 هايف موضِع القرآنيِة أو الفقرِة أو املصطلِح معنى الكلمِة أنَّ تفسرَيو ،الصحيح

 لفهِم الراسَخ واألساَس السليَم املدخَل ُرَبعَتُت، واملعنى الدالالِت من حيُث الصحيِح

 تفعيِل ن شأِنِم فإنَّ ،آثارًا وإذا ما أسميناُه ،ها الصحيحةوجهِتعلى  اإللهيِة املقاصِد

فيها  ُمتحّكي العقيدِة مساَر لذا فإّن ،اآلثار تلَك َجنِتُيكي  ثمَرُيأن  الصحيحِة العقيدِة
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 العقيدِة أحكاَم ، ألّنواألخالقية اإلنسانية هاغاياِتبل ُنِل حتقيقًا املقاصِد توجيُه

 ُسَوُرادي بها التي تن الوسطيِة لتفعيِل الراسُخ واألساُسالقصوى  الغايُةهي  الصحيحَة

 كتمُليكما  الراسِخ احلقيقيِّ اإلسالِم صرِح ناُءِب كتمُليوبها ، ِعظامال القرآِن آياُتو

 والطرائِق الشرائِع كافِة أتباِع بني ِرَظالنَّ وجهاِت تقريِبيف  املتمثُل ،درًاَب القمُر

 يف النفوِس على احلجِر بالتالي كالنقِش كي تستقَر، انيةالربَّ والرقائِق واحلقائِق

 واِءالسَّ) آَية آثاُر تنعكُس فحسْبها حيَن، الراجحة والعقوِل قنِةاملتي والقلوِب طمئنِةامُل

 والعاَلِم واملجتمِع لدى الفرِد والسريرِة ِةرَيوالسِّ واألخالِق والفكِر ِمَيالِق على (القرآنيِّ

 ،ّقاحَل ها عن ديِنيف تعبرِي لًةمتكام واألحكاُم واملقاصُد اآلثاُر تكوُن ٍذِئنَدِع ،أجمع

 اإلسالِم حتت رايِة ويِةنَضامُل اويِةالسم الشرائِع كافِةأتباِع  معتقداِتيف  املتمثِل

 ِهِدَقعَتُم ِةوَريف ُص اللَه عرُفَي ُهبأّن َمن َيزَعُم أنَّبأيضًا  القوِل ِمن ناِفلِةو .احلقيقي

وطوائف  وشرائِع عتقداِتُم يف صورِة ُهُرنِكوُي ،بِه ِةاخلاصَّوَمنظورِه  وطائفتِه ِهريعِتوَش

 ِهجماِل بتجلياِت ٌرظاِهى عاَلَت ألن احلقَّ ،ًاكفرييَتو ًاوتهميشي ًاإقصائي ُرَبعَتُي اآلخريَن

 أتباِع ُمعَتَقِديف  ِلثَِّمَتامُل ،رسلنيامُلشرائع األنبياِء و جميِع ِةيف ُصور ِهوكماِل ِهوجالِل

 ٍةَنيََّعُم تعالى يف صورٍة قِّاحَل حصُر وال ميكُن، دالواِح لِهال يِندِل السماويِةكتب ال سائِر

جميعًا  نَيِمَلالعا ُبرَّو َربُّ األرباِبُهَو  اللَه ، ألّنالشَّرائع وأ عتقداتامُل ِرَومن ُص

 الشرائِع ملقاصِد بتوَروامَل القاصَر الفهَم لَكذأنَّ و .واإلحنصار قييَدوالتَّ صَرى احَلأَبيو

! وامُلَخصَّص َديََّقامُلو َددََّحك إالَّ امُلدِرال ُي اإلنسانيَّ العقَل إلى أّن راجٌع ،ماويةالس

 حقيقِة بإدراِك الِعلُم ُه، يفوُتاواهَر مبا ِسفَّوَك ٍةخصوَصَم بعقيدٍة اإلنساُن َديََّقوإذا ما َت

 شرية،الَب فاِتعن الصِّ ِةَنزَّهامُل اتهيَِّدأَح نزيِهَتيف  عليِه يعلى ما ه ِةاإللهي لذَّاِتا كنِه

 جتلياِت إلى جانِب؟ قييدوالتَّ صِرواحَل شبيِهن التََّع يَفَكَف نزيِهن التَّى َعحتَّ ِةهزََّنامُلو

امُللَتِزم،  امُلَوحِِّد امُلؤمِن اإلنساِنب ، لذا َفَحِرٌيوال ُتحَصى تي ال ُتَعدُّال الكثريِة ِهصفاِت

، هخالِق ِلُصوَرِة وفقًا ِرُوَصالتَّ ميَّعاَل ِهيف شريعِتو فكرِيالتَّ يَِّمُأَم ِهيف معتقِد يكوَن أْن

يف  ِةاملتمثلوطائفته  ِهوشريعِت ِهِدَقعَتصيبًا يف ُمُم ،ن جانبِهاًل ِمُك ميُعاجلَّ ها يكوُنحيَن

 إتساِع حسَب ضيُقوَت سُعتََّت ِةاإلصاَب درجَة د، ناهيك عن أنَّالواِح ين اإللهيِّالدِّ

 تعلُقيجميعًا فيما  الناِس مآُل كوُني فحسْب، عندها قِهُفُأ ضيِق وأ إلعتقاِدا
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 النبيُّ لذا حثَّ .55امُلقيم يُموالنَِّع قيُمسَتامُل والصراُط األمثُل هم هو الطريُقبعقائِد

 سائِر أتباِع بنَي الِمالسَّ ثقافِة على َبثِّ القرآني واِءالسَّ لكلمِة تطبيقًا (ص)حممد 

كما ورَد يف سورة آل ، هميشأو َت أو متييٍز إستثناٍء من دوِن السماويِة ئِعالشرا

َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّه  ٰ  ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى: عمران

 وثيقَة وأّن (4/04)َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه  َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا

 دليٌل قاطٌعندًا، َب 54من  واملتكونَة مكَة فتِح بعَدَبيَنُه وَبنَي الَيهود  ْتَمالتي ُأبِر املدينِة

 الرسوُل َسها أسَّ، والتي مبوجِبالُعَمِرينَي التكفريينَي سائِر مزاعَم ُضدَحي ساطٌع برهاٌنو

 همبوجِب وَتتحدَُّد احلقوُق فيِه صاُنُت اًل،كاِمَتُم نيًاَدعًا َمَمجَتُم يف املدينة( ص)

 كافِة بني أتباِع لمّيالّس عايِشوالتَّ ينيِّالدِّ ِحساُموالتَّ واطنِةامُل من حيُثالواجبات، 

عليهم  جرُيُي ٌةواحَد ِهللا ةمَِّذوأنَّ ":هابنوِد بعِض ضمَن ورَد حيُث ماوية،السَّ رائِعالشَّ

 لُه ن يهود فإنَّنا ِمَعِبوأّنه َمن َت. اسالنَّ وَنؤمنني بعضهم موالي بعض ُدم، وأنَّ امُلاُهأدن

 وثيقَةالَنص راجع ) "إلخ. . . ظلومني وال ُمتناصرين عليهم واأُلسوَة غري َم صرالن

 الَبيِّناِت القرآِن آلياِت إالَّ أنَّ املرتبصنَي( من الكتاب األخريِة ضمن الصفحاِت

 أو دستوِر وثيقِة ضمَن الواردِة اإللهيِة الثوابِت تلَكضربوا ِب، ريفةالشَّ النَّبويِة نِةوللسُّ

 منصَب اخلطاِب بِن عمِر طاِعامُل نِمالصَّ تقليِد وذلك اعتبارًا مناحلائط،  رَضَع املدينِة

وآبار  ومزارِع على بساتنِي اإلستيالِءعلى إبتداًء  عمَل حيُث ،احُلكم دَِّةوُس اخلالفِة

 دينِةامَلهم من ن ثم طرَد، وِمعلى حد سواء هودى والَيصاَرالنَّ كاِتَلمَتوُموأراضي 

 فوَنرََّحامُل فإنَّ دمرييِةالتَّ ِهمن إفرازاِتو .العربية اجلزيرِة أحناِء سائِرمن  بعدهاو جراَنوَن

 لهدِفامن ( ص) الرسوُل إليِه ما ذهَبعن  َفْرالَط ضوَنُغَي ،املحمدية للشريعِة

هي  تنحرَفكي ، السماوية الشرائِع سائِر بني أتباِع السالِم ثقافِة إفشاِء نِماألسمى 

 كلمِة ترديَد عنيَتِلاملدينة،  وثيقِة لها ضمَن املرسوِم الصحيِح اهعن مساِرخرى اأُل

 يف البعضبهم بعِض قاِءتلإعند  ،حصرًاالواحدة  امُلحمديِة ريعِةالشَّ أفراِد بني (المالسَّ)

 خرىاأُل سَّماويِةال ِبُتالُك ها عن أتباِعجِبوَح ،رقاتوالطُّ العامِة والساحاِت األسواِق

ومل يكتفوا هذا احَلّد  نَدفوا ِعقََّوَتم َيَلو ،الشريفة النبويِة نِةللسُّ َدحضًا العرِب ن غرِيِم

ن م كلِّ تكفرِيإمنا عملوا على فحسب، ( ص) الرسول على ُسنَِّة بهذا التطاوِل

                                                 
من الَفص العاشر من فاحتة الكتاب ِلُفصوص احِلَكم للرَّباني الزاِهد الشيخ األكرب حمي  240و  218أنظر الصفحة  -  55

 . ربي قدَّس ِسرهالدين بن ع
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 لبدعِةلوذلك تربيرًا ينية، هم الدِّمناسباِتهم وأعياِدهم يف ُأِنَهأو ُي هم بالسالِميبادُر

، دالواِح اإللهيِّ يِنالدِّاأُلمَّة الواحدة و يف جسِد ُهتالذي أحدَث والشرِخ امَلقيتِة مريِةالُع

 ،َحمَّديةامُل الشريعِة بني أتباِع هاإفشاِئ واجلدوى من السالِم كلمِة ترديِد وما قيمُة

 نزاٍعو دائٍم قاٍقِشيف  طٌةِرَوَتوُم تنافرٌةُم حلِةالكا الوجوِه ألصحاِب الكأداُء النفوُسو

 سيما وأّنال، اللهب توُك اللِه لِقوَخوشرائِع الله  ِهالل ِلُسُرمع و اللِه ذاِتمع  مستمٍر

يف العربية  اجلزيرِةشبه ِلَسَكَنة ظمى الُع الغالبيِة من إمياِن إَسَي بعد أْن( ص) سولرَّال

الواردة يف نهاية ( داِعالَو ِةجََّحُخطَبة )يف  هموأنذَر ْمُهَخبََّونيا، بالدُّ ِهعهِد أواخِر

 ضرُبَي فارًاعدي ُكن َبرجعوا ِمال َت":هبقوِل مأثوٍرو يف حديٍث العبارِة ِحوبصري ،الكتاب

، السماوية الشرائِع سائِر  أتباِعبني السالِم تفشيَّوأنَّ يَّما ِسال "عضَب قاَبكم ِرعُضَب

 غياِبب ألّنياة، احلها يف َرمثاني جيو اإلنساُن هاتذوُقيالتي  رَّكاِئزالإحدى ن ِم ُرَبعَتُت

، احلصاد يوَم مهَلُكُأ واإلطمئناُن واألماُن واإلستقراُر اإلزدهاُرو النُّموُّ يعطُي ال ِمالالسَّ

  .المها السَّْبصَحَيما مل  هاأهداَف واملقاصُد ئُدالعقاو الشرائُع َقِقَحُت أن ميكُن وال

 عمِر لغزواِتوتربيرًا متريرًا  املحمديِة على الشريعِة تلك التطاوالِت كلُّحدثت 

ولكن ، نصريةلُعالعربية اهم إمرباطوريِت ناِءِب بهدِف التوسعيِة ويِةسَرالِك اخلطاِب بِن

ُبغيَة إستخدام الدِّين ِلَتقيِّيد ! هادواجلِّ توحاِتالُف سميِةوَت الديِن نشِر عباءِة حتَت

 على لساِن كثريٍة ُملفَّقٍة قد َروَّجوا ألحاديَثو، والَعمل على إذالِلهم يات الشُّعوبُحرِّ

 وسعيِةالتَّ كفرييِةوالتَّ هميشيِةوالتَّ حريفيِةهم التَّتطلعاِت ختدَمكي ( ص)حممد الرسول 

 ويف اإلجتاِه املحمدية، ريعِةالشَّ على جوهِر ئِةالطار التحريفاِت ملِةن ُجوِم. تلك

 إلى فضِل اإلشارُة ، وردْتالتَّحريفينَي التَّكفرييني تأويالِتعن متامًا  املغايِراملعاكس و

 الشرائِع سائِر على أتباِع هأتباِع واملرسلني، وفضِل األنبياِء على سائِر املسيِح السيِد

َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك  اللُهِإْذ َقاَل : آل عمران سورِةسياق  يف اآلخريَن السماويِة

َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى 

قال تعالى إلى  حيُث( ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة) على فقرِة أرجو الرتكيَز (4/55)َيْوِم اْلِقَياَمِة 

 القرآِن نزوِلحني  أو إلى( ص) حمٍدُم سوِلالرَّ ِثبَعَمحني  إلى ومل يقْل يوم القيامة

جتنيًا على  املحمديِة على الشريعِة َنواملحسوب َنوبذلك التكفريي الكريم، كما يزعُم

الت يف الدالبنفس املعنى وتأكيدها  ، وقد سبقتُزورًا وُبهتانًا القرآنيِة احلقائِق

 ِرْهى الدََّدَم ٌةَتثاِب9 ٌةيَنِمَأ اُهاَيَصَو لُُّك. ٌقَحَو ٌةاَنَمَأ ِهْيَدَي اُلَمْعَأ0:"الكتاب املقدس



 89 

. ُهَدْهَع ِدَبإلى اأَل اَمَقَأ. هِبْعَشاًء ِلَدِف َلَسْرَأ8. ِةاَمَقِتواإلْس قِّاحَلِب ٌةوَعُنْصَم ِدَبواأَل

 ُهُحْيِبْسَت. ايَهِلاِمَع لُِّكِل ٌةَديَِّج ٌةَنْطِف. بِّالرَّ ُةاَفَخَم ِةَمْكاحِل ُسْأَر20. ُهُماْس وٌبُهَمَو وٌسدُُّق

َأَقاَم إلى )و  (َمَدى الدَّْهِر واأَلَبِد) لرتكيز على الفقراتأرجو ا   "ِدَبى اأَلٌم إَلاِئَق

: سورة املائدةاق سييف أيضًا تأكيدها كما ورد  (َتْسِبْيُحُه َقاِئٌم إَلى اأَلَبِد)و ( اأَلَبِد

ُيعيُد  يبدو أنَّ التأريَخو (5/44) َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها ُحْكُم اللَِّه

 الكتِب وأمثاِل ِمَكن ِحيستفيدوا ِم أْن ملحمدية، ِمن دوِنا الشريعِة مع أتباِع ُهنفَس

ن ِم اهمثيالِت بشأِنها  حيِنيف وردْتكما ، الكريم على القرآِن السابقِة املقدسِة

 سَتهزُأُيال  اللَهإنَّ : عواِدنَخال َت0:"املقدس الكتاِبسياق يف  والصدوقينَي الفريسينَي

ِلَجَسِدِه، َفِمَن اجَلَسِد  ُعَمْن َيزَر فإن9َّ.أيضًا ُدحُصَي اُهاإلنسان، فإّي ُهُعزَرفُكلُّ ما َي. هِب

ما وأنَّ َمْن يَّالِس 50"ةحياًة أَبِديَّ َيحُصُد الرُّوِح َنِم، َفوِحلرُِّل ُعزَروَمْن َي. َيحُصُد َفسادًا

 فاِقوالنِّ واحلياِة واخللوِد وِتامَل أنشأها أوََّل َمرٍَّة ِإنشاًء، هو الذي َسنَّ فيها قواننَي

 ألنَّ، ِلاألز ُمنُذِلَخلِقه  ُهدََّرفيما َق ِه، وذلك حتقيقًا ملشيئِتواإلميانواإلسالِم  والكفِر

 اآلخِر اليوِمو اللِهب اإلمياِن يف ياِنلَِّجَتَي يندِّملقاصد ال املوضوِع جوهَرو القضيِة أصَل

، سواًء عن العاملني غنٌيتعالى  اللَه ومبا أّنشور، والنُّ عِثوالَبسله تبه وُروُك ِهومبالئكِت

، هأوامِر عن تطبيِق ناأكََّلأو َتضنا أو أعَرنا ْقناَف وأ بِه رناَفَك أو ِهعبادِت حقَّ عبدناُه

َيا َأيَُّها : رفاِط سورِة يفورَد  كمايئًا، َش اللِه ِكْلمن ُم نقُصوال ُي زيُدلك ال ُيذ فإّن

 اللِه ةظَرَن فإنَّ يِهَلَعَف (45/25)ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد  اللُهَو اللِهِإَلى  النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء

 ِمَنالصَّوالُعروبي امُلَتَألِه  حاِفِبل ِف، بعيدًا عن التََّحلُّماويةَس ريعٍةَشأيَِّة  بوِلُقيف  عبادِهِل

على أصحاب سائر الكتب املقدسة  ساٍوَتُمكٍل َشِبلي نَطَت ،اخلطاب بِن مِرُع طاِعامُل

بني  نزيهًة روحيًة عالقًةو لًةشاِم ًةيَّإلِه نظرًةها وُن، َكرسلنيلشرائع جميع األنبياء وامُل

 وأ ،شرائع األنبياء واملرسلنيهميش ت أوسخ أو إلغاء َن ميكُنال و، قواخلاِل ِدالعَب

 وُمناصرَة ،ينالدِّ جايف مقاصَدواحدة، ألن ذلك ُت صهرها يف بودقة شريعةالعمل على 

يف عليها  حاسبُةامُلوليمة، السَّ البشريِة طرِةالِف وُمساَيرِة ،ِروَنَتامُل العقِل ورجاحَة ،ّقاحَل

: عدالرَّ سورِة يفصرحيًا  وردكما ، القيامة ويف يوِم ُهحَدَو اللُههو صغريٍة وكبريٍة كلِّ 

َوِإن مَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلْيَنا 

                                                 
 . أنظر املزمور املئة واحلادي عشر من الكتاب املقدس -  50

 . أنظر اإلصحاح السادس من سفر غالطية من الكتاب املقدس - 50 
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َما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل َفَمِن اْهَتَدى َفِإنَّ: ملالنَّ يف سورِةو (24/40).اْلِحَساُب

وقوله تعالى يف سياق سورة الشعراء عن نوح وهود  (10/81.)ِإنََّما َأَنا ِمَن اْلُمنِذِريَن

َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى : وصالح وشعيب ولوط عليهم السالم

اللُه رسولُه خياطُب وكما ( 220-10/208)َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  (208)َربِّ اْلَعاَلِمنَي 

ِإنَّا َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِّ َفَمِن : الزَُّمر سورِة يف( ص)حممد األمني 

وآيات  (48/42.)ِبَوِكيٍل اْهَتَدى َفِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأنَت َعَلْيِهم

 .أخرى كثرية َتصُُّب يف نفس السِّياق، َتغاَضيُت الطَّرَف َعن إدراِجهم إتِّقاَء التَّطويل

ياسي ال ُتَصدِِّق الَفقيه امُلَسيَّس، وال َتِثْق بالسِّ: وبأبلغ الِعبارات لذا قال الصوفية

ل غوا، واسَأغوا وَبغاة كيف َطل الُطسأوال َت. امُلَتَفيِقه، األوَُّل كاِذٌب والثاني ُمراوغ

وقد  !ضواَرنعوا َوَتقا يَفالطني َكمراء والسَّلفاء واأُلاض اخُلعَُّوُمَتَمشيخي ن ِم بيَدالَع

ويواكُب دربهم  حقَّ القوُل على كل من يصدق مثل هؤالء التكفرييني املسيسني للدين

َلُكْم ُعيوٌن، أاَل 29كم ُمَتَقسِّيَة؟ َأما زاَلْت ُقلوُب":املقدس يف الكتاِبميشي يف ركابهم و

 يفهم بشأِن كما ورَدأو  59"ُتبِصرون؟ لُكم آذاٌن، أاَل َتسَمُعون؟ َأوَلسُتم َتذُكرون؟

َواَل ( 10) َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر( 28) َوَما َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي: فاِطر سورِة

حمرر الهند  قاَلمن حيث اإلنفتاح  يف نفس السياقو( 14-45/28.)الظِّلُّ َواَل اْلَحُروُر

ن َأ الَّذي ال تستطيُع الَوحيُد الشَّيُء َوَجماُل الرُّوح ُه: غاندي اخلالُدالهنديُّ  عيُمالزَّ

قال الفيلسوف الصُّويف والرباني الزاهد  ، وعلى َنفس النََّسقالتي ال ُتبِصر يوُنالُع راُهَت

لَقد ُكنُت رُجاًل َنزيهًا، ِلذلَك : الظََّلمة ِمن احُلكَّامقهاء الظَّالم وُفبشأن  ُسقراط احلكيم

 . باِغيًا يًاَلْم أصبح سياِس
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 الفصل الثاني

  ةَسدََّقامُل ِبُتالُك يف َنِةاجلَّ وُمفُهَم

 وعيوٍن وجداوَل وبساتنَي أشجاٍرمن  ُنتكويالتي  املكاَن تعني ذلَك ًةَغُل ُةنَّاجَل

 يِشالَع ومقوماِت احِةالرَّ ومستلزماُت احلياِة طلباُتَتفيها ُم ، تتوفُرأنهارو وآباٍر

 نَدِع اللِه يف علِم مسبقًا يأَهامُل تعني ذلك املكاَن استثناًء لِداخُل جنَة أّن إالَّ .الرَّغيد

 والنشِر شِرن احلِم اإلنتهاِء بعَد املعهوِد يف اليوِم ماِءالسَّ َنِم ُلتنزَّت، هىَتْنامُل ِةَرْدِس

 وقد قيَلها، خارِفوَز هاها وجماِلببهاِئ األرِض وجَه غطَيُتِل ،هازفاِف يف ليلِة كعروسٍة

 غاباٍتمن  وُنتتك .رَشَب لِبعلى َق َرَطت، وال َخَعِمَس ٌنُذت، وال ُأَأنٌي َرما ال َع: عنها

 لُِّكو ،ثمرةُم ٍروأشجا وشالالٍت متدفقٍة وعيوٍن ُخُضٍر ورواٍب جارياٍت وأنهاٍر باسقاٍت

ما  وكلِّني ِع وٍرُحن ِمو، وسرورًا للقلوب للعيوِن بهجًة ُلكَِّشُيمما  األنفُس ِهما تشتهي

 اضاهيهال ُت أبديٍة وسعادٍة وخضراواٍت وفواكَه طرٍي حلِمو وشراٍب من طعاٍم وطاَب لذَّ

  .صنيخَلامُل ِهباِدن ِعِم للصاحلنَي اللِهمن  تكرميًا ،سعادة

 وأ املعنى احلقيقّي دالالِت حسب الكريِم يف القرآِن ِةنَّاجَل معنى كلمِةتباين ي

هي التي  ،ملةاجلُّها يف قِعجمرى َوو هاسياِق ونوعيِة الصياغِة كيفيَة ، ألّنلكلمةل املجازيِّ

 كِممع ُح ًةجاراُمللكلمة، وذلك  األخرَيو والنهائيَّ واإلجماليَّ املعنى الضمنيَّ ُددَِّحُت

من  أنواٍع ثالثِة كُرِذ الصوفيِة الرواياِت حسبو ورَد ، حيُثتغرياتوامُل واملكاِن اِنمالزَّ

 : معانيها دالالِتإيفاًء ل الزمنيَّ التسلسِل اًل حسَبُك ،جناناِل

 : واإلختبار ربيِةالتَّ ُةجنَّ -2

من حيدًا و نا آدَمسيَد طويلٍة مبدٍة الَكوِنو األرِضَخلِق  بعَده شأُن لََّج الله لَقَخ

يف  ورَدكما  ؛إبتداًء واإلختباِر الرتبيِة يف جنِة ُهوضَع ، ثّمسنونامَل ِأَمواحَل األرِض طنِي

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ : جراحِل سورِةسياق 

، املقدس الكتاِب أسفاِر ضمَن ياًلتفص أكثَر هاتأكيُد َسَبَقوقد ( 25/19).مَّْسُنوٍن

 اإللُه بَُّل الرََّبَوَج0":نا احلاليةها كانت على أرِضبأّنوصرحية  واضحٌة وفيها إشارٌة

 بُّالرَّ َسوغَر9. ًةيََّح سًانْف ُمآَد اَرَصَف. ة حياٍةسَمَن ِهيف أنِف َخَفوَن. األرِض َنِم رابًاُت َمآَد
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على  أرجو الرتكيَز 58"ُهَلَبَجذي الَّ َمآَد اَكَنُه َعَضَوَو .قًاْرن َشْديف َع نًَّةَج اإللُه

ومل ( األرِض َنِم) تعالىقال  حيث" األرِض َنرابًا ِمُت َمآَد اإللُه بَُّل الرََّبَوَج":فقرة

األرض،  من طينِة جاَء آدَمنا سيِد لَقَخ أي أّنآخر،  مكاٍنن أو ِم السماِء نِم يقْل

بعد ذلك  اللُه خلَق ثّمنا احلالية، على أرِض ًةُمقاَمكانت  اجلنَة تلَك نَّفِأ أَدّق وبعبارٍة

 إلدامِةله ظريًا وَن عينًاوُمإستئناسًا  ، وذلكمن نْفِس آدماء وَّولى َحنا اأُلمَّوُأ ُهَتَبصاِح

 يَسَل اإللُه بُّالرَّ اَلَقَو29":املقدس تاِبالِكيف  ورَد؛ كما اخلليقة على سطِح احلياِة

 واإلختباِر الرتبيِة جنِة كُرِذ تكرَر 00"ُهظرَيَن ينًاِعُم ُهَل َعفأصَن. ُهَدْحَو ُمآَد وَنُكَي أْندًا يَِّج

ِمَن اْلَجنَِّة َفُقْلَنا َيا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُيْخِرَجنَُّكَما  :هَط سورِةيف 

 الكتاِب أسفاِرُدَرر  ضمَن تفصياًل أكثَر هاِذكُر سبَق وقد( 10/220).ىَفَتْشَق

. اَهَظَفْحَيها َوَلَمْعَيِل ٍنْدَع ِةنَّيف َج ُهَعَضَوَو َمآَد اإللُه بُّالرَّ َذَخوَأ25":املقدس

 ُةَرَجا َشمَّوَأ20. اًلأْك ُلأُكَت ِةنَّاجَل ِةَرَجَش يِعِمن َجِم اًلقاِئ َمآَد اإللُه بُّى الرَّوأوَص20

 بُّالرَّ قاَلَو29. وُتُمتًا َتْوا َمَهْنِم ُلأُكَت َمْوَي َكألنَّ. انَهِم ْلأُكال َتَف ِروالشَّ رِياخَل ِةَفِرْعَم

 دليٍل وهذا أبلُغ 02"ُهرَيِظَن ينًاِعُم ُهَل َعَنْصفَأ. ُهَدْحَو ُمآَد وَنُكَي دًا أْنيَِّج َسْيَل ُهاإلَل

، سواًء إبتداًء فيها آدُم َعِضإليها التي ُو شاُرامُل َةبأن اجلنَّ تعبرٍي وأفصُح وأوضُح بياٍن

 السماويِة للشرائِع ِةاملقدس ِبالكت أو من خالِل الكريِم من القرآِن ذلَككان 

 كتِب معظُمت بها َيِشُح ماثلِم ،املأوى نَةأو َج األبديِة لِدجنة اخُل مل تكْن ،خرىاأُل

كانت ما إنَّ، ختلفةمُلا السماويِة أو الشرائِع لألدياِن التفاسرِيو الفقِه كتِبو الشريعِة

 عليِه اللُه ُنمَُّيمن  ألن كلَّ ،سبفَح نا احلاليِةعلى أرِض املقامِة اإلختباِرو الرتبيِة جنُة

أو  فعٍل أيِّ اقرتاِفعلى  ِهحماسبُتأو  عليِه التكاليِف فرُض ال ميكُن ،لداخُل ِةنََّج بدخوِل

: البقرة سورِةيف كما  ؛كان سبٍب يِّألو منها ِهطرِدأو  يٍءَش من أكِل ِهنُعَمأو  ٍلَمَع

ُقْل َأُؤَنبُِّئُكم ِبَخْيٍر مِّن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر 

 سورِةيف و (1/25).ُه َبِصرٌي ِباْلِعَباِدلِه َواللَطهََّرٌة َوِرْضَواٌن مَِّن الَخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مُّ

َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهم َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهم ُبْشَراُكُم : حلديدا

 (50/21.)ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُمنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلاْلَيْوَم َج
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، وال تعني ناناجِل من أنواِع األوَل الصنَف ُلمثُِّت واإلختباِر الرتبيِة جنَة نَّأما وسيَّال

خلصني، ألن امُل ِهمن عباِد قنَياملتَّ اللُهبها  التي وعَد لِداخُل جنَة من األحواِل حاٍل بأيِّ

 ٍةأو مشقَّ عناٍء ن دوِنِمو أبديًا خواًلُد وُنُكَيوكما أسلفت  لِداخُل إلى جنِة الدخوَل

 جنِة يف وطرٍد وتأديٍب قاٍبوِع هٍيون ن أمٍرِم ليُفاهناك تك كوُنت ، وكيَفأو تكليف

 كمان ذاك؟ وال يأكال ِم جرِةن هذه الشَّال ِمبأن يأُكتعالى  اللُههما كي يأمَر؟ لداخُل

َها َرَغدًا َحْيُث َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْن :البقرة سورِةيف  ورَد

كيف  وتأكيدًا ملا سبَق (1/45).ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمنَي

 ْلِثمَتحني مل َي ،إليها ُهدخوَل اللُه َمرَّأن َح بعَد لِداخُل إلى جنِة الدخوُل ى إلبليسيتسنَّ

َقاَل :رْجاحِل سورِةمن  الكرميِة اآليِة دالالِت حسبوذلك  آلدم، بالسجوِدتعالى  ألمرِه

ْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه َقاَل َلْم َأُكنِ أَل( 41) َيا ِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن

 (44-25/41)َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم ( 44) ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن

 من خالِل ه دخَلا أّنأمَّاخُللد؟  يف جنِة أَحدًا من اخَللِق اإللهيُة اللَّعنُة رافُقُتل وه

 إبليس إالَّ ُلثَِّمال ُت احليَة تلَك فإّن التفاسري، كتِب ُفَلبها خمَت ْتَيِشُحكما  ِةيَّاحَل

ُهَو  ظيُمالَع نُينِّالتِّإلى األرِض هذا  واطرحإذ 8":املقدس يف الكتاِب ؛ كما ورَدهنفَس

إلبليس  ألّن 01"هلَُّك َمالعاَل ُلِلَضُيذي الَّ يطاَنوالشَّ يَسإبِل ، َوُيَسمَّىةمَيِدالَق ُةيَّاحَل

من بني  هموهو أكرُب نَّاُساخَل هميأتي يف مقدمِتأبناء،  سبعَة العرفانيِة اِتالرواي حسبو

لهم ما السبعة،  الشياطنِيء هؤالل سلياًل كلوَنيشَّ من العفاريِت الباقيُة والبقيُةاجلميع، 

 اٍنوج من إنٍس لِقللَخ وإغراٍء إغواٍءو وساوَسعلى إبليس وعليهم ما عليه من 

 اهألهميِت هاتفصيُلأتي يس، كما األيَّام مِرتي من ُعلآل املعلوِم الوقِت إلى يوِمو

 كثريًا عَدولكي ال نبت. املولى بعوِن مستقٍل يف فصٍل الحقًا نا اليوميِةيف حياِتصوى الُق

 متثُل التي ،واإلختبار الرتبيِة ِةنََّج إلى موضوِع بالذاكرِة نرجُع وضوِعامل سياِقعن 

َفَوْسَوَس : األعراف يف سورِة عنها احلديُث كما تكرَر، ناناجلِّ أنواِعمن  األوَل الصنَف

ِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِت

 وقد أخفَق (0/10).َهـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن

واملنظماِت والتياراِت  املذاهِب أتباِعمن  ،املقدسة الكتِبسائِر  ن ُمَفسريِم وَنالكثري
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 يف جنِة وِتامَل وجوِد نوا بعدِمهَّتَك حني ،ًاإخفاق املختلفِةيِة الفكر واملدارِسوالهيئاِت 

 من األشياِء ِللظِّوا من الناِر لنوِركا لإلنساِن ًامِزالُم وِتامَل وُن، َكواإلختبار الرتبيِة

 سبٍقُم لٍما على ِعكانأنهما و بل، تثناًءلد اساخُل يف جنِة إالَّ دِجُوومتى ما  أينما حلَّ

بأنهما  اليقنِي علَم يعلماِنا كانو، واإلختبار الرتبيِة يف جنِة املوِت بوجوِدة تام يٍةودرا

( َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن) فقرة دالالِت حسبوذلك  ،ينِداِلمن اخلفيها  ايكونمل 

عًا يف طَمها عن أكِل نهيامَل الشجرِة تلَك أنهما أكال من مثاِرف ،ما سبق إلى ضافِةباإل

ِإالَّ َأن َتُكوَنا )ها نفِس سورِةال سياِق يف ورَدكما  ،كرميني ِنْيَكمَلحاَ صِبأو أن ُي اخللوِد

 متامًا وعلى العكِس والشياطنِي واجلاِن املالئكِة وُنَك( َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن

 يوِم لوِلند ُحِع إالَّ املوِت لطاِنُسِل خاضعنَي غرُي، بني البشر مع احلاُل عليِههو  عما

ن وِم وِحالرُّ من ذواِت خملوٍق كلَّتعالى  اللُه ميُتُي ، يوممانالزَّ يف آخِر املعلوِم الوقِت

كما  لريجَع، الكريم جهِهو لطاُنإال ُس الوجوِدالكوِن و يفوال يبقى ، ها املالئكةمِنض

 صوٌت يناديحينها ، هِئواسما ِهوصفاِت ِهذاِتِب اًلستِقُمَفريدًا  وحيدًا األزِل نُذكان ُم

كما ورَد يف " وم؟الَي ُكْلامُل ِلَمِن":الكون آفاَق َمُعيل كالرعِد يًاوَِّدُم حمنالرَّ ِلَبمن ِق

أو كما ورد  "ارالقهَّ الواحِد ِهلَِّل":آخر وٍيَدُم صوٌت جيَبُيل( 40/20)سورة غافر 

ِل ْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجاَلَيَو( 10) ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن: حمنسورة الرَّسياِق يف 

 تعبرٍي أبلُغو دليٍل أسمىوهذا  (55/19).ء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِنَفِبَأيِّ آاَل( 10) ْكَراِمَواإِل

 وإماُم األولياِء طُبُق الذي نادى بها ،الواحد وِدالوجأو  الوجوِد وحدِة عن نظريِة

 .هس سرَّقدَّ عربي بُن الدين حّيُم األكرُب الشيُخ الزاهُد انيُّالربَّ قنَيتَّامُل دوُةوُق األصفياِء

 هيأًةُم كانْت، الله كنانِة نا من أهِلنِاإخو غِةبُل أو اجلنينَة َةَرغََّصامُل نَةاجلَّ بأن تلك لمًاِع

: جرالَف سورِةيف ورَد كما ، آدم وحواء يناوالَد إلستقباِل واإلختباِر الرتبيِة من أجِل

وكما كانت  حيُث (98/9).ِدُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِباَل الَِّتي َلْم( 0) اْلِعَماِدِإَرَم َذاِت 

 من الكرميِةالقرآنيِة  اآليِة دالالِت حسبوذلك ، احلاليِةنا أرِض على سطِح أسلفُت

 حيث (1/40).َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة: البقرة سورِة

 تلك ِروإختبا لرتبيِة أًةيََّهُمكانت وآخر،  يف مكاٍن وليَس (اأَلْرِض يف) تعالى قال

 عندأيضًا  إليها اإلشارُة كما وردِت، وحواء آدَم شخِصب املتمثلِة اجلديدِة اخلليقِة

ِفي اأَلْرِض  َقاَل اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم: األعراف يف سورِةنها م ِمِهرِدَط

أي  ،عموديًا الهبوُط كوَني أّن وامُلتََّبِع املألوِفن ِمو (0/14).ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحنٍي
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إلى  قعٍةُبأو ِمن  مكاٍنن ِم ،أيضًاقيًا أُفكون يقد  ُهأّن إالَّمن األعلى إلى األسفل، 

َلن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع  َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى :البقرة سورِةيف  ورَد كما ،خرىُأ

َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتنِبُت اأَلْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل 

 (1/02).َلُكم مَّا َسَأْلُتْمَأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ 

 ابِن على لساِن احلاليِة ناعلى أرِض ُمقاَمًةكانت  َةنَّاجَل تلَك بأّن اآلخُر وجاء التأكيُد

ّي ِنَبيا : نيهَبقال ِل املوُت ُهآدم ملا حضَر أنَّ عببن َك ّيَبُأعن ":الصيغة بهذِه سعٍد

يطلبون له ه، ِضوه، وذاك يف مَرُنب َبها؛ فذهيُتَهفإني قد اشَت ن مثرة اجلنِةاطلبوا لي ِم

 إنَّ: ني آدم ما تطلبون؟ قالوايا َب: ، قالوا لهماللهمبالئكة  ْمة، فإذا ُهنَّاجَل من مثرة

األمر؛ فإذا أبوهم  َيِضُقارجعوا، فقد : قالوا. فنحن نطلبها ِةنَّاجَل أبانا اشتاق إلى مثرِة

نوه وحفروا له قربًا وجعلوا له ه وكفَّطوآدم فغسلوه وحنَّفأخذت املالئكة . ضِبُققد 

لفهم، فه املالئكة وبنو آدم َخوخْل لى عليهم فصَّمن املالئكة تقدَّ كًاَلَم حلدًا، ثم إنَّ

 04"مُكُتنَُّسهذا سبيلكم وهذه  ني آدميا َب: وا عليه، فقالواّوثم وضعوه يف حفرته وَس

 الرتبيِة جنِة ذكُر تكرَر .هكّل لعامُلاا والدُّني تُهعرف ِهوٍت ِمن نوِعَم أول ت ُتَمثُِّلوكان

اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا  ْرُضَوآَيٌة لَُّهُم اأَل: ياسني سورِةسياق  يفأيضًا  واإلختباِر

َها ِمْن َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفي( 44) ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن

 بيِةالرت جنِة وجوِد ن حيُثِمأيضًا،  هُجَوالتَّ لكذعلى  ؤكُدتوكما  (40/44).اْلُعُيوِن

 هامكاِن وتعينِي حديدتب التصريِحمع  ،عقاِط وبشكٍل نا احلاليِةعلى أرِض واإلختباِر

رابًا ِمَن َوَجَبَل الرَّبُّ اإللُه آَدَم ُت0":املقدس الكتاِب سفاِرأ ُدَرِرِل ظاُمالِع اآلياُت

وغَرَس الرَّبُّ اإللُه َجنًَّة يف 9. َفَصاَر آَدُم نْفسًا َحيًَّة. وَنَفَخ يف أنِفِه َنسَمة حياٍة. األرِض

 ٍةَرَجَش لَُّك األرِض َنِم اإللُه ُبالرَّ َتوأنَب8. َوَوَضَع ُهَناَك آَدَم الَّذي َجَبَلُه. َعْدن َشْرقًا

. ِرالشََّو ِرْياخَل ِةَفِرْعَم َةَرَجَشَو ِةنَّاجَل َطَسيف َو ياِةاحَل َةَرَجَشَو. لألكِل ٍةَديَِّجَو ِرَظلنَِّل ٍةيَِّهَش

 َةَعرَبَأ ُرْيِصَيَف ُمِسَقْنَي ناَكُه ْنِمَو. َةنَّي اجَلِقْسَيِل ٍنْدَع ْنِم ُجُرْخَي ٌرْهَن كاَنَو20

. ُبَهالذَّ يُثَح ِةيَلِواحَل رِضَأ يِعِمَجِب يُطِحامُل َوُهَو. وُنيُشِف ِدالواِح ُمإْس22.ؤوٍسُر

اني الثَّ ِرْهالنَّ ُمواْس24. زِعاجلَّ ُرَجَحَو ُلْقامُل ناَكُه. ٌديِّرض َجاأَل لَكِت ُبَهوَذ21

و ُهَو. ُلاَقدَِّح ِثالثاِل هِرالنَّ واسِم24. وٍشُك ِضْرَأ يِعِمَجِب ُطحِيامُل َوُهَو. َجيُحون

                                                 
 . أنظر الصفحة الثالثة والثالثون من املجلد األول من كتاب الطبقات الكربى إلبن سعد - 04 
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 حدَد املقدَس الكتاَب هكذا نرى بأّن 04"راُتالُف ابُعالرَّ هُروالنَّ. وَرأشُّ يَّرِقَشي اِراجَل

 ثّم بيديِه منها آدَم اللُه واإلختبار، التي خلَق الرتبيِة جنَة وحدوَد مكاَن دقيٍق وبشكٍل

 دجلَة النهريِن ما بنَي من منابِع املباركِة ضمن الُبقعِة تقُع فيها إبتداًء، حيُث ضعُهَو

 كوردستان على وجِه شماَل الواقعِة( وان) حبريِة وأسفِل ِةحاذامب حواليهماو والفراِت

 قلِب من صميِم اِنتنبعواألنهر األخرى  يناملذكور نهريِنال منابِع ، كوُنالتحديد

  .ن الكتابِم األخريِة بالصفحاِت امللحقِة من اخلارطِة كما تتضُح ،كوردستانأرِض 

ها، يف إلى قداسِت دستان واإلشارُةكور أرِض ناِنبروابي ِج اإلشادُة وقد جاءْت

 ،العظام القرآِن آياُتومنها  املقدسِة الكتِب ِمعَظُم ضمَن ومناسبٍة وضٍعن َمِم أكثَر

، على السَّالم عليِه نا نوٍحرسوِل سفينُة أن ترسَوأيضًا  امُلفارقاِت من َقبيِل وليسْت

 حسبارات أو آراراط آر جباِل سالسِل متداِدإل اخلضراِء املباركِة قعِةتلك الُب

 سيما وأنَّ جبَلال 05بيخري جلبِل جودي املقابِل ِلَبَج سفِح املقدس، عنَد الكتاِب

 ،بًةقاِط األرِض على سطِح أخالقيٍةو إنسانيٍة حضارٍة أوِل باكورَة احتضَني ذالجودي 

يتوسل ي َك نا نوٌحسيُدإلى تعالى أفضى الله جمعاء، حني  مهدًا ثانيًا للبشريِة ْعَتَبُرُي

َوُقل رَّبِّ َأنِزْلِني ُمنَزاًل : املؤمنون يف سورِة ورَد؛ كما مباركة أرِض على ُهنزَليِلإليه 

( َأنِزْلِني ُمنَزاًل مَُّباَرًكا)فقرة  أرجو مالحظَة (14/18).مَُّباَرًكا َوَأنَت َخْيُر اْلُمنِزِلنَي

 صميِم منآرارات  جبِل السِلسالتابعة لجودي  تعالى على جبِلسبحانُه و اللُه ُهوأنزَل

 احلادثِة تلَك وصُف رَرتك وقد. العزيز يف كتابِه اللُه ُهكوردستان الذي بارَك أرِض

 العباراِت وبأبلِغ اإلشاراِت أسمىبكوردستان  أرِض قداسِة من حيُثها من نوِع الفريدِة

ء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَيا َسَما: هود سورِة يفصرحيًا 

 ويف نفِس (22/44.)َوُقِضَي اأَلْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي

 أيضًا كوردستاَن أرِض إلى قداسِة اإلشارُة َسَبَقِت الدالالِتاملعنى و من حيُث السياِق

ي ِتالَّ ِمهاِئالَب وُكلَّ وِشُحالُو ُكلَّوحًا َوُن اللُهَر َكَذُثمَّ 2":املقدس تاِبالِك أسفاِر ضمَن

                                                 
َوُهو اجَلاِري )السيما وأن الفقرة التوراتية الكرمية . أنظر اإلصحاح الثاني من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  04

 . ، أي بالقرب من مدينة نينوى احلاليةقع شرق بالد اآلشورينييتعني نهر دجلة التي كان ( َشرِقيَّ أشُّوَر

اجلبل الذي ليس فيه خري أو عديم اخلري، كون جبل جودي ُمغَّطى  باللُّغة الكوردية تعني حرفيًا( بيخري)كلمة  -  05

تكون من صخور عارية حتى من الُتربة والرمال وكذلك من يباألشجار وتنبع منها العيون امُلتدِفقة الرائقة، أما الثاني ف

 !األشجار والعيون إذا ما قورن باألول
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 ِرالَغْم يُعناِبدَّت َيانَسَو1. امِلياُه ِتَأَدَهَف رِضلى اأَلحيًا َعِر الله اَزَجوَأ. يف الُفْلِك ُهَعَم

وعًا ُجُر األرِض ِنَع ياُهامِل ِتَعَجَرَو4. ماِءُر ِمَن السََّطامَل َعَنفامَت. اِءَمالسَّ طاقاُتَو

يف  ِعاِبالسَّ هِررَّ الُفْلُك يف الشََّقواسَت4. املياه ِتَصَقومًا َنَي نَيمِسوَخ ٍةَئِم َدْعوَب. يًاواِلَتُم

ن ِم اخلضراُء امُلباركُة تلك الُبقعُة 00"اَطاَرأَر ى ِجباِللَع هِرالشَّ َنِم َرَشَع َعاِبالسَّ ِمْوالَي

، واإلطمئنان والِوئاِم والسالِمواإلباِء  بَِّة واإلخاِءاملَح كوردستان، أرِض وابيَر ناِنِج

الُسهى  وشمَس األصفياِء وُذخَر األنبياِء االتي أجنَبْت أب املباركُة ها البقعُةوهي ذاُت

رَّان؛ كما يف مدينة َح حمِنالرَّ خليَل إبراهيَمالكريم نا نا ورسوَلالُدجى سيَد وبدَر

ب ألْبراَم اذَه الرَّبُّ اَلَقَو2":املقدس الكتاِبوأسفاِر  ياِتآل امَلنثورُة ُدَرُرال بذلَك شهُدت

فأْجَعَلَك ُأمًَّة 1. ي ُأِريَكِتالَّ رِضإلى اأَل َكبِيَأ يِتن َبِمَو َكِترَيِشن َعِمَو َكن أرِضِم

. ُنَك أْلَعُنُهالِعِيَك َوِرِكوُأَباِرُك ُمَبا4. ًةَكَرَب وُنُكَتَو. ًة وُأباِرُكَك وُأَعظَِّم إْسَمَكيَمَعِظ

. وٌطُه ُلَعالرَّبُّ َوذَهَب َم ُهَل اَلا َقَمَك اُمَب أبَرَهَذَف4. باِئِل األرِضيُع َقاَرُك فِيَك َجِمَوَتَتب

اْمَرَأَتُه  َساَراَي فَأَخَذ َأْبَراُم5. اَناَرَسنًة َلمَّا َخَرَج ِمْن َح نَيبِعاُم ابن َخْمٍس وَسأبَر اَنَكَو

ِ يف َحاَرالَِّت ا الَِّتي اْقَتَنَيا والنُُّفوَساِتِهَمَييِه َوكلَّ ُمْقَتَنَأِخ َوُلْوطًا ابَن . اني اْمَتَلًكا

 يف فقرة أرجو التمعَن 00"إلى َأرِض َكْنَعانفَأُتوا .ْنَعاَنُجوا ِلَيْذَهُبوا إلَى َأرِض َكَخَرَو

                                                 
تعالى مل يذكر جبل ن اجلدير بالذكر أن الله وم. ب املقدسأنظر اإلصحاح الثامن من سفر التكوين من الكتا -  00

جمعًا كي تشتمل على سالسلها امُلمتدة إنتهاًء جببل جودي، السيما وأن َجَبل  (ِجبال آراراط)إمنا قال  نَفردًاآراراط ُم

بل جودي معروفًا وال كن جيالشاهق، ومل ( آراراط)جودي جبٌل ُمَتَناٍه يف الِصَغر إذا ما ُقوِرَن بشموخ جبل آرارات 

يف زمن رسولنا كليم الله موسى، لذا اكتفى الكتاب املقدس بذكر اجلبل الرئيسي  ُبقعةمسكونًا يف حينها ضمن تلك ال

فيها أاَل وهي ِجبال آرارات، والتي ميكن رؤيتها حتى ِمن أرمينيا وِمن مسافات بعيدة وعلى إمتداد عشرات 

لنا نوح لتستقبل سفينة اإلميان واإليقان واحلياة والنجاة، وحمامة السالم واألمان الكيلومرتات، كي َتطأها َقَدم رسو

حتتضن باكورة الُنخبة املعدودة املؤمنة َكي طوفان املاء وُطغيان اإلنسان، ِبُغصٍن ِمن الزَّيتون، وبكل شُموخ من هول 

 . رباسًا روحيًا ِلِعبادة نزيهة خالصة ِلوجهِه الكريمواملختارة من ِعباد الله املخَلصني، ِلُيَشكلوا ُمنَطَلقًا جديدًا وِن

ُشهود ما ُتْدِرُجُه  َكذُِّب ُجلَُّيوهذا ُأنظر ُمستهل اإلصحاح الثاني عشر من سفر التكوين من الكتاب املقدس،  -  00

عليه  السيما ومل تطأ َقَدمُه .لعن َكْون خليُل الله إبراهيم من مدينة بابولغايٍة يف نفوسهم َيهَوه يف إصداراِتِهم امُلَلوَّنة 

َوَكاَن أبَراُم ابن َخْمٍس وَسبِعنَي )وذلك حسب فقرة السالم مدينة بابل إالَّ َمْنِفيًا أو ُمْخَتِفيًا من مكاِئِد الطاغية َنمرود، 

ْبَراُم َساَراَي اْمَرَأَتُه َوُلْوطًا ابن فَأَخَذ َأ5)أيضًا  الكتاب املقدس ُيَرِجحُه اآلخر والدليل القاطع (َسنًة َلمَّا َخَرَج ِمْن َحاَراَن

ولنفس الدواعي ِمن حيُث قداسة . ومل يقل يف بابل (َأِخيِه َوُكل ُمْقَتَنَياِتِهَما الَِّتي اْقَتَنَيا والنُُّفوَس الَِّتي اْمَتَلًكاِ يف َحاَراَن

و الُعَمري بذريعة نشر الدِّين وتسميِة قبَل أن يأتي عليها ويدمرها الغز)أرِض كوردستان، جعل منها صابئة حرَّان 

أكرب أكادميية ِعلمية ُتِشعُّ ُنورًا يف األرجاء وِعلمًا يف األحناء على ِغرار أكادميية أثينا العريقة، ( الفتوحاِت واجلهاد

والهندسة  وكان ُيدَرُس فيها إلى جانب العلوم الدِّينية لكافة الشرائع السماوية ِمن دون متييز، الرياضيات والطُّب

 (. اإلسطرالب آلة يونانية قدمية لرصد الوقت واجلهات ومقدار إرتفاع النجوم)والفلسفة واألدب واإلسطرالب 
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 فَأَخَذ َأْبَرام َساَراَي5. اَناَرَسَنًة َلمَّا َخَرَج ِمْن َح نَيبِعَساُم ابن َخْمٍس َوأبَر اَنَكَو)

( اَناَرا ِفي َحا والنُُّفوَس الَِّتي اْمَتَلَكْقَتَنَياِتِهَما الَِّتي اْقَتَنَيلَّ ُمُكَوَأِخيِه  ُلْوطًا ابَناْمَرَأَتُه َو

ة ُأورَف من مدينِة بالقرِبحاليًا  الكوردية الواقعُة ِةَغباللُّ( َهْرْن)رَّان أو حاران أو َح

أن ُيزَِّوَج  نا إبراهيُمرسوُل التي مل يرَض الطيبِة األرِض وهي نفُس، كوردستان َيشمال

 اآلباِء ها من أرِضمن بناِت سالم، إالَّ بالزواِجالوعلى آلهما إسحق عليهما  ُهابَن

تقديرًا من  جديٍد شمِس وإيذانًا لبزوِغ ماِءالسَّ َنواألجداد، وذلك إذعانًا حلكمٍة ِم

من  بأمٍر ِة خليل الله إبراهيممسري ضمَن األموُر تلَك كلُّ لُعلى، حدثْتا ربِّ العرِش

 إيليا أو أورشليم أو ُقدُس والوئاِم واإلطمئناِن السالِم إلى مدينِة األرباِب ربِّ

 فيِّالنَّ من قيوِد منرود والتحرِر الطاغيِة من مكائِد التخلِص األقداس، وذلك بعَد

 : املقدَّس الكتاِب أسفاِر ضمَنصرحيًا  كما ورَد بابل؛ ن مدينِةِم والتشريِد

 اَلَقَو1. يءلِّ َشيف ُك يَمإبراِه الرَّبُّ َكاَروَب. وتقدََّم يف األياِم يُمإبراِه اَخَشَو2"

. يِذْخَف حَتَت َكَدْع َيَض. ُهَل ا كاَنَم لِّلى ُكي َعوِلسَتامُل ِهيِتَب برِيَك ِهبِدَعِل يُمإبراِه

 اِتَنَب ْني ِمًة إلبِنَجْوَز َذأُخَت اَل ْنَأ رِضاأَل إلِهَو اِءَمالسَّ إلِه الرَّبِِّب َكَفِلْحأسَتَف4

 ُذأُخَتَو ُبذَهي َتِترَيِشإلى َعي َورِضل إلى َأَب4. مُهَناِكٌن َبْينا َسَأ يَنِذالَّ ينَياِنَعْنالَك

. رِضاأَل ِهِذني إلى َهَعَبْتن َتَأ ُةرَأامَلاُء َشَت ا اَلَمُربَّ بُدالَع ُهَل اَلَقَف5. َقي إسَحإلبِن ًةوَجَز

ن َأ ْناحَتِرْز ِم يُمإبراِه ُهَل اَلَقَف0. انَهِم جَتَري َخِتالَّ رِضإلى اأَل َكِناْبِب ُعرِجل َأَه

 رِضِمن َأي َوأِب يِتي ِمن َبَذِنَخي َأِذالَّ اِءَمالسَّ إلُه الرَّب0ُّ. اَكَنى ُهي إَلابِنِب َعرِجَت

 ُلرِسُي َوُه رَضاأَل ِهِذي َهعِطُأاِئاًل ِلَنسِلَك ي َقَم ِلي أقَسِذالَّي َولََّمِني َكِذالَّي ويالِدِم

َبرَّأَت َت َكن َتْتَبَعَأ ُةامَلرَأ َشِأم َتوإْن َل9. اَكن ُهَني ِمبِنًة اِلوَجَز أُخُذَتَف َكاَمأَم ُهالَكَم

 خِذَف حَتَت ُهَدَي بُدَوَضَع الَعَف8. اَكُهَنى ه إَلع ِبرَجَت اَلي َفا ابِنمََّأ. ذاي َهلِفَحن ِم

 . مِرذا اأَلى َهَلَع ُهَل َلَفَحَو ُهَمواَل يَمإبراِه

يف  ُهواَلَم رياِتَخ يُعِمَجى َوَضَمَو ُهواَلَم اِلَمِجن ِم اٍلَمِجَة َرَشَع بُدالَع َذَخُثمَّ َأ20

 ِةيَنِدامَل َجاِرَخ اَلَماجلِّ اَخَنَأَو22.وَراُحَن ِةيَنِدى َمإَل يِنهَرالنَّ اِمَرإلى َأ َبَهَذَو اَمَقَف. ِهِدَي

ي ِديَِّس َهإَل ا الرَّبَُّهيَُّأ اَلَقَو21. اِتَيِقسَتامُل وِجُرُخ قَتَو اِءَسامَل قَتَو اِءامَل ئِرِب نَدِع

 نِيى َعَلَع ٌفاِقا َوَنا َأَه24. يَمي إبراِهِديِّع ُلطفًا إلى َساصَنَو وَمي الَيَيسِّْر ِل يَمإبراِه

ا َهَل وُلُقي َأِتالَّ اَةَتنَّ الَفلَيُكن َأَف24. اًءَم نَيِقسَتَيِل اٌتَجاِرَخ ِةيَنِدامَل هِلَأ اُتَنَبَو اِءامَل



 99 

 َكبِدَعا ِلَتَهيَّْنَعي ِتالَّ َييضًا ِهَأ َكاَلي ِجَمسِقا َأَنَأب َوإشَر وَلُقَتَب َفشَررََّتِك أِلي َجيِلِمَأ

 . يِديِّْعَت ُلطفًا إلى َسَننََّك َصَأ ُمعَلا َأَهِبَو. حَقْسِإ

 َةْلَكِم ابِن يَلوِئُتَبِلَدْت ِلُوي ِتالَّ َقُةْفِرإذا  ِماَلالَك َنْعُد ِمَبَيفَرغ  ْمَل اَنَك إْذَو25

 ِرنَظَة امَلَسَنَح اُةَتالَف ِتاَنَكَو20. اِفَهِتى َكَلا َعَهرَُّتَجَو ٌةَجاِرَخ يَمي إبراِهِخَأ وَراُحَن ِةَأامَر

 َضَكَرَف20. ْتَعَلَطا َوَهرََّتَج ْتأَلَمَو ِنْيَنَزَلْت إلى الَعَف. ُجٌلا َرَهْفِرْعَي ْمذراَء َلَعدًا َوِج

. يِديِّا َسب َيَراْش ِتاَلَقَف29. رَِّتِكن َجِم اٍءيَل َمِلي َقِناسِق اَلَقا َواِئَهَقِلِل بُدالَع

ي سَتِقت َأاَلَق ِهقِيَس ْنْت ِمَغَرا َفمََّلَو28. َسَقتُها َوَهِدى َيَلها َعرََّتنَزَلْت َجَأسَرَعْت َوَأَو

 اِتسَقا يف امَلَهرََّتْت َجَغفَرَأَعت َوأسَرَف10. رِبالشُّ َنِم َغفَرى َتتَّضًا َحَيَأ َكاِلَمِجِل

ا يَهِف َيَتَفرَُّس الرَُّجُلَو12. ِهاِلُكِل ِجَمْت ِلَقَتاسَف. يِقسَتَتِل ئِرضًا إلى الِبَيْت َأَضَكَرَو

 رِبالشُّ َنِم اُلَماجلِّ َرَغِتا َفَمنَدِع َثَدَحَو11. َأْم اَل ُهيَقِرَط َجَح الرَّبُّْنَأَأ َمعَلَياِمتًا ِلَص

 ُةَرَشما َعُنُهْزا َوَهيَدى َيَلَع يِنِسواَرَو ٍلاِقَش صُفا ِنَهزُنَو َهٍبَة َذاَمَزَخَذ ِخَأ الرَُّجَل نََّأ

. يَتِبَنا ِلَنَل اٌنَكَم يِكِبَأ يِتل يف َبَه. نيِيأخِبِر. نِتاَل ِبْنُت َمْن َأَقَو14. َهٍبَذ ِلاِقَوَش

 نا ِتنٌبنَدِع ُهت َلاَلَقَو15. اُحوَرَنِل تُهَدَلي َوِذالَّ َةابنِ َمْلَك يَلوِئُتَب نُتا ِبَنَأ ُهت َلاَلَقَف14

ٌك اَرُمَب اَلَقَو10. لرَّبِّوَسَجَد ِل ُجُلَفَخرَّ الر10َّ. ضًاْيوا َأيُتَتِبِل اٌنَكَمَو ٌرَيِثَك وَعَلٌف

ا يف َنُكْنُت َأ إْذ. يِديِّن ّسَع قَُّهَحَو ُهع ُلطَفمَنَي ْمي َلِذالَّ يَمي إبراِهِديَِّس ُهإَل الرَّبُّ

ا َهُأمِّ يَتخَبَرْت َبَأَو اُةَتالَف َرَكَضِتَف19. يِديَِّس إخَوِة يِتإلى َب ي الرَّبُّاِنَدَه يِقِرالطَّ

 . 09"وِراأُلُم ِهِذَه حسب

 هم الزعيُمينيني، ويف مقدمِتالدِّ ن للزعماِءاإللهييَّ والعدِل من الِقسِط أَوَليَس

، وكذلك ُهِظلُّ بابا الفاتيكان داَم قداسُة األعظُم امُلؤمنني، احَلْبُر الروحي وُذخُر

هذه  عاَلِمنا اليوم، أن تكوَن الكربى من ُحكَّاِم الدوِل ساسِة من ِكباِر املتنفذيَن

 اإللهية، هذه الُبقعُة َجلِّياِتالتَّ أسراِر واإلختبار، وُكنِه الرتبيِة ِةنَّن َجِم امُلَقدَّسُة ياُرالدِّ

 قطُة، وُنواإلطمئنان واإلمياِن والسالِم والنجاِة واحلياِة اإللهيِة امَلَحبَِّة سفينِةِل امُلْسَتْقِبَلُة

، اإلنسان غياِنوُط الطوفاِن غضِب وِلَه بعَد اخلليقِة من على سطِح رسوٍل أوِل انطالِق

، أن المالسَّ عليِه إبراهيَمنا ورسوِلنا سيِد األنبياِء وأِب اللِه خليِل رأِس ُطسَقوَم

نان، ئواإلطم ِموئاوال واألماِن الزواِر وجلِب والسالِم واإلستقراِر رمزًا للمحبَِّة تكوَن
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 قاًل إلستعماِلها َحقيلة، واختاِذالثَّ الَعسكِر أحذيِة وطأِة حتَت َحرتنََّتن أن بداًل ِم

 واخلراِب واملوِت والقتِل العسكريِة ُمنطَلقًا للعملياِت دوليًا، لتغدَو ِةرََّمَحامُل األسلحِة

 إلغاِء من حيُث الُعنصريِة القوميِة عراِتالنَّ إلثارِة الَعناِن إطالِق الِلن ِخمار، ِموالدَّ

 يَِّةِمَح مادي يف أحضاِنالتَّ عن طريِقاإلنسان،  ِةكراَم وسلِب اللِه باِدِع وتهميِش آلخِرا

ن يها ِمِنْفقًا بقاِطِرواأللغام،  واإلذالِل يف األرِض اإلفساِد أوحاِلو القدميِة اجلاهليِة

يف تلة القوالله تعالى يقول ملثل هؤالء  ؟المالسَّ ى األرِضَلَعار َوامَلحَت اللِه عِبَش

َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه : سورة النساء

حممد  الكريُم سوُلالرَّ يقوُلنفس السياق  يفو (4/84) َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

 نَدِع ُنهَورًا، َأَجرًا َحَجَح ُةعَبالَك ُمهَدن ُتأَل"َ:دًاسَنُم ٍرواِتَتُمصحيٍح و يف حديٍث( ص)

ي َك( إمنا قال َدم ِإمِرٍئ ُمسِلم إنسان ِمَد) لُقومل َي "مسِلُم ٍئمِرم ِإَد راَقُي ْنَأ ْنِم اللِه

  .ك، إذ مل توجد حينها غريهم يف شبه اجلزيرة العربيةشِروامُل ِقناِفعلى امُل َلِمشَتال َت

 امُلباركِة والشجرِة الطاهِر هذا النسِل َتلََّقَح نواُةتأيضًا، أن  امُلفارقاِت نِم يَسَلَوَأ

 َمهِد أرِض ِمن قلِب نقيٍة وعفيفٍة َتقيٍَّة كوردستان، بإمرأٍة ِجناِن أرِض من جذوِر

 ُتْنِجَب، ِلالقبطية رها هاَجإسُم اإلباِء وِكنانِة الُشموِخ ، مصِروُأُم الدُّنيا احلضاراِت

عليهم  اللُهصلى  حممٍد األنبياِء خلاتِم األكرَب دَّنا إسحق واجللسيِد األكرَب األَخ

 ياِترَبُك جلذوِر نِيترئيسي ِكال َمعًا َنواَتنِيُيَشإسماعيل، ِلونبينا نا بسيِد جميعًا املتمثَل

 وجِه على خالصٍة توحيديٍة ِعبادٍة باكورِةِل ِنرباَسنِيَوأجمع،  يف العامِل اإللهيِة الشرائِع

م َلَف اَمبَرَأ ُةَأامَر اُياَرمَّا َسوَأ2":املقدس يف الكتاِب ِمن ُدوِن ُمنازع؛ كما ورَد اخلليقِة

 ا الرَّبَُّذ َوُه اَمَرْبأَل اُياَرْت َساَلَقَف1. اَجُرا َهاسُمَه ٌةَيِمصِر ٌةَياِرا َجَهت َلكاَنَو. ُهَتِلد َل

 اُمبَرَأ َعِمَسَف. نَيا َبِننَهِم ي ُارُزُقلَِّلَع. يِتَياِرى َجَلَع ُخْلاْد. ِةَداَلالِو ِني َعمَسَكِند َأَق

 نَيِنِس شِرَع عِدا ِمْن َبَتَهَياِرَج َةيَّامِلصِر اَجَرَه اَمأبَر ُةَأامَر اُياَرْت َسَذَخَأَف4. اَياَرَس ِلَقوِل

 َراَجى َهَلَع َلَخَدَف4. ُهًة َلَجوا َزِلَهَرُج اَمبَرا أِلعَطْتَهوَأ اَنَكنَع رِضيف َأ اَمبَرَأ ِةاَمإلَق

 اَمبَرأِل اُياَرت َساَلَقَف5. ايَها يف َعيَنَهُتَلْت َصُغَرْت َمواَلا َحِبَهنَّت َأَأا َرمََّلَو. َلْتفَحِب

يف  ُتْرُغَلْت َصِبَحا َهنَّت َأَأا َرَمَلَف. َكضِني إلى ِحِتَياِرعُت َجَفا َدَنَأ. يَكَلي َعُظلِم

. ِكِديف َي ِكُتَياِرا َجَذَو ُه اراَيَسِل اُمبَرَأ اَلَقَف0. َكيَنَبي َويِنَب ي الرَّبُّقِضَي. ايَهَعيَن

 . اَهِهْجْت ِمن َورَبَهَف. اُياَرا َسَذلَّتَهفَأ. يِكيَنيف َع ُنحَسا َيا َمَهي ِبِلافَع
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. َرُشُو يِقِري يف َطِتالَّ نِيى الَعَلَع. ِةيَّرِّيف الَب اِءامَل نِيى َعَلَع الرَّبِّ ُكاَلفَوَجَدها َم0

 ْنِم ٌةاِرَبا َهَنَأ ْتاَلَقَف. نَيِبَهْذَت َنْيى َأإَلَو ِتْيَتَأ َنْيَأ ْنِم اَياَرَس َةَياِرَج ُراَجا َهَي اَلَقَو9

 َتْحي َتِعَضاْخِك َوِتاَلْوى َمي إَلِعِجاْر الرَّبِّ ُكاَلا َمَهَل اَلَقَف8. اَياَري َسِتاَلْوَم ِهْجَو

ا َهَل اَلَقَو22. ِةَرْثالَك َنعَُّد ِمُي اَلَف ِكَلْسَن ْكِثُرُأريًا ِثْكَت الرَّبِّ ُكاَلا َمَهَل اَلَقَو20. اَهيَدَي

 ِمَعَسَقْد  الرَّبَّ ألنَّ يَلاِعَمإْس ُهَماْس نَيِعْدَتَو. نًااْب يَنِدِلَتى َفَلِت ُحْبا أْنَه الرَّبِّ ُكاَلَم

 ُمْوِحَشٍة صحراويٍة يف بيئٍة يعيُش ُهأي أّن 08"شِّياًّْحَو انًاَسإْن وُنُكَي ُهإنََّو21. ِكِتلََّذَمِل

رَّبََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن : إبراهيم يف سورِة ورَد بل، كمان َقِم مسكونٍة غرَي َجرداَء وقاِحَلٍة

 روابي ِجناِن لذكرياِتوختليدًا  (24/40.)َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد

الصايف  بِععلى النَّ( ْمَزْمَز)إسم  نا إسماعيُلرسوُل ، أطلَقاخلضراء كوردستاِن أرِض

مع  ِهإقامِت بعَدوذلك ، يهاعل ِلطُّامُل على التَّل (ةَفَرَع) من الكعبة، وإسَم القريِب

نان روابي ِج َعَرَفة ضمَن ِلَبَجِبَعنِي َزمَزم وَيمُّنًا َتالُغربة،  بأرِض هاجر القبطيِة ِهوالدِت

شمال ُجودي  بِلَج أسفَل واإلختباِر الرتبيِة جنِة ضمَن وراني، الواقعِةالنُّ( شاَلَل)

ًا على ظوحفانينًا إليهما َحوذلك  ،كوردستان جبنوِب( املوصل)شرقي مدينة نينوى 

منذ اخلالَدين سمني ين اإلذواللذان ُعرفا به. ماكراُهِذختليدًا ِلَو ما يف القلوِبِهِترَيِس

 من املؤمننَي الباقيَة نا نوح والبقيَةبأن سيَد الصوفيُة الروايُة التأريخ، كما وتؤكُد فجِر

ها نبِع جبواِر طويلٍة ، أقاموا وملدٍةرباباأل ربِّ وطوفاِن البشِر من ُطغياِن الناجنَي

. طوفاني إلى األعماقال الغوِر مياُه ْتَتَبرُّكًا، بعد أن غاص ِلَيغرتفوا منُهالصايف 

أقدم  من بقايا جذوِر ُرَبعَت، ُتوالتصوف ِدَزهُّامُلثلى يف التَّ األزديَة ما وأن الطريقَةيَّالِس

امليرتائية و الهرماسية يانِةلدِّوإمتدادًا ل ،قاطبًة األرِض على وجِه التوحيديِة الدياناِت

 يف احلفاِظ إليهم الفضُل يرجُعوكما  00التي سبقت الديانة الزرادشتية بآالف السنني

( أزدان ،أزدا ،يزدان ،خودا) ِةَغُلِب متمثلًة يف العامِل التعبديِة اللغاِت أقدِم على تراِث

                                                 
سميع الله حسب  وإسم إسماعيل تعني. أنظر اإلصحاح السادس عشر من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  08

على شاكلة إسم ُسليمان وتعني سالم الله أو سالم الرَّب، ألن ( ألنَّ الرَّبَّ َقْد َسِمَع ِلَمَذلَِّتِك)الفقرة التوراتية املقدسة 

 . النبي سليمان عليه السالم باني هيكل الله يف ُأورشليم، وتعني مدينة السالم حربًا واحدًا مل حتدث يف عهد

الذي ُعِرَف بهذا اإلسم عند اليونانيني القدماء، ( هرمس)ة نسبًة إلى الرسول امُلَبَجل احلكيم الهرماسي -  00

وكان عليه السالم . يف القرآن الكريم( إدريس)ـ يف الكتاب املقدس وكذلك عند املصريني القدماء، وب( أخنوخ)وِب

ي له نشأتني، رسواًل قبل طوفان سيدنا ُنوح عليه وحسب ُفصوص احِلَكم للرباني الزاهد الشيخ األكرب حمي الدين بن عرب

 . السالم، ثم رفعه الله مكانًا َعلِّيا كي َينِزل من جديد رسواًل وَنِبيًا بعد الطوفان بإسم إلياس
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مع  احلاُلكذلك من الكتاب، ( 49)الصفحة  من خاللمعانيها  شرُح التي ورَد

  .األسود َفصَحوتعني امِل (ْشِف َرصَحِم)الكوردية  باللغِة هم املقدِسكتاِب

 ترَض ْمَل الدواعي واألسباِب نفِس، وِلإسحاق نامع سيِد وكما كان احلاُل

 العرِب من بناِت إسماعيل سيدنا أن يتزوَج ،ماءالسَّ نِم هاَجر وبوحيٍّ السيدُة

ا َهَنْيَعْي اللهَفَتَح َو28":املقدس الكتاِب اسفاِر ضمَن ا ورَدمعهما مبكة، كم القاطننَي

 ِمالُغاَل َعَم الله اَنَكَو10. َمالُغاَل َسَقِتاًء َوَم ْت الِقرَبَةأَلَمهَبْت َوَذَف. اٍءَر َمْت ِبْئَرَصْبفَأ

ُه َذْت َلَخَأَو. اَناَرَف ِةرِّيََّن يف َبَكَسَو12. ٍسَقْو َياِمو َرُمْنَي اَنَكَو ِةيَّرَِّكَن يف الَبَسَو. َرُبَكَف

ُه تُقَريش، إمنا َزوََّج ِرُفوا بعد ذلك بإسِمالذين ُع وهم .02"َرِض ِمْصْرَأ ًة ِمْنَجْوُه َزُأمُّ

 . الله ِمصَر َكنانِة من أرِض َبني جلَدِتِه نا إسحق من بناِتُأسَوًة برسوِل ُأمُه الِقبطيَة

                                                 
لهية، حاَك وجتَِّنيًا على احلقائق اإل. ُأنظر اإلصحاح احلادي والعشرون من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  02

ِقصصًا ُمستنَبطًة من إجياد الوهم وَتلفيق اخليال، َكي يتسرتوا من ِخالِلها على زواج نبينا  قصائيونالفقهاء اإل

ِمن طرف ( ص)ِمن أقباِط ِمصر، ِلُيوحوا بأن جذور شجرة رسولنا حممد التَّقية هاَجر إسماعيل ِمن َبني جلدة والدته 

وإلغاء اآلخر إلى َفربكتها، لذا فإن قاطني أرض كوردستان  والدته راجٌع إلى العرب، تلفيقاٌت اقَتَضت ُحكم تهميش

، بروابط دينية وقرابة روحية مع األقباط تقديرًا من ني من شعب كنانة الله مصر الشموخيرتبطون بالُسكان األصلي

 ُكرديًا اني نهضتها احلديثة حممد علي باشا الكبريبأن يكون ُمؤسس مصر و ن قبيل املصادفاتوليس ِم. العزيز احلكيم

مصر وبالد الشام والعراق ويف مقدمتهم صالح الدين  تحكم تيومن مدينة ديار بكر، كذلك الساللة األيوبية ال

والشعر واألدب والفن أمثال اإلمام حممد عبده وأمري  املعاصرين من رواد اإلصالح والفكرُجملة وِمن . األيوبي

سط وحسن ظاظا والشيخ عبد البا وعباس حممود العقاد اسم أمنيالشعراء أحمد شوقي واملفكر الكبري أحمد أمني وق

وي وشريين ، وِمن روَّاد الفن والتمثيل حممود املليجي وسعاد حسني وليلى ُعلعبد الصمد، وسائر البدرخانيني

أن وعادل أدهم وصالح السَّْعَدني وغريهم، وليس من امُلفارقات أيضًا وإعتماد خورشيد  ديوشريهان وُعَمر ُخورش

راجع الصفحات األخرية من )مبدينة القاهرة  (كوردستان)َتْصدر أول صحيفة ناطقة باللغة الكوردية حتت تسمية 

، والتي استشرى فيها الفساد ًا من َنْير اخِلالفة الُعثمانية، خَتلُّصةواملساوااإلجتماعية  لتنادي باحلرية والعدالة( الكتاب

( العرب)ماِثلة للعيان، وخرُي مثاٍل جند بأن كلمة  عنصريةالباد، وما تزال جذورها ِلُتصبح رمزًا لُعبودية الِعباد للع

حيث كانت ُتعَترب ِمن أدنى وأّخس وأرخص  (ِبَتضخيم الالَّم -قُوّل =العبد األسود)تعني  ِضْمَن قواميس الُلغة الرتكية

رب كانت سائدة يف ِظلِّ ما ُتَسمَّى باخلالفة الراشدة، ألن الرِّق والعبودية لغري الع! أنواع العبيد ُمقارنًة بالعبد األبيض

ِ ظل ُحكم وكذلك وعلى وجه التحديد ُمنذ تنصيب الصنم امُلطاع عمر بن اخلطاب خليفًة على ِرقاب الِعباد،  يف

امَلرَّة ِلَغري  اخلالفتني اأُلموية والعباسية وبصورة ُملِفَتة لألنظار، والغريب يف األمر تتابعت العبودية بعد ذلك ولكن هذه

، وكانت هناك ساحة مشهورة يف قلب مدينة إستانبول وإلى الفرتة االُترك يف ظل اخلالفة العثمانية َتَيُمنًا بسابقاته

األخرية من ُحكم اخلالفة العثمانية، ِلَبيع ِوشراء األِرقاء واجلَّواري نساًء كانوا أم رجااًل، وما تزال جذورها التهميشية 

حبيث ! خفاف باملرأة بني العرب واملسلمني، باقية إلى اليوم ِبُصَوٍر شتَّى وأشكاٍل ُمختلفة من اإلسِتعبادمن حيث اإلست

، يض من اإلسالم الُعَمري، ِعلمًا بأن اإلسالم النََّبوي وعلى النقةها امُلعاناءاخَتَلَفت فيها ُسُبل اإلسِتعباد َوَتَوحََّدت إزا

َشْكٍل من أشكال الرِّق والُعبودية واملعانات واإلذالل، ِلُتخِرَج النَّاَس ِمن ِعبادة الِعباد للِعباد  جاء ِلُتَحرَِّر اإلنسان منُ كلِّ

  .إلى ِعبادة َرّب الِعباد
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وجيه  يربز سؤالبشأن َجنَّة التَّربية واإلختبار  إلى موضوعنا الرئيسي ًارجوع

وعد  التياألبدية لد ن تكون جنة اخُلأ ْلُيعَق هل على الساحة، دًادََّجُمليطرح نفسه 

ِجناِن من أرض الضيقة  صني، ضمن هذه البقعةخَلن عباده امُلقني ِمتَّبها امُل الله

يف جنة الرتبية وحواء ستقبال آدم كما كانت عليها احلال عند ا ؟كوردستان

سورة يف لد جنة اخُلوصف التطرق إلى  تعالى عندالله  يف حني يقول ،واإلختبار

َوُرُسِلِه َذِلَك  اللهْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ِبْرُضَها َكَعْرِض السََّماء َواأَلَوَجنٍَّة َع: ديدحلا

بأن َجنَّة  وهذا ُيَرجُِّح. (50/12).ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم اللهُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َو اللهَفْضُل 

 . إبتداًء ع فيها آدم وحواءِضربية واإلختبار التي ُواخُللد ال متثل جنة التَّ

 : نياة الُدنََّج -1

وهي أال  نان الواردة ذكرها يف الكتب املقدسةالصنف الثاني من أنواع اجِل ُلثَِّمُت

لكسب القوت اليومي، والشقاء عي وبذل اجلهد والعناء ، حيث السَّنياجنة الُد

والوالدة اث والنفضافة إلى اإلصابة باملرض والشيخوخة واملخاض والطمث باإل

ضافة إلى باإل ،وغري الطبيعيةمنها الكوارث الطبيعية ولشتى أنواع اآلفات وواملوت، 

إلى جانب التعَُّرض للظلم والقهر والبغي واإلذالل موم، والُهن َحوامِلالباليا تكاتف 

يف يث يصفها لنا القرآن الكريم ح ونهي، مع وجود تكاليف إلهية من أمٍرواآلالم، 

ُأنِزَل  ُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأَلْسَواِق َلْواَلَوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل َيْأُك: قانرسورة الُف

َأْو ُيْلَقى ِإَلْيِه َكنٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُكُل ِمْنَها َوَقاَل  (0) ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا

الروابي البساتني وواجلنة هنا تعني ( 15/9).مَّْسُحوًرا َرُجاًل ِإالَّاِلُموَن ِإن َتتَِّبُعوَن الظَّ

الباسقات  األشجاروواآلبار واجلداول تدفقة لعيون امُلنة لِمَضَتامُلأو الواحات اخلضر 

رة الغاِب رون العرب يف العصكما كا، واخلضراوات وطاب من الفواكهوكل ما َلذَّ 

فقريًا عاش يتيم األبوين ( ص)حممد  ن الرسولأل( طاحلاِئ)عليها تسمية طلقون ُي

 .ال ميلك ما يأكل منها بأنه، لذا عابوه شيئًا نيامل يكن ميلك من حطام الدُّ مًاعَدُم

 ُيْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدَراًرا :أيضًا نوح سورِة سياِق يف الدنيا جنِة ذكُر ورَدوقد 

 (21-02/22). َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم َأْنَهاًراَوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي (22)

ِه َجنَّاٍت مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْم ِفيَها َفَواِكُه َفَأنَشْأَنا َلُكم ب: املؤمنون يف سورِةكذلك و

 :خانالدُّ سورِة سياِق موسى يف ُهكليَم خماطبًا كما ورَد (14/28)َكِثرَيٌة َوِمْنَها َتْأُكُلوَن 

( 14) َواْتُرْك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنَُّهْم ُجنٌد مُّْغَرُقوَن( 14) ِإنَُّكم مُّتََّبُعوَن َفَأْسِر ِبِعَباِدي َلْياًل
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َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَها  (10) َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريٍم( 15) َكْم َتَرُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن

َكْت َعَلْيِهُم السََّماء َفَما َب( 19) ِلَك َوَأْوَرْثَناَها َقْوًما آَخِريَنَكَذ( 10) َفاِكِهنَي

 الكريُم القرآُن عنه َرما عبَّ ل أجمَلولعَّ (18-44/14.)ْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَنَواأَل

َطٌع َوِفي اأَلْرِض ِق: عدالرَّ يف سورِة ورد ما وه ومثاِرها املتنوعِةنيا الدُّ ِةنََّج صِفَوِل

ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد 

  (.24/4).َوُنَفضُِّل َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي اأُلُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَكَ آلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن

  :أو َجنَّة املأوى لدة اخُلنََّج -4

 من أنواِع الثالِث لصنِفل ختلفٌةُم تسمياٌتاملأوى،  ُةنَّن، َجْدَع ُةنََّج زاء،اجَل ُةنََّج

ربِّ  منَ جَتِليَّاِت ،زمانال مِروُع األياِم يف ذاكرِة سبقًاُم أيَهامُل املكاِن وتعني ذلَكنان، اجِل

 رٍةثِمُم وأشجاٍر ٍتباسقا من غاباٍت التي تتكوُنو ،نتهىدرة امُلِس عنَدالَعرِش الُعلى 

 واحليواناِت قِةدفَِّتامُل يوِنوالُع الطيور الزاهيِةمن  وأنواٍع وأنهاٍر وشالالٍت ضٍرُخ ورواٍب

 والسعادِة التامِة الراحِة قوماِتوُم غيِدالرَّ العيِش تطلباُتُم فيها تتوفُر ،الوديعة

ناء، أو َعشاٍق أو َم ٍفلَُّكأو َت هٍدُج أّي ذِلَب من دوِن اخلدماِت وشتى أنواِعاألبدية، 

 وفواكَه وشراٍب عاٍمطو طرٍي حلِم من ُسمما تشتهي األنُف وطاَب ذَّما َل وكلُّ

ُأوَلِئَك  (20)َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن : الواقعةكما ورَد يف سورة  ،وحور عني وخضراوات

َوَلْحِم َطْيٍر  (10)ٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن َوَفاِكَه: إلى قوله ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم (22)اْلُمَقرَُّبوَن 

َجَزاًء ِبَما َكاُنوا  (14)َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن  (11)َوُحوٌر ِعنٌي  (12)ِممَّا َيْشَتُهوَن 

 ثرُيُتو يف القلوِب السروَر بعُثَت مما خالَّبٍة طبيعيٍة ومناظَر (14-50/20)َيْعَمُلوَن 

كن يف يومل  أَحٍد من اخللِق بالعلى  طْرخي ومل نٌيَع ُهمما مل تَر، نالعيويف  بهجِةال

ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت (: التوبة)الرباءة  سورِة يفكما  ؛سباناحُل

أو  (8/12.)ْجٌر َعِظيٌمِعْنَدُه َأ اللهَخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ِإنَّ ( 12)َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم 

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه : يف سورة مريمورَد كما 

 (01)اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإالَّ َساَلًما َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا  (02)َمْأِتيًّا 

َوَما َنَتَنزَُّل ِإالَّ ِبَأْمِر َربَِّك َلُه َما  (04)اْلَجنَُّة الَِّتي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقيًّا ِتْلَك 

 وقد سبَق( 04 -28/02)ِلَك َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا ٰ  َبْيَن َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْيَن َذ

يف  ٌقْحَس ْوَأ راٌبَخ اَلك َوِضْريف َأ ٌمْلُظ ُدْعَب ُعَمْسُياَل29":املقدس الكتاِب يفبيانها 

 ُسْمالشَّ ُدْعَبك َل وُنُكَتاَل28. حًاْيِبْسَتك اَبَوْبَأَو صًااَلَخك اَرَوْسَأ نَيمََّسُت ْلك َبِمْوُخُت
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هك َلإَو يًاِدبََأ رًاْوك ُنَل ُنْوُكَي بُّالرَّ ِلَب يئًاِضُمك َل رُيِنُي ُرَمالَق اَلار َوَهيف النَّ ورًاُن

 يًاِدَبَأ رًاْوك ُنَل ُنْوُكب َيالرَّ نَّأَل ،صُقْنك ال َيُرَمَقك َوُسْمَش ُدْعَب ُبْيِغَتاَل10. كُتَنْيِز

 ْيِسْرَغن ْصُغ َضْراأَل َنْوُثِرَي ِدَبى اأَلإَل. ارَرْبَأ ْمُهلُُّكك ُبْعَشَو12. كِحْوَن اُمَيَأ ُلَمْكُتَو

 ُعِرْسُأ ِهِتْقيف َو ُبا الرَّنََأ. ًةيَِّوَق ًةمَُّأ رُيِقاحَلَو فًاْلَأ رُيِصَي رُيِغالص11َّ. َدجََّنَتأل يَدل َيَمَع

 و (اإلختبارالرتبية وجنة )بني  مشرتكًة هناك قواسَم نَّفإذلك  ن كلِّمرغمًا و 01"هِب

 أّي أو بذِل فاِثالِنو ماِثِطالو والشيخوخِة رِضامل إستحالة من حيُث (لداخُلجنة )

 وحواَء آدَم ابتالُء جاَء وقداليومي،  القوِت لكسِب ذكُرُي أو عمٍل ناٍءَع ُجهد أو

عن  تتميُز لِداخُل َةنَج أنَّ ، إالَّوالشر اخلرِيمعرفِة  شجرِة مثاِرهما من أكِلبعد ذلك  بكلِّ

 عن ناهيَكوطرد،  ونهٍي من أمٍرفيها  التكاليِف وجوِد ِمَدَعِب كِربالذِّ اآلنفتنِي اجلنتنِي

هم مُعجي الثالثَة األصناَف أّن ، إالَّوما إلى ذلك واملوِت والوالدِة واملرِض الشيخوخِة

من ها اًل يف حيِنُك ،نا احلاليةأرِض على سطِحهم تواجِد من حيُث ،واحد مشرتٌك قاسٌم

 القدوِس اللِه كلمِةل اجلبِل ظِةموِع عنَد ذلَك ىجتلَّ، كما وقعامَلو والزماِن كاِنملا حيُث

 الكتاِبسياق آيات  يفصرحيًا  ي ورَدذ، اللها عفنَيستضامُل بوراثِة املسيِح لسيِدا

 .َضاألْر َنْوُثِرَيَس ْمُه، فإنَّعاِءَدُوى لِلَبْوُط5. َنْوزََّعُيم َسُهى، فإنَّاَنَزلَحى ِلَبْوُط4":املقدس

م ُهإنَّاء، َفَمَحلرُّى ِلَبْوُط0. ونُعَبْشُيَس ْمُه، فإنَّّرى الِبإَل اِشَطِعالَو اِعَيجِّى لِلَبْوُط0

 فقرةالعلى  أرجو الرتكيَز 04"الله َنْوَرَيَس ْمُهإنَّ، َفِبْلالَق اِءَيِقْنألَِى َبْوُط. ونُمَحْرُيَس

على  التي تقاُم لداخُل جنَة يرثوَنأي  "َضْراأَل َنْوُثِرَيم َسُهإنََّف"اإلجنيلية املقدسة 

 غرَي آخَر يف مكاٍن املجردِة نِيبالَع اخلاِلِق ؤيُةُر لإلنساِن يتسنىوهل ، نا احلاليةأرِض

 مع اليهوِد قاِطعًا العهَد ،اخُللد جنِة كُرِذ واَتَرَت السياِق نفِسيف واستثناًء؟  لِداخُل جنِة

 األرَض ، بأنهم سريثوَنفرعون الطاغيِة من جربوِت عانوَنالذين كانوا ُي امُلسَتضعفنَي

َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي : القصص يف سورِة ورَد ليها؛ كماوَمن َع

َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن  (5) اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَي

يف ( َأِئمًَّة)هم أي أن جنعَل (0-19/5.)َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنوا َيْحَذُروَن

: ْرَمالزُّ سورِةيف كذلك و .اآلِخرةاحلياة يف  للجنِة( اْلَواِرِثنَي) جنعَلهمنيا، والدُّاحلياة 

َوَقاَل َلُهْم  َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الستون من سفر إشعياء من الكتاب املقدس - 01 

 . أنظر اإلصحاح اخلامس من إجنيل متى من الكتاب املقدس - 04 
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الَِّذي َصَدَقَنا  ِهَوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلل( 04) ٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَنَخَزَنُتَها َساَل

 (04-48/04).ْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَنا اأَلَوْعَدُه َوَأْوَرَث

 .األبدية لدأي جنة اخُل( ْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّةَرَثَنا اأَلَوَأْو) فقرةأرجو الرتكيز على 

َيْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب  :األنبياء ِةسوريف ها أيضًا تأكيُد قد ورَدو

 َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر( 204) َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي

 كلَّ أّنوسيما ال (205-12/204).ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَنِمن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأَل

 اثِةور بصدِدومنها القرآن الكريم  جمتمعًة املقدسِة الكتِب آياِت سياِق يف ما ورَد

على  هاستقُرعها وُمستوُدها وُمقُرَم كوُنيالتي س لِداخُل ِةجنَّ وراثَة األرض، ال تعني إالَّ

هم ونظرِت هم العرفانيِةأشعاِر يف مواجيِد الُزهاُد الربَّانيوَن تغنىلذا  ،احلالية ناأرِض

يف ها تأكيُد َسَبَق وقد، ونالَك ُتَمثِّل َمرَكَز األرَض بأّنصرحوا ، حنَي املستقبلية لألموِر

 َلُبُس َظَفْحَتَو نَيِحاِللصَّا يِقِريف َط َكُلْسى َتتََّح10":املقدس الكتاِبسياق أسفار 

 اُرَرْشا اأَلمََّأ11. ايَهِف َنْوَقْبَي نَيِلاِمالَكَو َضْراأَل وَنُنُكْسَي نَييِمِقَتْسامُل نَّأَل12. نَييِقِدالصِّ

 سائُر تتهاوى أْن عَدب لَكوذ 04"اَهْنِم وَنُلأَصَتْسُي وَنُراِدالَغَو ِضْراأَل َنِم َنْوُضِرَقْنَيَف

كما  ،نا احلاليِةعلى أرِض واألرِض السماواِت من أقطاِر واألقماِر والكواكِب النجوِم

َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش : القارعة سورِة يف املهيِب املشهِدلك ذ وصِف جاء

املنفوش أي  والعهُن (5-202/4).َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش( 4) اْلَمْبُثوِث

 واحلساِب والنشِر احلشِر إلستقباِل جاهزًةبالتالي  كي تكوَنج، ْلاحَل مليِةَع بعَد كالقطِن

 ْتَلِممبا َع نفٍس يوفى كلَّ بعد أْنو، ورُبن يف الُقَمتعالى  اللُه يبعَث أْن بعَد ،والكتاب

 من املوعودُة لِداخُل ل جنُةزَّنَتَتها ، حيَنتعالى الله من ضى أو سخٍطِرن ِم سبْتَتكاوما 

 ؤلِؤلُلكا ُجوتتوهجمااًل ريا كالُث تتوقُد ،هازفاِف ليلِةيف  عروسٍةَك اللِه علِم خزائِن

دالِلها وجاذبيِة  فتنِةها وزخارِف زينِةبسعادًة  األرِض وجَه غطَيلُت ،َبهاًء املنثوِر

 َةَسدََّقامُل َةيَنِدامَل ُتأْيا َرنَّوَحُيا َنَأَو1":املقدس الكتاِبيف تأكيدها  سبَق كما؛ هامباهِج

 .هاِلُجَرِل ٍةَنيََّزُم وٍسُرَعَك ًةَأيََّهُم الله ِدْنن ِعِم اِءَمالسَّ َنِم ًةَلاِزَن َةيَدِداجلَّ يَمِلَشُرْوُأ

 ُنُكْسَيَس َوُهَو اِسالنَّ َعَم الله ُنَكْسا َمَذَوُه اًلاِئَق اِءَمالسَّ َنِم مًاِيِظَع وتًاَص عُتِمَسَو4

 لَُّك الله ُحَسْمسَيَو4. ْمُههًا َلَلإ ْمُهَعَم ُنْوُكَي ُهُسْفَن اللهَو بًاْعَش لُه وَنوُنُكَي ْمُهَو ْمُهَعَم

                                                 
 . صحاح الثاني من سفر األمثال من الكتاب املقدسأنظر اإل - 04 
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يف  ٌعَجَو اَلَو راٌخُص اَلَو ٌنْزُح وُنُكَي اَلَو ُدْعا َبيف َم وُنُكَي اَل ُتْوامَلَو ْمِهوِنُيُع ْنِم ٍةَعْمَد

( َةيَدِداجلَّ َمِيِلَشُرْوُأ) فقرة يف َنُعالتمَّ أرجو 05"ْتَضَم ْدى َقوَلاأُل وَرُماأُل نَّأَل ُدْعَبا َم

 هيكِل ناِءِب ها وبنَيبيَندي َبَز ابُنوحنا ي ناسيُد يربُط حيُث، استثناًء لِداخُل أي جنَة

ن ِم سالٌم عليِه ليمانُسنا رسوُل الذي بناُه، يمِلَشوُرُأيف  السالِم ِةدينمب األقداِس قدِس

، األرض شتى بقاِع يف املؤمننَي ولسائِر لليهوِد الروحيِة نِةاجل الذي كان مبثابِةو ،الله

سياِق  يف ِسدََّقامُل لكتاِبا صداقًا آلياِتِم ،اًل من السماءُزُن لِداخُل نِةج نزوُل وقد توثَق

ُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َل :الكهف سورِة

 ماِءَسِمن اًل ُزُنأي ( َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاَل)على فقرة  أرجو الرتكيَز (29/200.)ُنُزاَل

نا على أرِض ستكوُن لِداخُل جنَة بأّناآلخر  اجلازُم التأكيُد وقد ورَد، الله َخزاِئِن

. ُن َلِك ُنْورًا َأَبِديًا َوُتْكَمُل َأَياُم َنْوِحِكأَلنَّ الرَّبَّ َيُكْو":املقدس يف الكتاِب احلاليِة

 00"إَلى اأَلَبِد َيِرُثْوَن اأَلْرَض ُغْصُن َغْرِسْي َعَمُل َيَديَِّ أَلَتَنجََّد. َوَشْعُبِك ُكلُُّهْم َأْبَراٌر12

األبدية  والسعادِة والوئاِم واألماِن الِمالسَّ ماِتِوَقُم لكّل موافيٌة لِداخُل جنَة أّنوسيما ال

 ِةَكمَلامَل ُةَمَظَعَو اُنلَطوالسُّ ُةَكمَلامَلَو10":املقدس الكتاِبيف  ورَدكما  ،واإلطمئنان

يُع ِمَجٌي َوِدوٌت أَبُكَلُه َموُتلُكَم. ليِّي الَعِسِيدِِّق عِبَشى ِلَطْعُت ِءاَمالسَّ لُِّك حَتَت

 . 00"وَنيُعِطُيوَن َوُدُبْعَي اُهنِي إَيِطاَلالسَّ

القلِب  أصفياِءو ألبراِرواواألنقياِء  ألتقياِءها لزفاِف يف ليلِة كعروسٍة ُلتنزَّت ُةنَّاجَل

غوا وَبوسفكوا الدماء قوا وناَفروا كاَب للذيَن باملرصاِد وجهنُم ،الله ِنخزاِئ سماِء َنِم

 التكفرييِة والعقوِل الشريرِة النفوِس أصحاِبالدنيا من  يف احلياِة على الناِس

من  األتقياِء أرواُح .واستكبارًا فسادًاَبغيًا وإ عاثوا يف األرِض الذيَنن ِم ،ةَرِحصََّتامُل

سورة آل سياق يف وصف اجلنة  ؛ كما تكرَراألعلى إلى الفردوِس صنَيخَلامُل اللِه عباِد

ْرُض ُأِعدَّْت َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَل ٰ  َوَساِرُعوا ِإَلى :عمران

، احلاميِة الناِروالثاني  املوِت حيُث إلى الهاويِة األشراِر واُحوأر( 4/244)ِلْلُمتَِّقنَي 

 وُتامَل َملَّوَس ،يِهِف يَنِذالَّ اَتمَواأَل ُرْحالَب َملََّسَو24":املقدس الكتاِب ورَد يفكما 

 وُتامَل رَحُطَو24. ِهاِلعَمَأ حسب ٍداِحَو لُُّكوا يُنِدَو ،اَميِهِف يَنِذالَّ اَتمَوة اأَلَياِووالَه

                                                 
 . من الكتاب املقدس( ُرؤيا ُيوَحنَّا الالَُّهوتي)أنظر اإلصحاح احلادي والعشرون من سفر الرُّؤيا  - 05 

  .راجع اإلصحاح الستون من سفر إشعياء من الكتاب املقدس -  00

 . من سفر دانيال من الكتاب املقدساإلصحاح السابع  اآلية السابعة والعشرون من  أنظر - 00 
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 ِرْفيف ِس وبًاكُتَم ْدوَجُي َلْم ْنَم لُُّكَو25. انيالثَّ ُتْوامَل َوا ُهَذَه. اِرالنَّ ِةرَيَحيف ُب ُةَياِوالَهَو

 سائِرسياق يف  الغيِب أنباُء ْتجاء وكما أسلفُت 09"اِرالنَّ ِةرَيَحُبيف  َحرُط اِةَياحَل

يف  ساِماجِل تأخرِةامُل واألحداِث ظاِمالِع األموِرعن ومنها القرآن الكريم  دسِةاملق الكتِب

، خفىما ال ُي ِثَداحَل شأِن على علوِّ والداللِة ويف ذلك من الفخامِة ،املاضي صيغِة

  .اًلآِج أْم عاجاًل إْن حاَلَمال  ئنِةالكا ِبمثابة زِماجلَّن ِم ِهِقُقَحَتَو ِهوقوِعألن يف 

 ْةن اجلنَِّم روِجخلا سبَب كاَن ْنَم

 ؟اءوَّم َحَأ ُمآَد

كذلك و ،واإلقتصادي واإلجتماعيَّ قايفَّوالث احلضاريَّ عَدالُب ر اإلنساُنَبعَتُي

، لذا امهلُِّك الوجوِدو احلياِةيف منها  واملعنويَّ يَّاملادِّ والوجدانيَّ واألخالقيَّ وحيَّالرُّ

 مَّوأت على أكمَل احلياِة وحقيقِة الوجوِد جوهَر عكُست ٍةرآِم مبثابِة كوني أْن ُبوِجسَتَي

 اٍسوحّس هاٍم إلى موضوٍع َهوَِّنُأ تأي أْنأر الِعرفانّي من هذا املبدأ وإنطالقًا .وجه

 الدالالِت من حيُث هموضِع يف غرِي لوُهوَّوَأ روُهسََّف ، حيُثهتاهاِتيف َم الكثريوَن ضاَع

 وأ ِلالتأمُّ دوَن، للموضوع ونيِةدُّال هممن نظرِت نطالقًاإ همنفوِس أهواِء حسبواملعنى 

يهتدوا  أْنحيبذوا  هم مْلكوُن، روماأل اعليه كوَنت أْن كما جيُب ِقُمالتعَّأو  ِرالتفكُّ

ذوا ِخال يتََّكي  ،ها الصحيحةوعلى وجهِت عليه كما هي اهعلى حقيقِت لوقوِفإلى ا

 يتقدموا أْنأو  ،عهاتواِب اِتوهّز هاتبعاِت زماِتستلُم بشأِنوَموضوعيًا  مًاقرارًا حاِس

على  املستقبليُة هاآثاُر تنعكَس دون أْن للحيلولِة ،اهبشأِن ملموسٍةو إجيابيٍة طواٍتخب

 جنِة موضوُع وهيال ، َأعلى حدٍّ سواء واأُلمِة واملجتمِع للفرِد اإلجتماعيِة احلياِة

 احلقيقيَّ السبَبمنهما كان  نَم، َونهام وحواَء آدَم وإخراُج اإلختبارو ربيِةالتَّ

 ألمِر واإلذعاِن اإلنصياِع ِمَدَعيف  تمثِلامُل، العصيان لَكذ اقرتاِف يف واملباشَر والرئيسيَّ

 وسَط نصوبًةم التي كانْت شجرِةال تلَك من مثاِر األكِل الِلن ِخ، ِمهمِرواأ وخمالفِة اللِه

إلى  بالرجوِعو. منها اإلقرتاِب ن جمرِدحتى عتعالى  اللُهنهى  أْن بعَد وذلَك ،اجلنة

                                                 
واملوت حسب الكتب . من الكتاب املقدس( ُرؤيا ُيوَحنَّا الالَُّهوتي)أنظر اإلصحاح العشرون من سفر الرؤيا  - 09 

ة املقدسة ميتتان، امليتة األولى تعني املوت الطبيعي يف احلياة الدنيا، وامليتة الثانية تعني املوت يف احلياة اآلخرة املتمثل

نتيجة التزاوج بني رجل وإمرأة، أما الوالدة طبيعية ن، الوالدة الاملقابل فهناك والدتا جتاهويف اإل. باخللود يف نار جهنم

  !ِمن الشوائِب واألدران وتصفية القلوِب فوِسالنُّ الثانية فهي والدة من الروح ال من اجلسد ُمتمثلة يف تزكيِة
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 نفحاِت إلى جانِب ،ظامالِع رآِنالُق آياِت دالالِت يف والتأمِل نا آدَمسيِد خلِق بداياِت

 وجوهِر املوضوِع يقِة، نهتدي إلى حقخرىاأُل السماويِة للشرائِع ِةاملقدس ِبالكتُدَرْر 

 . فيها ِضواخلو اإليه التطرِق بصدِد ي حنُنالت القضيِة

 ملالئكِة ُهجلَّ شأُن اللِهن ِم الصادُر واألمُرالسالم  عليِه نا آدَمسيِد لُقَخ جاَء

 إبليس متناِع، مع الهوتعزيرًا وتوقريًا  وتشريفًاتكرميًا  بالسجوِد األطهاِر ِهقدِس

 صميميًا ًاّدَن اجلديد، الذي أصبَح هذا املخلوِقعلى وتعاليًا رًا وتكُب دًاحَس السجوَد

، ةاإللهي والرعايَة بَّاحُل ُهقاسُمتي لدودًاوخصمًا  عنيدًا سًاومناِفباشرًا ُم وشريكًا

 سورِةسياق يف  ورَد ، كماِهوحفِظ ِهرعايِت حتَت لهينِياإل واإلهتماِم النظِر وموضَع

( 19) َحَمٍإ مَّْسُنوٍن َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن: رْجاحِل

َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم ( 18) َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن

َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َلَك ( 42) ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِديَن( 40) َأْجَمُعوَن

ْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َقاَل َلْم َأُكنِ أَل( 41) َمَع السَّاِجِديَن َأالَّ َتُكوَن

 اللِهن ع الصادِر األمِر نمما جرى  كلَّ أّنبوكما نرى  (44-25/19)َحَمٍإ مَّْسُنوٍن 

هو  ِهضِعَولك بعد ذ كلُّجرى ، دءذي ِب ىَءباد حصرًا دَمآلو كان للمالئكِةتعالى 

عليها  اَءوََّح السيدِة نا الكربىوالدِت غياِبب ، وذلكاإلختبارو الرتبيِة نِةيف َجدًا وحي

 الكريِم من القرآِن ذلَككان  سواًء ،العظام اآلياِت دالالِت حسبها وُنكو، السالم

إلى  تأِتومل  أصاًل ًةموجود تكْنمل وُد ْعَب ْقَلمل ُتْخ ،خرىاأُل ِةاملقدس ِبأو من الكت

 ال يعلُم َزَمٍنِب ذلَك بعَد آدَم سيدنا أضالِع إحِدها من لُقَخ تكامَل حيُث، الوجود

 ينًاِعد ُمِجَي ْمفَل ِهِسْفَنا ِلوأمَّ":املقدس الكتاِبيف  ورَد؛ كما رياخلب العليُم مداها إالَّ

 أَلَمَو ِهِعضاَلَأ ْنِم ًةَدواِح َذَخَأَف. اَمَنَف َمى آَدَلَع اتًاَبُس ُهاإلَل بُّالرَّ َعَقأْوَف12. ريُهِظَن

ا إلى َهَرَضْحَأَو أًةَراْم َمآَد ْنا ِمَهَذَختي َأالَّ َعْلالضِّ ُهاإلَل بُّى الرََّنَبَو11. مًاْحها َلاَنَكَم

 أًةَرى اْمَعْدُت ِهِذَه. يِمْحَل ْنِم ٌمْحَلي َواِمَظِع ْنِم ٌمْظَع اآلَن ِهِذَه ُمآَد اَلَقَف14. َمآَد

 اِنوَنُكَيَو ِهِتَأَراْمِب ْقِصَتْلَيَو ُهمَُّأَو اُهَبَأ ُلُجالرَّ ُكُرْتَي َكِلَذِل14. ْتَذِخُأ ٍءِراْم ْنا ِمَهنَّأِل

كما  08"ِناَلَجْخَي ا اَلَمُهَو ُهُتَأَراْمَو ُمآَد ِنْياَنَيْرا ُعَمُهاَلا ِكاَنَكَو15. دًادًا واِحَسَج

يف  عظاِمال القرآِن آياُت الِتالدالواملعنى  وبنفِسأيضًا  التوجِهلك ذعلى  ؤكُدوت

                                                 
 . لتكوين من الكتاب املقدسأنظر اإلصحاح الثاني من سفر ا - 08 
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َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق : النساء سورِة مطلِع

  .(4/2) ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساء

 وٍدُجمن ُس ،ساماجلِّ مِةتالِطامُل ِثألحداوا ظاِمالِع موِراأُل تلك جمرياُت ْتحدث

 مثاِر أكِل عن باإلمتناِع ليَسله  صرحيٍة إلهيٍة َرِمواأ مع صدوِر ،السجودعن  وإعراٍض

 ،منها اإلقرتاِب ِدجرَُّمن ع بل وحتى ،بْسفَح اجلنِة وسَط املنصوبِة الشجرِة تلك

 اإلنسياِق ِمَدَعِب اجلازِم ِهثَِّحمع  ،له إبليَس بعداوِة ِرِرَكَتامُل اإللهيِّ التحذيِر إلى باإلضافِة

 اإللهيِة األوامِرلك ت كلُّ ْتجاء ،هدسائِس غرياِتُم وراَء اإلجنراِرأو  ِهمكائِد لنزواِت

 اءوََّح يدِةالسَّ لِقَخ قبَله بدايًة وحَد آلدَم مباشرٍةو صرحيٍة بصورٍة وكما اسلفُت

وما ظام الِع من األموِر هايف حيِن ما داَر كلِّب هااَرإخط دًا بأنبَعسَتُم يَسَلَو، بأزمان

أو  مباشرًة آدَم ناسيِد عن طريِق اإّم جاء ،هامامَلو التكاليِف من بعد ذلك استجدَّ

ن ع واإلبتعاِد عن األكِل النهيِّ طاَبِخو جوِدالسُّ أمَر ألنَّ، خرىُأ روحيٍة طريقٍة أيِةب

 غياِببضوريًا ُح ُمباشرٍة بصورٍة آدَمتعالى الله  خلَق ماعند جاَء ،الشجرةتلك 

 األوامِر تلَك أحداِث رياِتْجُم ِهولوحِد واكَبهو الذي ء، واوََّح السيدِة تناوالِد

 رؤيَة ِرَظالَن ءلِم عن السجوِد وامتناٍع ، من سجوٍداهمن نوِع الفريدِة التجربِةو اإللهيِة

َفِإَذا َسوَّْيُتُه : رْجاحِل سورِة من الكرميِة القرآنيِة اآليِة دالالِت حسبوذلك ، نيالَع

 لكذب اللِه تاَبِع ّنبأ لذا جنُد( 25/18).َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن

 السيدِة كِرِذ من دوِن نا آدَملسيِد ُمباشرٍة بصورٍة ، جاءاملقدسة الكتِب سائِريف و الشأِن

 ٌهموج اإللهيَّ طاَباخِل بأنَّ جنُد شرتكِةامُل موِرأُلل وحتى بالنسبِة ،رَدما َن إالَّ حواَء

َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت : األعراف سورِة مطلِعيف  ورَدكما  ؛حصرًا ُهل رئيسيٍة بصورٍة

ِمَن َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا 

ي ِتالَّ ِةَرَجالشَّ َنِم َتْلَكَأ ْلَه":املقدس الكتاِبها يف تأكيُد قد سبَقو (0/28).الظَّاِلِمنَي

 َني ِمِنْتَطْعَأ َيي ِهِعا َمَهَتْلَعَجي ِتالَّ ُةَأْرامَل :ُمآَد اَلَقَف21. هَاْنِم َلأُكَت اَل ْنَأ َكُتْيَصْوَأ

 ُةيَّاحَل ُةَأْرامَل تاَلَقَف. ِتْلَعي َفِذا الَّا هَذَم ِةَأْرَمْلِل ُهاإلَل بُّالرَّ اَلَقَف24. ُتْلَكَأَف ِةَرَجالشَّ

( َكُتْيَصْوَأ)عند فقرة ُمفردًا  دَمآل جاَء اللِه خطاَب بأّن جنُد حيُث 90"ُتْلَكَأي َفِنْترََّغ

 يف الكتاِبأيضًا  ِهولوحِد له التوبيِخ خطاُب تكرَر وقد (أوصيتكما) ومل يقْل

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثالث من سفر التكوين من الكتاب املقدس - 90 



 111 

 َكُتْيَصْوي َأِتالَّ ِةَرَجالشَّ َنِم َتْلَكَأَو َكِتَأَرْما ِلْوَقِل َتْعِمَس َكنَّأِل َمَدآِل اَلَقَو20":املقدس

 92"َكاِتَيَح اِمَيَأ لَّا ُكَهْنِم ُلأُكَت ِبَعتَّالِب. َكِبَبَسِب ُضْراأَل ٌةَنْوُعْلا َمَهْنِم ْلأُكَت اَل اًلاِئَق

 خطاُب ورَد حيُث( ِبَسَبِبَك)وكذلك ( َكُتْيَصْوَأ) على فقرِة أرجو الرتكيَزكما 

 السيدِة كِرِذ من دوِنم نا آدلسيِدمباشرة و صرحيٍة بصورٍةفردًا وُمو ُمَذكَّرَا التوصيِة

  .األكلعلى  ُهتهي التي حّث املرأَة بأنَّ صاغيًة آذانًا الواهيُة ُهربراُتُم ، ومل جتْدحواء

 ،خرىُأ اسٍةحّسو ٍةهامَّو هريٍةجو قطٍةُنب أيضًا اإلهتماَم ولَيُأ أْن وُمُرهنا أمن 

 لعدِم نتيجًةو إبليَس أّن وهير، والتدبُّ ِنوالتمعُّ ِرُكلتفَّاب خليقٍةإلهتمام وبا ٍةديَرج

كما  وجهًا لوجٍه أو حواُء آدُم مل يقابْل ،آلدم سجوِدالن ع باإلمتناِع اللِه ألمِر ِهإذعاِن

 من مثاِر هما باألكِلَءإغوا أراَد حنَي وِصاخلص وعلى وجِه، إالَّ ما ندر للبعِض ُليََّخَتُي

فوا كي ال يتعرَّ ٍةيََّح يف شكِل متنكرًابل قابلهما ، اجلنة وسَط املنصوبِة الشجرِة تلَك

 ربِّ أمِر بعصياِن فيهما كِباملرَّ ِسْفالنَّ وسوسِة خالِل منا مأغراه وذلك عندماعليه، 

ى جَرَم آدَم ن ابِنِمجري َي الشريِف يف احلديِث وكما ورَد الشيطاَن ، ألّناألرباب

 ترمُز ِةاملقدس ِبالكت سائِر ضمَن ومناسبٍة موضٍع من يف أكثَر كما ورَد واحليُة، مالدَّ

 املسيُح السيُد حني وجَه؛ املقدس الكتاِبيف ها توثيُق ورَد كما، هنفِس إلى الشيطاِن

 التكفريينَي دوقينَيوالصَّ من الفريسينَي الشريعِة قهاِءُف وأعالِم شيوِخ إلى ُهكالَم

م أشرار، وأنُت َنْوُرِدْقَت يَف، َكاألَفاِعي َدواَلا َأَي44":بقولهها يف حيِن للديِن املسيسنَي

اإلنَساُن 45. لبالَق ِهِب يُضِفا َيَمِب ُملََّكَتَي َمالَف نَّحًا؟ أَلمًا صاِلاَلوا َكُملََّكَتأن َت

ِمَن الَكْنِز  واإلنَساُن الشِّرِّيُر. اتَحاِلالصَّ ُجِرْخُي ِبْليف الَق اِلِحالَصاِلُح ِمَن الَكْنِز الصَّ

يا  أّي( ياِعَفاأَل َدواَلا َأَي)ه بقوِل املسيُح يُدهم السَّذا نعَتِل 91"لشِّرِّيِر ُيْخِرُج الشُُّرْوَرا

 كلٌّ عًا ولكْنم والضرِر اإلستفادِة بثنائيِة أو األفعى تتميُز َةيَّ، ألنَّ احَلالشياطني أوالَد

 ميكُن الوقِت األمراض، ويف نفِس لعالِج ِهوِممن سم اإلستفادُة ميكُن ، حيُثعلى ِحَدة

ال الشيطان  أنَّ تتجلى يفبينهما  الشبِه وأن وجَهقاتاًل إذا ما اسُتِفزَّ وَلَدغ،  أن يكوَن

 النفوِس اُبأصحبالسوء، أما  ارِةاألمَّ ِسوالنف ِخالِلن ِم إالَّ من اإلنساِن تمكُني

َقاَل َفِبِعزَِّتَكَ أُلْغِوَينَُّهْم : ص يف سورِةورَد كما عليهم؛ له  لطاَنفال ُس طمئنِةامُل امُلؤمنِة

 بأّنأيضًا  صحيٌحو (94-49/91).ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي( 91) َأْجَمِعنَي

                                                 
  .راجع اإلصحاح الثالث يف سفر التكوين من الكتاب املقدس - 92 
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 ة، سواًءيَّمن احَل وايًةِغ ِةالشجر تلَك من مثاِر كِلباأل حواء هي التي بادرْت السيدَة

، حية  شكِلمتنكرًا يف هنفَس أو الشيطاَن الشيطان دمِةخل موظفًة حقيقيًة حيًة تكان

 أمٍر بالسجوِدمن ها من نوِع الفريدَة تلك التجربَة تعايْشمل ت حواء السيدَة أّنلمًا بِع

 اآلخُر ك األمُركذلو ،آدم ناسيِد مع األمُر مثلما كان عليِه عن السجوِد وإمتناٍع

 ٌحلُِّمَو ريٌّوَهَج سؤاٌل هنا يربُز .الشجرة تلكمن  اإلقرتاِبحاشي َتِب ِهلوحِد إليِه الصادُر

ن ِم حواَء السيدَة ُيَوبَِّخ وُيَحذَِّرآدم أن نا سيِدب األجدِر من كْني مَلأَو واحد، يف آٍن

 هان تناوِلع تقديٍر قّلأعلى هو  ميتنَع ، أو أنالشجرة تلَك من مثاِر األكِل ِةمغبَّ

 وأغراُه أغواُه إبليَس ّنبأ ، بينما جنُدهايف حيِن إليِه الصادِر اإللهيِّ لألمِرإمتثااًل 

 لُه ضوِخبالرُّ ،فيه ِبكَّاملَر النفِس من خالِل إليِه حني وسوَس ،هو اآلخر وألهاُه

 نيكَلَم ايصبح أو أْن ،لودعًا يف اخُلَمَط الشجرِة تلَك من مثاِر باألكِل ِهدعوِتل واإلمتثاِل

َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما : األعراف يف سورِة ورَد؛ كما حمنالرَّ كِةمالِئن ِم

َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوَنا 

 ِلَلاجلَّ احلدِثب إهتمامًا ولَيأن ُي دوِنن ِم( 0/10)َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن  َمَلَكْيِن

 موِراأُل تلَك ثَلِم َعُيخِض بأْن ،العاملني ربِّ أمِر عصياِن من حيُث األليِم واملصاِب

، كي شيدلرَّا الرأيِّ حصافِةو الفكِر بُِّرتَدو البصريِة ونوِر العقِل يزاِنمل واخلطريِة الطارئِة

 عن كلَّ الُبعِد ِةعيدالَب ،عالراِد اإلمياِن ومناعِة اإللهيِة التجلياِت على ضوِء ُهيقيَس

هو  ناَنالَع أطلَق ، حيُثالنَّفسية الرغباِت أوزاِرو األنواِء وَتَقُلباِت واِءاأله موِحُج

عصيانًا عترب ُي كذا ُهَلَمَع بأّن سبِقامُلاليقينيِّ  لمِه، مع ِعةاَراألمَّ ِسْفالنَّ إلغراءاِت اآلخَر

 لُه ُهتوبيَختعالى  اللُه ، لذا وجَهماءالسَّ رمِةُح لنزاهِةصارخًا إنتهاكًا و اللِه ألمِر

َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم : طه يف سورِة كما اء؛وََّح السيدِة إسِم كِرِذ ِندومن  ِهوحِدول

  (10/225).ًماِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْز

 أّن جنُد سام،اجلِّ الطارئِة واألحداِث ظاِمالِع ألموِرا تلَك جرياِتمن ُم إنطالقًا

 من ومناسبٍة ن موضٍعِم أكثَريف  تكرُري ،على الدوام نِياإللهي والتوبيِخ وِماللَّ توجيَه

: طه رِةسويف  تكرَركما  حواء؛ السيدِة ذكِر دوَن آدَمنا سيِدل ،ةاملقدس ِبالكت سائِر

( 210) َيْبَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى

ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم  َفَأَكاَل

َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت : البقرة سورِة يفورَد كما  وأ( 212-10/210).ىَربَُّه َفَغَو
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ما قال إّن نًىَثُم( فتاب عليهما) يقْل ومْل( 1/40) .َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم

 ِمَن العصياِن القضيِة تلَكيف  رئيسيَّال وامُلالَم األوَل َمَهتَّامُل نَّأي أ ،دًافَرُم (َفَتاَب َعَلْيِه)

والرضوِخ ألوامرِه  اللِه ألمِر اإلمتثاِل بعدِمالرئيسي  َبعاَتامُل لذا فإّن .آدمنا سيُد كان

 الكتاِبسياق أسفار يف أيضًا  تأكيده َقَبَس ؛ كماوليس العكس آدُم هوتعالى 

ا أمََّو20. اًلْكَأ ُلأُكَت ِةنَّاجَل َجِرَش يِعِمَج ْنِم اًلاِئَق َمآَد ُهاإلَل بُّى الرََّصْوَأَو20":املقدس

وقد  94"ُتْوُمتًا َتْوا َمَهْنِم ُلأُكَت َمْوَي َكنَّأَل. اَهْنِم ُلأُكَت اَلَف رِّوالشَّ ِرْياخَل ِةَفِرْعَم ُةَرَجَش

 أتهموها ، حنَياءنا حوَّمَُّأعاتبوا  ممْن السماويِة الشرائِع أتباِعِمن  لكثريوَنا أخفَق

 وا بأنَُّمهََّوَت ماعندعليها  زادواو من اجلنة، نا آدَموالِد إخراِج ها كانت وراَءبأّن

ذهبوا  ثالشجرة، حي تلَك هما من مثاِربعد أكِل ظهَر اإلختباِرو الرتبيِة يف جنِة املوَت

ى وا املعنُلوََّأوقد  ،نةلك اجلِتيف  ًاموجودكن يمل  املوَت بأّن غايرًا للحقيقِةُممذهبًا 

من دون أن  (ُتْوُمَت تًاْونها َمِم ُلتأُك وَمَي َكألنَّ)الكرمية التوراتية  للفقرِة املجازيَّ

 يف دالالِتعني يقي، وتقحب وليَس جمازيٍّ جاء بشكٍل هنا املوَتبأن  ظَرنوا النَّمِعُي

 ،هاأكِل عن املنهيِّ الشجرِةتلك  من مثاِر باألكِل كربِّ َرمأ إذا ما خالفَت َكبأّنمعانيها 

 اإلجنيليُة الفقرُة وهذا ما تعنيِه ،هعصياِن زِرِو يف عيَشَتِل اللِه طاعِة ِفَنَكعن  ستموُت

إمنا  ،الشجرة تلَك مثاِرمن  أكال نهما مل ميوتا حنَيأ بدليِل. هنا املوِتب املقدسُة

ال  ٍلطوا لفرتاٍت هما عاشا بعد ذلَكأّنو اإلختبار،و الرتبيِة ين من جنِةريَدصبحا َطأ

 الرتبيِة ينِةَنهما من ُجطرِد بعَدما أجنبا وأجنبا ، امُلَتعال ليُمالَعمداها إال  يعلُم

كان  املوَت بأّنبي ذَهَم ُقِثَوُيوهذا ، ن األطفالِم صىحُيال د وعَُّيما ال  واإلختباِر

ن ال ِمها معاني يف دالالِت كرميةال التوراتيُة اآليُةعني ت الو، ينةَناجُل تلَكيف  دًااجوتم

سيما ال الشجرة، تلَك هما من مثاِربعد أكِل هَرظ املوَت بأّن ،ن بعيدوال ِم ريٍبَق

يف  ًادكان موجو املوَت بأّن ،فيها ال لبَس بشكٍلأيضًا و ُةالكرمي يُةالقرآن اآليُة ؤكُدوت

اُن ِلُيْبِدَي َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَط: األعراف يف سورِةورَد ، كما واإلختبار الرتبيِة جنِة

َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن 

 ودرايٍة ٍقسَبُم كانا على علٍمهما أي أّن (0/10).َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن

ما  متى ،أيضًا بها ُةَملََّسامُل البديهياِت نِمو .(ينِداخلاِل)ن ِم فيها مل يكوناهما بأّن تامٍة
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يف ورَد  كماإستثناًء،  لِداخُل يف جنِة إالَُّمَحَقق  كون هناك موٌتيفس هناك حياٌة تكان

ِمن  َيْلَبُسوَن( 51) ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن( 52) ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َمَقاٍم َأِمنٍي: خانالدُّ سورِة

َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ ( 54) َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهم ِبُحوٍر ِعنٍي( 54) ُسنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق مَُّتَقاِبِلنَي

 تُةيوامل (50-44/52.)اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأُلوَلى (55) َفاِكَهٍة آِمِننَي

 حسب الثانيِة تِةياملذلك كنايًة عن نيا، ودُّال يف احلياِة املألوِف إلى املوِت األولى ترمُز

 الكتاِبيف صرحيًا  جاَءكما جهنم،  يف ناِر إلى اخللوِد ترمُزالتي  املقدسِة ِبُتالُك

يَن ِذاَت الََّوْمُة اأَلَياِوالَهُت َوْوَسلََّم امَليِه َويَن ِفِذالَّ مواَتاأَل لََّم الَبحُرَسَو24":املقدس

ا َذَه. اِرالنَّ ُة يف ُبَحرَيِةَياِوالَهُت َوْوَح امَلِرُطَو24. ِهاِلَمْعَأ حسبٍد لُّ واِحُكيُنوا ِدَو اَميِهِف

 94"اِرالنَّ َح يف ُبَحرَيِةِرُطاِة َيِر احَلَمكُتوبًا يف ِسْف َجْدْوُي َلْم ْنَملُّ ُكَو25. ياِنُت الثَّْوَو امَلُه

 ُهاَبَجَأَف4:"املقدس يف الكتاِبورَد كما ، وِحمن الرُّ الدَةأي الو الثانيُة ها الوالدُةُلاِبَقوُت

 ْنِم إالَّ إذا ُوِلَد الله وَتُكَلى َمَرَي ْنُه َأُنِكْمُي ٌدَحَأ اَل: َكَل ُلْوُققَّ َأقَّ احَلاحَل :وعُسَي

وصفًا دي َبيوحنا ابن َز الرسوُل هم لنايصُف الذين املوقنوَن هم املؤمنوَنو 95"دْيِدَج

، ْمَد ْنِم َسْيوا َلُدِلُو يَنِذالَّ ُمُهَو24":بالقولامُلَقدَِّس  ِهيف إجنيِلليُق إالَّ بهم ُيال ًا جمازي

 هذِه ُلأتي تفصييوس 90"الله َنِم ْل، َبْرَشَب ِةغَبَر ْنِم اَل، َوٍدَسَج ِةَبْغَر ْنِم اَلَو

  .ولىون امَلَعِب اِبِمَن الكت األخريِة الثالثِة املجلداِت ضمَن العرفانيِة اإلشراقاِت

يف  اهدوِر وتهميِش باملرأِة اإلستخفاِف ُثمن حي ئيسيِّنا الرَّرجوعًا إلى موضوِع

 واأُلمراِء لفاِءاخُل كِمُح وعلى إمتداِد كفرييوَنالتَّ قهاُءالُف كتِفيمل ، العامَّة احلياِة

 حممٍدألمني ا الرسوِل على لساِن كثريٍة مكذوبٍة أحاديَث وفربكِة وضِعب والسالطني

ِة كانن َملنَّيِل ِم، ِمن ِخالل اعليهم األمواِل غداِقُودِِّهم وإلتماسًا إل َكسِب َةغَيُب (ص)

يًا مع شَِّمَت ناِتيِّالَب القرآِن آياِت ِضبعمعاني  حتريِفعلى حتى جترأوا َو َبْل، املرأة

 التي نزلْت معانيها عن سياِقبالتالي  َجخُرَتِل ،ِتلك والتَّحريفيِة هميشيِةهم التَّعاِتُلَطَت

 تأويِل عن طريِق ساِءالنِّ يف مصائِر موَنكََّحَتَي جاِلن الرِّحني جعلوا ِم، هان أجِلِم

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن : ساءالنِّ سورِة يف اردِةوال (ساءلى النِّجال َعالرِّ ةِقواَم) حَلصَطُم ِةربَكوَف

كي  (4/44. )ْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْمَعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه َب

                                                 
 . أنظر اإلصحاح العشرون من سفر الرؤيا من الكتاب املقدس -  94

 .أنظر اإلصحاح الثالث من إجنيل سيدنا يوحنا من الكتاب املقدس -  95

  .راجع اإلصحاح األول من إجنيل سيدنا يوحنا من الكتاب املقدس -  90
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بالنِّفاق،  هم األمَّارِةنفوِس هواَءاألنانية تلبيًة ألوواآلنية  يةاِتالذَّمصاحلُهم  خدَمَت

ها كما يف مصرِي الرَُّجل، يتحكُم ِبَيِد ُمَيسََّرًة وفريسًة سهلًة ومطيًة أداًة طائعًة اهِلْعوَج

وردت يف التي  وامةالِقهذه علمًا بإنَّ إنذار،  ِقأو ساِب ضمرٍي ِعراِد ن دوِنِم يشاُء

َوِبَما َأنَفُقوْا )فقرة  إلى ٌةراجع تتجلى يف حالتني، األولىالكرمية  القرآنيةسياق اآلية 

 (َلى َبْعٍضِبَما َفضََّل الّلُه َبْعَضُهْم َع)يف فقرة  تتمثلواحلالة الثانية ( ِمْن َأْمَواِلِهْم

بدايًة  نخوَضوِل .جاللرِّوليس ا ساِءلنَِّتُخص ا ِتباعًا كما ستتضُحنا ُه ضُلوالَف

موضوع  وذلك راجٌع إلى (اإلنفاق)يف  تمثِلاملعلى املرأِة  ِلُجالرَّ لفضِل بالنسبِة

صال ِخِب زل يتميَُّجالرَّ نَّأل ،لُجعند الرَّ الَبدنيِة والقوِة خصيِةالَش والُبنيِة اخُلشونِة

ن ِمل، ُجخرى عند املرأة غري موجودة يف الرَّوُأ، ملرأةا ري موجودة عنَدفسيولوجية َغ

، سمانّياجلِّ ناِءيف الِب ساهُمالتي ُتل ُجالرَّ نَدِعكورية ورمونات الّذها إفرازات الُهِتمَلُج

 أكثُر جالالرِّ ظامِع عنَد رتاكمِةامُل لِسالِك تلِةِك فإنَّ وَليَس َحصرًا وعلى َسبيِل امِلثاِل

الُقوَّة الَعَضلية  ّوُميف ُنهذا التَّبايُن يساهُم وبالتالي ، النِّساء ماظِع عنَد عليِه ا هَومَِّم

عند  مالدَّ ِةَيكمِّ يفاحلاصل ناهيَك عن التباين ل، ُجأكثر عند الرَّوالقوة الَبَدنية 

أو العادِة  الشهريِة ورِةم يف الدَّبعض الدَّوام على الدَّو ُدفُقرأة َتامَل ألنَّ ،الطرفني

 نَدامُلَتَعذَِّرة ِعو ةاَقالشَّ األعماِل جبميِع يقوُم كاَن قدميًا َلُجالرَّ أنّّلمًا ب، ِعالشهرية

واحَليِّ  شريِةوالَع ِةسَرعن اأُل فاِعالدِّ وخماطِر حلروِبااملعارِك و وِضَخُجملتها ن ، ِماملرأة

يف نفس و .ِقوامة ُهناَك يَسفَل (إنفاٌق) ناَكُه كْنيإذا مل و ،لإلغارة هاِضرَُّعَتحنَي 

يف  (وامِةلِقا) وضوِعمل بالنسبِة اإللهيَّ اخِلطاَب بأّن جنُد ،تأكيدًا ملا سبقوالسياق 

 الشَّاقِة اليوميِة األعماِل جبميِع هم دون الُذكور، ألنَّ التي تقوُممَوجََّهٌة إلناِث حِلالنَّ

 األزهار، والعمِلالوروِد و َرحاِئِقِلِمن َجمٍع ( اإلنفاق)ن حيث ِم بةوؤوالدَّ امُلتواِصَلِة

لها ُمسَبقًا،  وامُلهيأِة اخلاصَِّة الهندسيِة ها يف األماكِنوَخزِن ها إلى َعسٍلعلى حتويِل

هنا  (وامَةلِقا)تعالى سبحانه و اللُه، لذا خصَّ دون الذكور النَّحِل بها إناُث تقوُم

َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل : النحل سورِة يف ورَد ؛ كماإلناِثِهم

 عنَدُهنا  اإللهيُّ اخلطاُب وكما نرى جاَء (20/09.)ُبُيوًتا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن

 ين، كما ذهَبوالدِّوالَفهم  قِلالَع اِتناقص اإلناث ال ِلَكوِن ،مؤنثًا( اتَِّخِذي) كلمِة

 ، حيُثللشريعة امُلحمدية امُلَسيسنَي الُفقهاِء وأعالِم الشيوِخ لك امَلذهب امُلزري ِكباُرذ

ها، وَروَُّجوا بشأِن( ص)حممد  سوِلالرَّ على لساِن كثريٍة مكذوبٍة لفَُّقوا أحاديَث
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 من امِلصداقية إلى أدنى قْدٍربها ف جواِنيف ُمخَتَل ، َتفَتِقُردهابصِد ِلَلٍةألباطيَل ُمض

 عكُسَتُمختلٍَّة  وأجواٍء ربكٍةَفُم ٍرَون ُصها ِميف طياِت ا حتملُهمََّع ، ناهيَكواملوضوعية

ِبشكٍل  العربي واإلسالمي املجتمع لدىواملبادئ األخالقية  اإلنسانيِة ِملِقَيا إحنطاَط

إذا ما  جاِلالرِّ ِةالَص ِبُبطالِن"، َكَقوِلِهم وما يزال وعلى إمتداد ُعصور اخُللفاء عام

 زوجِة طرقوا أسماَعأوعندما  !أو احِلمار األسَوُد أو الكلُب املرأُة ُهأماَم ْتسار

 داِدِعونا يف َتّبًا َلُهم، أَجَعُل":دوباحلرف الواِح تها قاَلِدَدَصعائشة ِب( ص) الرسوِل

ُبنياِن يف طريِة واخَل ثِةبياخَل اللُّعبِة لَكِت قواعِد ومل يكتفوا بإرساِء   "واحَلمري؟ الِكالِب

العربية  فقًا للنظرِةِواملبني،  الُقرآِن آياِت وا معاني بعِضأوَُّل، إمنا حمديةامُل ريعِةالشَّ

 سائدًة وما تزاُل كانت التيو ،وشتى اأُلمور املواضيِع مُلخَتَلِف القدميِة اجلاهليِة

 ُجمَلِتهان ، ِمينللدِّ سيسنَيامُلالُعَمرينَي  أقراِنِهم يف رؤوِس إلى اليوموُمَتَعشِعَشة 

ن ِم وما إلى ذلَكوالنَّيِل ِمن مكانتها، ِمن ِخالِل َتهميِش دورها  باملرأِة اإلستخفاِف

أن  إذا جاَز:"قال( ص) سوَلالرَّ بأنَّامُلَفرَبك  همعِمَزَك، اأُلخرىاإلقصائيِة  موِراأُل

 العربية تلك األباطيِل كلُّ" !اهوِجَزِل ةوَجالزَّ َدسُجَترُت أن َم، َأري اللِهَغِل َدُيسَج

التي و، عاِلم الشَّريعِة املحمديةالتي َشوََّهت َم ِةَكرَبَفامُل ِرَون الصُِّمقِة فََّلامُل اجلاهليِة

 88باإلسالميةجتنيًا على احلقائِق القرآنيِة ى مََّسالتي ُت الفِةاخِل صوِرُع رَبإلينا َع وصلْت

 سورِة يف مستهِل جملًة وتفصيال، كما ورَد العظاِم القرآِن وآياِت ِرَوُس ُمعَظُم اهذُِّبَكُي

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها : النساء

 ن تلَكمتامًا ِم واملغايِر املعاكِس يف اإلجتاِهو 98(4/2.)َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء

                                                 
 .احلمار واملرأة والكلب االسوديقطع الصالة  (ص)قال رسول الله : قال (رض) ّرمسلم عن أبي َذاإلمام روى  -  90

ناهيك عن أنَّ احلديث املفربك حتمل يف ! ألنُه خملوٌق ِمن َبول الشَّيطان( ص)وعندما سألوه ملاذا الكلب األسود؟ قال 

ِ آلَل بيِت َطياتها إزدراًء للنِّساِء بصورٍة عامة، ومسًا فاِضحًا للرباني الزاهد أبو َذّر الغفاري الذي كان ُيعَتَبر  ُمناِصرًا

 . الُنبوَّة وعدوًا ألتباع الشجرة املنعوتة يف القرآن الكريم باللَّعنة وشيخهم األكرب عثمان بن عفان الذي نفاه إلى الرَّبَذة

الشَّريعة  ُتعَتَبر ُعصور اخُللفاء واأُلمراء والسالطني َحقًا َمعَصَرَة الِقَيم وطاُحوَنة األخالق، ِبَتَجنِّيِهم على َجوَهر  99

بأنه ُبِعَث ِلُيَتِمَم َمكاِرَم ( ص)امُلحمديِة وقتل آل َبيتِه الِكرام، َكون األخالق َكِلَمة جاِمَعة ِللَمكاِرم، ِلذا يقول الرَّسول 

ا، َجعلوا ِمن الشَّريعِة األخالِق، إالَّّ أنَّ امُلَتَمشيخنَي التَّكفريينَي الذيَن َتَتفاَوت ِعنَدُهم امَلزايا، وَتتأصَّل ِعنَدُهم الرَّزاي

 !. بالنَّاِبلامُلحمديِة ِبضاَعًة َيحِمُلها الِبّر والفاِجر، َكي َيعِرُضوَنها وِبَثَمٍن َبْخس على كلِّ تاِجر، َبعَد أن إخَتَلُطوا احلاِبَل 

واة بني الرَُّجل وقد ذهب شيخنا األكرب حمي الدين بن عربي مذهبًا حموره اإلشرتاك يف اإلنسانية، من حيث املسا -  98

كما " َفما َنَكَح آدم إالَّ َنفَسُه:"بقوله( َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها)واملرأة يف كافة مناحي احلياة، حني َفسََّر الفقرة القرآنية 

 . من كتابه ُفصوص احِلَكم 09وردت يف الصفحة 
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العنايِة اإللهيِة  سوِلر على لساِن قِةفََّلامُلاأُلمويِة  ألباطيِلوا كذوبِةامَلالُعَمريِة  األحاديِث

حني  ل،ُجرأة على الرَّامَل على تفضيل لقرآن الكريم وبشكٍل جاِزمد اِكَؤُي( ص) حممد

سورة سياق  يف كما ورَداخلبري؛  عليِمالله ال آية من آياِتر َبعَتُتاملرأة بأنَّ  صرََّح

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم : ومالرُّ

 فقرةالأرجو الرتكيز على  (40/12.)مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

كما أرجو الرتكيز  (َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا) رميةلقرآنية الَكا

هميش والتَّواإلذالل صام واإلقصاء ت اخِليَسوَل (َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة) فقرة على

املوجودِة واملقاربِة  ملقارنِةوجه اوبصدد  !ينوالدِّوالَفهِم قِل قص الَعوَنوالسُّجود للرجل 

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت  :سورة الشورىسياق ورَد يف ما  وآالئه؛ اللِه آياِتبني 

 (41/18)َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر  ٰ  َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلىَواأَلْرِض 

 يفو (42/40)اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر  َوِمْن آَياِتِه :يف سورة فصلتكذلك و

ِإنَّ ِفي َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم  :سورة الروم

َ آلَياٍت ِلْلَعاِلِمنَي ٰ  َذ ِإنَّ ِفي َخْلِق : وكذلك يف سورة آل عمران (40/11)ِلَك

ِ أُلوِلي اأَلْلَباِب ال َ آلَياٍت ُكلُّ ( 4/280)سََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر

 كتِبسائر اُلومل يسبق ل ،رأةلق امَلومنها َخ ِمن آياِت اللِه العليِم اخلبرير َبعَتُتذلك 

 إدامَة نَّذلَك فإُكلِّ ن رغمًا َعو. ن آياِت اللهآية ِم نُهأل بُجالرََّخلق  أن ينعت املقدسِة

 أركاُن وال تتكامُل ،الرَُّجل دوَن دوَن امَلرأة، وال للمرأِة للرَُّجِل ال َتَتَحقَُّق احلياِة

األرض إالَّ ِبِكَليِهما، كي ُيشِعَرُهما ابِتداًء بأنهما  إداَمِتِهما على وجِه وُمَقِوماُت

أو  أو متييٍز تفريٍق أيِّ َبعض، ِمن دوِنِلبعِضِهما ال وُمَكِمالِن وُمالِصقاِن ُمالِزماِن

 .ال َتشوُب شرائعُه شاِئَبة ، واللُه َحَكٌم َعْدلمن طرٍف على اآلخر إستعالٍءأو  تهميٍش

يف ُكلِّ  َنظريًا ِللرَُّجِل ُتْعَتَبُر اإلمتيازاتمن حيث  ِعنَد اللِه تعالى املرأَة الِسيَّما وأنَّ

َوَقاَل الرَُّب اإللُه َليَس َجيِّدًا أن 29":املقدَّس ِبالكتا أسفاِر ضمَن َشيء؛ كما ورَد

 إيضاحًا يف نفِس أكثَر وتتجلى الصورُة 80"فأصَنَع َلُه ُمِعينًا َنظَيرُه. َيُكوَن آَدُم َوحَدُه

فَأَخَذ واِحَدًة ِمن أضالعِه َوَمأَل . فأوَقَع الرَُّب اإللُه ُسَباتًا على آَدَم َفَناَم12":السفر

الَِّتي أَخَذها ِمن آَدَم امَرَأًة وَأحَضَرها إلى  وَبَنى الرَُّب اإللُه الضلَع11. حمًاَمكاَنها َل
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َهِذِه ُتْدَعى اْمَرَأًة . َفَقاَل آَدُم َهِذِه اآلَن َعظٌم ِمْن ِعظاِمي َوَلْحٌم ِمْن ِلْحِمي14. آَدَم

ِه َوَيُكوَناِن ُه َوُأمَُّه َوَيْلَتِصُق باْمَرَأِتِلَذِلَك َيْتُرُك الرَُّجُل أَبا14. ألنََّها ِمْن إمِرٍء ُأِخَذْت

وساِئر الشَّرائع السَّماوية  ،القرآنية الكرمية وحسب منطوق اآليات 82"َجَسدًا واِحدًا

ها ميََّز ِمَن الرَُّجل، حيُثتعالى  اعتبارًا عند اللِه أكثُر املرأَة َفإنَّوُكُتِبِهم امُلَقدَّسة، 

تتجلى و الله، من آياِت آيًة املرأَة يف القداسة، حني اعترَب ٍةَلغَِّوَتُم فاٍتوِص صاٍلِخِب

 األطفاِل إجناِبن حيُث عًا لإلنسانيِة ِموَدسَتُمونها َك ل،ُجعلى الرَّ املرأِةوَفضل  ُةيَِّسدُق

 واإلعتناِءعليها  ِرَهن السَِّمعليها  ُبرتتَّتَوِرضاَعِتها، وما ها طاِموِفها َمَشاِق وَتَحمُِّل

 نُةاجلَّ": (ص)حممد  نارسوللذا قال ري، َشالَب سِلًا على النَّظفاِح احلياِة إلدامِةها ب

ويف حديث آخر ورد بقوله . جالل حتت أقدام الرُِّقم َيوَل "هاتَماأُل أقداِم حتَت

رضى ِب ضاُهن الله تعالى ِرَرَق َحيُث "عليه ٌةَبه غاِضُموُأ َةاجلنَّ أحٌد ُلدُخوال َي" :(ص)

يف حديث أيضًا كما ورد تأكيدها ، َبة األبل وِمن ُثَم تأتي َمرَتيف املقام األوَّ ماأُل

 قُّن أَحَميا رسول الله : فقال( ص)الله  رسوِلإلى  ٌلُجَر جاَء"بقولهآَخر  يحصح

 َمن؟ قاَل ُأُمَك، مَُّثقاَل  ُثمَّ َمن؟ قاَل ُأُمَك، قاَل ُأُمَك،: فقالتي؟ حاَبسن َصُحِب اِسالنَّ

الرَّبانيني الزُّهاد ِمن أرباِب الُقلوِب امُلطمئنِة  سَبَحو   "أبوَك قاَلُثمَّ َمن؟  :اَلق

َمَلكاِن  َتَنزَُّلَي وإجناٍبٍل ْمَح ، فإنَّ مع كلِّوالصَّحيحة ريفةالشَّ بويِةالنَّ األحاديِثو

 تسلسِل ى كيفيِةاجلَّنني؛ وقد وردت اإلشارة إل يف َجَسِد اإللهيِّ الرُّوِح َكرمياِن ِلَنفِخ

َوَلَقْد َخَلْقَنا : سورة املؤمنونسياق  يفبابلغ صورها  املرأِة يف َرِحِم اجلَّننِي تكويِن

ُثمَّ َخَلْقَنا ( 24)ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي ( 21)اإِلْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي 

َقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَل

َقَراٍر ) فقرَة السيما وأّن( 24-14/21)َأْحَسُن اْلَخاِلِقنَي  اللهَأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك 

م ْعَز َرغَموُأخرى  ارٍةالرَُّجل، وبعب ُصلِبإلى  وليَس رأِةامَل ِحِمَرإلى  إشارٌة( َمِكنٍي

لفاِء واأُلمراِء ِمن وعَّاِض اخُلالتَّكفريينَي امُلَسيَّسنِي للدِّين  اإلقصائينَي شيخنَيَمَتامُل

                                                 
وبناًء عليه َيحُلم الرَُّجل َطواَل َحياتِه بإمرأٍة كاِمَلة . من سفر التكوين من الكتاب املقدسع نفس اإلصحاح راج -  82

وكذلك احلال مع امَلرأة يف حبثها عن رجٍل كامل، وال ُيدِركوَن إالَّ يف ِنهاَية امَلطاف بأنَّ  ِمن دون أن جيد طريقًا إليها،

عَضُهما الَبعض، َفَعَليِهما أن َيِجدا َسبياًل َوَسطًا ِلَتحقيق ُحُلِمهما بالَتأني والتَّفاُهم والتََّروي الله َخَلَقُهما َكي ُيَكِمال َب

 . ِمن ِخالل اإلحرتام امُلَتباَدل، وال ُيمِكن أن َيِجدا ِعنَد َغريِهما إالَّ َنفس الطُّقوس والتَّظاريس امُلَكرََّرة

 (. 1549)واإلمام مسلم حتت رقم ( 5010)رواه اإلمام البخاري حتت رقم   81
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 لُِّك نَدِع اإللهيَة وَحي الرُّقَِّلَتِل مباشٍردائٍم و بشكٍل خاضعٌة املرأَة فإّن، والسَّالطني

تعالى يف  اللهعندما وصفها ًا أيض سيتهادإلى ُق وقد تكررت اإلشارُة .إجناب

 :بقوله آدمنا سيِدِل تِهاطبخم حني (الكنوز املختومة)بالنصوص املندائية املقدسة 

 مَُّث ُدنينًا يوَلبلي َجَق أرأيَت.الكبري جوُزها الَعأيُّ .ريرالَغ يُخها الشَّأيُّ: قاَل"

 .يضالَب ِلالكُز ِهمُِّأ يف َرحِم ننَي؟ إنَّ اجَلِهمُِّأ إلى بطِن عوُدَي

ٍت االعذارى باكروتأتي . م باحلليِب فيكربونُهأفواُه يُءمتِل، وَتدوَنوَلصغارًا ُي

ِمن ي أ 84"أكاليلهّن نِم يُتالزَّ ُرقُطندما َيِع عرائَس حَنصِبوُي.املختومة نوِزكالُك

 من اجلانِب الساطعِةاإللهيِة  احلقيقِة هذِه نِهُكة البالغة ِمن كَماحِللينا إدراك ، فَعهنََّرِحِم

عربية  وإقصائيًة تهميشيًةدونيًَّة و نظرًة إلى املرأِة َقن القضية، بأن ال َنرُمِم ِقشِرامُل

ِعنَد الرَُّجل، يف حني  احليوانيِة الغريزِة إلشباِع ْتَدها وِجبأّن م إياهاوَوْصِفِه، جاهلية

وأن  ،ونيةالدُّ النظرِة ًا عن هذِهمتام خمتلٍف إليها مبنظاٍر ْرُمَقنا بأن َنتعالى حيثُّ اللَه أّن

تب ال سيما وأن الُك، واألصالة عراقِةالالقداسِة ويف  متوغلًة إنسانيًة نظرًةإليها  َننُظَر

ولعل أفضل وصف ملكانة املرأة املرأة حني نعتها بأنها نظري الرجل،  تاملقدسة أنصف

 ها ألنَُّدِجن َيَم ٌةَلاِضف أٌةإمَر20:"ورد يف الكتاب املقدس حني يقول عند الله تعالى

ِكبار وحبسب  .  "ِبها َيِثُق َقلُب َزوِجها َفال َيحتاُج إلى َغِنيَمة22. ّيِلآلاَل َيُفوُقهاَنَمَث

رأِس آَدم َكي ال َتُسوَد َعليِه،  َحوَّاء ِمن َطَرِف اللُه تعالى السيدَة َلم َيخلِق الصوفية

َنظريًا لُه يف  ِلَتُكوَن َلى َعَليَها، إنََّما َخَلَقها ِمن َجنبِهَوال ِمن َطَرِف َقَدَميِه ِلَكي ال َيَتَعا

( 0/298.)ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة: األعرافسورة  يفورَد ُكلِّ َشيء؛ كما 

 َوِمْن آَياِتِه َأْن: الرُّوم يف سورِةورَد  ي َيَتبادالن احُلبَّ َمعًا؛ كماِمن َقلبِه ك وِبالُقرِب

 (40/12.)َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة

سرية ويف َم يِهَلَعَف( َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة)القرآنية الكرمية فقرة ال يف َنعَُّمأرجو التَّ

ل، كاِم ٍلُجَررأة ِبم امَلحُلكاملة، وَت بإمرأٍةوكما أسَلفت  ُلُجالرَّ ُمحُل، َيالشَّاَقة احلياة

عظهم ال َبِمَكُيم ِلُهَقَلَخالله  بأنَّ، ن احلاِصل َبنَي الطََّرَفنيوَرغَم التَّباُي علموَنوال َي

ج ويتزوج ويتزوج دون الوصول إلى املبتغى املراد حتقيقها، لذا فإنه يتزوَّ عض،الَب

                                                 
سار من الكتاب املقدس للصابئة ِگنزا رّبا الَيمن التسبيح األول والكتاب األول من  0و0الصفحة أنظر  -  84

 . واألكاليل جمع اكليل وهي كناية عن اكليل الورد، أي َرحم اأُلنثى. املندائيني

 . من سفر أمثال من الكتاب املقدس 42أنظر اإلصحاح   84
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يف سياق سورة التي وردت  (َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة): كيماحلمتناسيًا قوله 

َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ  ٰ  َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى: النساء

ويف نفس  (4/4)الَّ َتُعوُلوا َأ ٰ  ِلَك َأْدَنىٰ  َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذ

ويف  - ن كاَنَم"( ص)قال رسول الله ( رض)السياق ورد ُمسَندًا عن إبن عباس قاَل 

أي الذََّكر ) يهاَلَع ُهَدَلثر َوْؤُي ْمَلَو ،اَهْنِهم ُيَلَو ،هاْدِئم َيَلنثى َفُأ لُه( وِلَدت) -لفٍظ 

حممد ملة كلمات الرسول ن ُجق كان ِموتأكيدًا ملا سب   "نةالله اجلَّ ُهَلَخأْد (َعليها

التي ورَد يف حديٍث ( رسول اللهوهي آخر حجٍة ِل)الغ داع والَبة الَوجَّيف َح( ص)

يف الصالة، أي  هلالله الله يف الصالة، الله ال :ها الناسقال أي:"صحيٍح ومأُثور

أيها الناس، : لها ثم قاُدِدرَّأن حتافظوا على الصالة، وظلَّ ُي أستحلفكم بالله العظيِم

فضل وتتجلى  96"ريًاَخ ساِءبالنِّ ، أتقوا اللَه يف النِّساء، ُأوصيُكمساءيف النِّ أتقوا اللَه

كما ، ونسُنامَل واحلمِأ نا آدم ِمن طنِي األرِضكسيِد ها مل ُتخَلْقكوُنعلى الرَُّجل،  املرأِة

ِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَك: احِلجر سورِةسياق  يفورَد 

 (وادمائلة حنَو السَّ والرائحِة وِنمتغري اللَّب طني الِز)ِمن أي  (25/19) َحَمٍإ مَّْسُنوٍن

طفًا نانًا وَعوَجمااًل وَح ِرقًَّة وِخفًة ، لذا َفهي أكثُرآَدم وَنْفِس نِبوَج ِضلِعإنَّما ِمن 

ن َيها أْلسِمِج ظاُمى ِع، وحتَِّمَن الرَُّجلوجاذبيًة وَلطافًة وَمْلَمسًا ثًة وُأنووَدالاًل َوَرشاقًة 

األمني  نارسوُل َبَهَذ لذا ،لُجم الرَّظن َعِموأكثر قابلية وإطالقًا للحركة وأَخْف 

كثري، حني َصرََّح ن هذا ِبِم أبعَد وضوِعهذا امَل ماِرِغِل ِهوِضَخ نَدِعَمذَهبًا ( ص) حممٍد

، تعالى الله جِهَوِلِعبادَة ال ُتعَتَبر َشكاًل من أشكاِل َبني الزَّوَجنِي اجلِّنِس اَرَسَةُمم بأَن

ن ِمو 97"ِع أَحِدُكم َصَدَقةْضَويف ُب":قولهب الصحيحاملأثور  يف احلديِث كما ورَد

 رِيتفاسسائر  حسب( عْضُب) الِعبادات، وكلمُة ِمن َصميِم ُتعَتَبُر نَّ الصََّدَقَةِبأديهي الَب

باإلضافة و .بني الزَّوَجني نِساجلِّ وممارسِة ِعواجلما ِةَعضاَجعن امُل كنايٌة الكريِم القرآِن

                                                 
وجاء ذلك تطبيقًا ِلروح اآلية القرآنية الكرمية ِبَصدَد تعاُمل . َرواُه أبو داُود، وَصحََّحُه احلاكم، ووافَقه الذَّْهبي  85

َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم  :العَرب مع املرأة أو اإلناث َقبَل الِبعثة النَّبوية الشَّريفة يف العصر اجلاهلي؛ كما ورد يف سورة النَّحل

ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي  ٰ  ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلى ٰ  َيَتَواَرى (59)َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم  ٰ  اأُلْنَثىِب

 (. 58-20/59)التَُّراِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُموَن 

 . لصَّفحات األخرية ِمَن الكتابلإلطالع على َحجَّة الَبالِغ والَوداع راِجع ا  80

، وكذلك يف شرح 2004رواه اإلمام ُمسلم عن الصَّحابي أبي َذر الغَّفاري رضي الله عنهما يف صحيحه حتت رقم   80

 (. 0/81)مسلم حتت رقم 
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 بنَي ُعرَكَت ُتريد ُمضاَجَعة امَلرأة، فإنََّك إلى ُكلِّ ذلك وَعطفًا عليه، ال َتنَس حنَي

 مَع ِلعاُمالتَّ يفيِةكنَّ نرى بأ هكذا! بادةقوس الِعن ُطبًا ِمْرَض ُسماِرُت َكميها، وكأنََّدَق

يف  وقد ورَد !الةالصَّفريضة  أداِءأثناء  اللِهراِب يف صومعِة حم تعامُلال راَفَق ساِءالنِّ

 قالئلبأياٍم الذي ماَت فيِه  ِهِضَريف َم( ص) حممد عن الرسوِل سلمخاري وُمصحيح الُب

  .  "يِرواِرفقًا بالَقريًا، ِرَخ ساِءوا بالنُِّصْوإسَت:"والَبليغ املأثور قوله

وإذا َرأيَت َزوجتَك، َفَتَذكَّر  88.، َفَتَذكَّر ِبأنَّ اجلَّنة َتحَت َقَدَميهامَكُأ فإذا رأيَت

ويف نفس  202.وإذا رأيَت إبَنَتَك، َفَتَذكَّر ِبأنها ِسرُتَك ِمَن النَّار 200.َخرُيُكم، َخرِيُكم ألهِلِه

ِعنَدما ُتَثقُِّف َرُجاًل، :"احلكيمل قال سقراط ُجالسِّياق من حيث فضل املرأة على الرَّ

 ". َتُكون َقْد َثقَّْفَت َفردًا واِحدًا، وِعنَدما ُتَثقُِّف إمرأًة فإمنا ُتَثقُِّف عاِئلًة بأكَمِلها

واأُلموينَي  رينَيَمالُع اإلسالمينَي فاِقِنو ،ولنَيتَأامُل ن تأويالِتهذا ِم لِّأين ُك

م سُهسمون أنُفن ُيرافات َمعاصرين، وُخلفني امُلَسَتصات امُلُرَخوَت ،امُلَسيسنَي للدِّين

 ذيَنالَِّمن امُلنَظويَن َتحَت َعباَءة والية الَفقيه التَّضليلية،  ،الُعظمىالله  بآياِتو ِباألِئمَّة

 ِةذاَجوالسَّ ،قلعلى الَع قِلعمى، والنَّاأَل قليِدوالتَّ واخُلُموِل وِدُماجلُّطابُع  يهُمعَل َبَلَغ

                                                 
الذي دن الوحيد املعوهو  ،ع عن طريق النارصَنجاج ُيالزُّ نَّأبنا نعلم وكُل ،جاجالزُّ جمُع قارورة وتعنيوارير الَق -  89

َسِلسٍة ومرموقٍة جديرة  ٍةل بطريقليتشكَّ والنفخ الهادئواحَلَذر ه والهدوء َقصنعه الرَِّي ِلَمنم لَزوَي ،لكََّشَتَيِل ُهُقْرال يلزم َط

أَيضًا علم َننا ُل، وُكشكيلوالتَّ نِعلصُِّل يصلُحد ُعينزع ومل َي نهإف ،والقسوِة واإلكراه ِةوَّلُقاو نِفبالُع َلوِموُع َلن حَصإ، وبها

 وأ صالحِهإلن نقدر على  ذا انكسَرإ ُهنَّأل ،ومميزة ًةخاصرقيقة وه معاملًة يلزم معاملت، لذا جاج سريع الكسرالزُّ نَّأب

 شكيلِهَتِة ِرقَّيف رقيٌق  جاِجالزُّ ثُلجاج، فهي ِمبالزُّ ساَءالنِّ (ص)األمني حممد  سولالرَّ َهبََّش فعليِه .ن جديدِم ِة ِبنائِهعادإ

 ْنأ حببَتأ ْنإ، فَكي ال َتنَكسر رهاشاِعى َمراَعن ُتأحرتام وإب َلعاَمُت نأ ُبِحُتوَشفافيِة َملَمسِه وِدقَِّة تكوينه، لذا فهي 

َة وأن ال تربز هناك مث يءَش لُِّكيف  زوجتَكُتواِفُقَك ن أ حببَتأن وإ ،رقٍَّة وأدٍب وَعطف وِلنيِب ساء فعاملهنَّحبك النُِّت

 معروٍفإسداَء ها من طلبَتيف حمرابها  َكنَّأوكحني تأُمرها رها ُمأوت، لتهاعاَمُم َنحِسن ُتأ فعليَك ،ِخالف أو َبرزُخ ِشقاق

ال  وغالبًا ،جلالرَّ غضِب من وأقسىعمى أ ِةأاملر فغضُب ،عند الغضب اجلياشِة راعي مشاعرهان ُتأ وعليَك .أو َجميل

كفي َيَف ،يءَش لِّن ُكِميف كلِّ َشيئ و ةيورها َغنَِّبإ عين َتأ يضًاأراعي شعورها، وعليك ها مل ُيَبغضأالذي  نَّأل ،تندم عليه

مل يقل ( ص)حممٍد  منِياأل نارسول نَّأب ال يسعني يف هذا املقام إالَّ أن ُأَذِكرَكو .غريًة النه حتى يشتعل قلبهان تقول ُفأ

 . يرواِربالَق فقًاِر :َعَبثًا حنَي قال

ن ِم َكل َلَه: لفظسائي ِبرواه النَّيف موضع آخر و. ةإبن ماَج واُههات، َرَماأُل أقداِم حَتَت ُةنَّاجَل( ص)الله  رسوُل قاَل  88

َحٌد َفَقد َقَرَن الله سُبحانُه وَتعالى ِرضاُه ِبِرضَى اأُلم، واَل َيدُخل أ. يهاجَلِر حَتَت ُةنَّاجَل مها، فإنَّفالَز:م، قاَلَعَن م؟ قاَلُأ

 . اجَلنَّة وُأمُه غاِضَبٌة َعليه

 . أخَرَجُه الّترِمذي. َخريُكم، َخريُكمِ ألهِلِه، وأنا َخريُكمِ ألهلي( ص)قاَل رسوُل الله : قاَلت( رض)عن عائشة   200

ر َوَلدُه َعليها، أْدَخَلُه َمن كاَنت َلُه ُأنَثى َفَلم َيِئْدها َوَلْم َيِهنها َوَلْم ُيْؤِث( ص)قاَل رسوُل الله ( رض)قال ابن عباس   202

 . أخرجه أبو داود واحلاكم والذَّْهبي. الله اجَلنَّة
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 ، ال ما حيتاُجمنُهِم َعَمْسُي ْنَأ وَنريُدُيما  وَنوُلُقَيَفعلى اإلميان،  فاِقوالنِّ، ةكَمعلى احِل

 .ماعُهَسوامَلوضوعية  عيِّالَو َنِم ٍرْددنى َقَأ َيْفَتِقُر إلىالذي  ُراجَلّرااأُلمّي  اجلَّيُش

 اخُلَلفاِء اِضعَّن ُوِم يِنللدِّ وَنُسيََّسامُل وَنُعِفنَتى امُلَنة َبخاَسوالنَّ ِةساَسواخَل ِةياَسالسِِّبَو

 ِبَقاحُل ّرَم َعرَب ُهوا َلُتَح، َنواإلحنطات واإلحنراف هِلاجلَّ َنرحًا ِمَص الطنِيالسَّو واأُلمراِء

على سافرًا  يًاْغَب ِةلَّامِل عاراِتوِش يات اإلسالِمَمَسن ُمِموتتابع األيام  صوِروالي الُعوَت

ها ِفخاِروَزنيا الدُّ ياِةَحعلى  بًاكاُلَت (ص)الصحيحة  ولهرس ِنَنالله وُس تاِبِك

ِر اإلميانيِة واملبادِئ األخالقيِة للشريعِة والعناِص ينيِةالدِّ ِمَيالِق على حساِب ،هاِجباِهوَم

العناصِر بني وتأجيج الَعداء  والتهميِش اإلقصاِء يُثن َحِم ،السمحاء املحمدية

 ضغينِة ِثوَبوامِلَلِل  ِمَمواأُل والشعوِب واجلماعاِتئِع والشَّراواألجناِس  األفراِدو

 هِمِتالَفِخ وريِةإمرباُط َصرِح ديِد يف إقاَمِةالَقديِم اجل ردُيالَو مهلِمحتقيقًا ِلح اإلرهاب،

 شِروَن ِةريَعالشَّ َتطبيِقِبذريعِة  ،طيةلُّالتََّس امَلهَدِويةِم ِهِتأو إماَمالُعنصريِة الدِّكاتوريِة 

 . َمَدى احَلياةعلى ِرقاِب الِعباد  ِمُكَحللتَّين دِّال

مِع ُحطاِم الدُّنيا وزخارِفها ين اللِه ِمن أجِل َجِدلذا وعندما أصبح التََّحُكم ِب

اآلخرين،  وإقصاِءباهِجها ِبُطُرٍق ُملتويٍة وعلى ِحساِب ِخداِع وَشقاِء وإلغاِء وَم

لى رفضون كل َمن َلْم يكن عكفريي َيالتَّكر وأصبح للنِّفاِق أنياب، وأن سالطني الِف

َحلق الشَّوارِب إطالة اللِّحى والواحدة، ِمن حيُث  م حتى داخَل الشَّريعِةِهِتَلشاِك

حيح اإلسالم َص ِمن إنطالقًالباِب وَهدِم أضرحِة األولياء، كان لزامًا عَليَّ اجل وِقَصِر

الزُّهاِد ِمن أنصاِر الله، األوائل الرَّبانيني  جماراتًا ِبُقدَوتي ِمَنو ،عِن اإلفصاح ِبيََّغامُل

لك، وأْن أسَتِمرَّ ِت ُعَمريِة واأُلمويِةالوالتَّهميشيِة أن ال ُأحابي التَّطلعاِت التَّحريفيِة 

وَتنَجلي احلقيقة وتكوُن كلمُة اللِه هي خارَج السِّرِب إلى أن ُتبان اأُلمور  بالتَّغريِد

بأنَّ َنواياُهم والسَّلفينَي امُلعاصريَن  نَييهميشالتَّو التَّكفريينَي رديَدنَّ َتأوالسيَّما  .الُعليا

 فإنِّي ُأَذِكُرُهم بأنَّ الطريَق اجلَّميع، ِمن َبنِي النَّاِجيُة وأنَُّهم ُهم وحَدُهم الِفرَقُة َحَسَنٌة

ِمن َعلى يف اخُلَطب ِن َفال ُتَحدِّثني َعن الدِّي .أيضًا احَلَسَنة.إلى َجَهنَّم َمفروٌش بالنَّوايا

وإنَّما أنا ك، الِتعاُموَت َكوكالِم َكلوِكيف ُس يَنعني أرى الدِّع، ولكن َدواِمر اجلَّناِبَم

 . َترجع اأُلمور أاَل وإلى اللِه ،امُلؤِمنني ُمَذِكٌر َوَلسُت ِبُمَكِفر، والذِّكرى َتنَفُع
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 لثالفصل الثا

 يطانالشَّ ُةقيَقيل أو َحزاِزَع

 الكتِب يف سائِر كما ورَد ،ربَِّدوامُل َلوالعاِق َرِكفَّامُل لقُهوتعالى َخ بحانُهُس للُها أنشَأ

 الزمنيِّ التسلسِل حسب ،الكريم ها القرآُنمن ضمِنو السماويِة لشرائِعا كافِةل املقدسِة

 . واإلنسان واجلاُن ، وهم املالئكُةةثالث أنواٍع على

  :اإلنسان: أواًل

 ُهَقَلَخ ،اكله والوجوِد يف الكوِن األوَل اإلنساَن الُمالسَّ عليِه آدُمنا سيُد ِثُلَمُي

تكرميًا  بالسجوِد املالئكَة أمَر ثّم ،ونامَلْسُن واحَلَمِأ راِبالتُّ نصِرتعالى من ُع اللُه

ِمن  ِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًراِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَل :ص سورِة يفكما  ؛لهًا زوتعزي وتشريفًا

لذا  (01-49/02).َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن( 02) ِطنٍي

 واإلجتماعيَّ والثقايفَّ احلضاريَّو والروحيَّ واملعنويَّ املاديَّ عَدالُب اإلنساُن ُرَبعَتُي

 ِتاملخلوقاوأذكى  أفضِل نم فنََّصُي فعليِه ،هابأسِر يف احلياِةوالسياسي  واإلقتصاديَّ

 ؛ كما ورَد يفاملالئكِة أصناِف ن بعِضحتى ِم ضَلاألف يكْن إن مْل ،قاطبًة يِةاألرض

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن : اإلسراء ُسورِة

 التكريُمو هذا اإلمتياُزو (20/00)رٍي مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًلالطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِث

 نصراِنالُع ، وهذاِنوليس إالَّ رِهوفك ِهعقِل إلى راجٌعإمنا  ،لقاخَل سائِر بنِيمن  ِنااإللهي

ذان رفعا من لَّما الُه ،اإلنسانخلق ثنايا  يف املطمورتاِنو املتالزمتاِن الصفتاِنأو 

 واألقواَل عماَلهما األمن خالِل يوازَنلاألرضية،  املخلوقاِت ئِرسا من بنِي ِهشأِن

 املاديِة احلياتيِة بالتالي يف الشؤوِن ماُهستثمريِل، ناإللهييَّ والقسِط بالعدِل واألفعاَل

 وسِميف م أوانه حني هَلُأُك يٍءَش لُُّك عطيَُّي أن غيَة، ُبوحيةالرُّ املعنويِة وأمنها  البحتِة

يف  املطمورَة هم الِفطريَةعقٌل ُيَوجُِّه غرائَزأيضًا  احليواناِت سائِرل وأنَّما يَِّسال. احلصاد

 يهو، اَخلِقِه يف كينونِة التفكرِي نعمِة إلى وجوِد فتقُرت احليواناِت إالَّ أّن، اهثنايا كياِن

اأَلْرِض َواَل  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي: األنعام يف سورِة ورَدكما ؛ أيضًا ناُأَمٌم أمثاَلكذلك 

كي يتنعَّموا  اهخلَقتعالى  اللَهأنَّ  إالَّ (0/49)َطاِئٍر َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم 

 احلياِة وُمَبرَمٍج ُمسَبقًا لتواصِل دقيٍق ُوفَق َمنظوٍر ،العيش إدامِةو ها بالبقاِءالِلِمن ِخ
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َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن : النحل سورِةيف  ِخدمًة لإلنسان؛ كما ورَد

ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ( 09)اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن 

ٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفا

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم : ويف سورة األنعام (08-20/09)َآلَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن 

 (0/80)ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن 

هذه  مدارِك يف طياِت املغيبِة ،احلياتية موِرإلى اأُلالروحيِة  لنظرِةن هذه ام إنطالقًاو

من  :واحد يف آٍن ُمِلٌحو وجيٌه سؤاٌل ، يربُزتياعطامُلب الزاخرِةو الزاهيِةو العاقلِة الطبيعِة

 بني سائِرِمن  زَةيََّمامُل قيمَةهذه ال البشريِّ للعقِل الذي جيعُل التفكرِي نعمُة تنبُع أيَن

 عرفُة؟ وهل امَلالتي ال تضاهيها نعمة نعمَةهذه ال اإلنساَن َحن مَن؟ وَماألرضية الئقاخَل

 السماويِة لشرائِعا كافِةل املقدسُة الكتُب؟ الصحيحهو  أم العكُس كَرالِف سبقْت

ثنايا  حوَل التي حتوُم من املواضيِع هاوغرِي التساؤالِت تلك ثِلِمعن  جيُبُت ،جمتمعًة

َوَعلََّم آَدَم  :البقرة سورِة يف ورَدكما  ؛مورمن اأُل اِتيبَغيبال ن يؤمُنملنا عقول بلبا

 أسفاِرآيات و خالِلِمن  تفصياًل أكثَرها تأكيُد َسَبَق وقد (1/42).اأَلْسَماء ُكلََّها

 ِروُيلَّ ُطُكَو ِةيَّيوانات الَبرِِّض ُكلًّ َحْراأَل َنِم َل الرَّبُّ اإللُهَبَوَج28:"املقدس الكتاِب

ٍة يٍَّس َحْفَن اَتَذ ُمآَد هِباِ َعا َدَم لُُّكَو. اوَهُعْدا َياَذى َمَرَيِل َما إلى آَدَهَرَضأْحَف. اِءَمالسَّ

 اِتيواَنَح يَعِمَجَو اِءوَر السََّمُيَوُط ِماِئَهالَب يَعِمَج اِءَمْسَأِب ُما آَدَعَدَف10.اَهُماْس َوُهَف

 املطمورِةو وحيِةالرُّ نامدارِك يف طياِت امُلَغيََّبُة املعارُفهذه  انتقلت وبالتالي 201"ِةرِّيَّالَب

 شكٍلِب إلينا منها والروحيِة املاديِة املعرفيِة ها من اإلحياءاِتوغرِي ،ناِتينوَنَك داخَل

 ، وذلَكالساعة وإلى قياِم نامن بعِدنا حفدِت وحفدِةنا مَّ إلى حفدِتن ُثوِم ،تفاوتُم

 . دواِح ينيًا يف آٍنيًا وِجوِحآدم وحواء إنتقااًل ُر َلوالدينا األوائ عن طريِق

  :املالئكة: ثانيًا

 اًل حسَبُكرون ؤَممبا ُي إلى األموِر وَنُلوَكى ُيشتَّأصنافًا امُلكَرمني  للمالئكِة

 ن حيُثِمى تََّش ٍرَووُص خمتلفٍة وأشكاٍل ٍةدَِّع أنواٍعم على ، وُهإختصاصاته تصانيِف

ن وِم َنوبرََّقامُل َنوالعال م املالئكُةنُه، ِمإليهم املوكلِة واملهاِم الوظائِفالواجبات و

 ِةَلَممن َح م، وُهاملقدس الكتاِب حسبوبيم رُّأو الَكني وبرُّالَكافيم ورَّالَسم ِهمِنض

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثاني من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  201



 125 

سيدنا ل جوِدالسُّ كوا يف كرنفاِلمل يشرت نالذيمن ، هاوَلَح َنوفوَُّطن امُلوواحلاف العرِش

 . المعليه الس آدم

 املقدسِة الكتِب سائِر حسبَو ،دسيالُق ِهوِحُر وِرُنات يَِّلَجَت نِم هلَّ شأُنَج اللُه يََّرَس

أصناف  اهمِنن ِضيء وِمَش كلِّ لِقَخِل الطريَق هاِمن خالِل َدهَِّمُيكي إبتداًء،  َةَمِلالَك

 يف الكتاِب أيوبرسولنا خماطبًا  ؛ كما ورَدواألكواُنواجلاُن  اإلنساُناملالئكُة و

 َعَضَو َمْن5 .اَن ِعْنَدَك َفْهٌمْخِبْر إْن َكَأ. َضأيَن ُكْنَت ِحنَي أسَّْسُت األْر4":املقدِس

َأْو َمْن  اَقَواِعُدهيٍء َقرَّْت َعَلى أيِّ َش0. ِمْطَمارًا اْو َمْن َمدَّ َعَليَهَأ. نََّك َتْعَلُمأِل .اَهاَسَيِق

  .اللهَهَتَف َجِميُع َبِني ْت َكواِكُب الصُّْبِح َمعًا َونََّمَتَر اَمنَدِع0. ازاِوَيِتَه َوَضَع َحَجَر

َب إْذ َجَعْلُت السََّحا8. ِمِحالرَّ َنِم َجَرَخَف َقَفَداْن نَيِح َعْياِرَصَمِبَحَجَز الَبْحَر  َوَمْن9

 نظَر مبا ِةميالكر طيفِةهذه اللَّ وتعالى إلى انُهسبح نظَر حيُث 204"ُهِلَباَسُه والضََّباَب ِقَماط

ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى : النساء يف سورِةورَد كما  204ًا منهروحو ًةَمِلَك اُهوََّسه، َففِسَن إلى

أرجو الرتكيز على  (4/202)اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الله َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه 

 والوجوِد وِنوالَك ِمن العاَلِم رِهَظَنَمَحلَّ  ُهَلَعوَج (وٌح ِمْنُهَوُر( )َرُسوُل الله َوَكِلَمُتُه) فقرة

 منَيَرْكامُل املالئكِة سائِرن ِم بني وأفضُلرََّقامُل ُديَِّسو ِقاخلالِئ سائِر ِبكُروهو  ،اهلُِّك

يوحنا املعَمدان  رسولنا ساِنعلى ل مصداقًا للقرآن الكريم ؛ كما ورَدأجمعني لِقواخَل

 َكذِلِلاء، َوَمالسَّ َني ِماآلِت َوُه ُهإن42َّ:"املقدس الكتاِب ُدَرِر ضمَن( زكريا حييى ابن)

. يًامًا أرِضاَلَك ُملَّتَكَيَو أرضيٌّ ُهاألرض، فإنَّ َنِم كاَن ْنا َمأمَّ .يعِمعلى اجَل ٌمدَِّقَتُم َوُهَف

ُل َبْقٌد َيرأى، وال أَحَو مَعما َسِب ُدَهْشَي َووُه41ميع، ى اجلَّلَع ٌمدَِّقَتماء ُمالسَّ َناآلتي ِم

ذي الَّ نَّأِل44، ّقَح الله على أنَّ ُقصاِده، ُيَتهاَدَش ُلَبْقذي َيالَّ على أن44َّ! هَتهاَدَش

وجودات، امَل جميِع ىَحعليه َرتعالى  اللُه أداَرثمَّ  205"اللهالم َكِب ُملََّكَتَي الله ُهَلأرَس

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثامن والثالثون من سفر أيوب من الكتاب املقدس - 204 

الله وُعنصر النُّور، َكون األول هو األصل واجلوهر   نورري، وتبايٌن واِضٌح وَجِلّي، بنيهناك فارٌق َجوَه - 204 

َمثِّل َفرعًا أو ِظاًل ِلألوَّل، األول َغرُي َمخلوق والثاني َمخلوق، وعلى سبيل امِلثاِل وليس يوالرَّحيق امَلختوم، أماَّ الثاني َف

َكُنوِر الَقَمر، وال مادَُّة الشَّمِس َكمادة القمر، وال  حصرًا َفِللَقَمِر ُنوٌر وللشَّمِس ِضياٌء، إالَّ أنَّ ِضياء الشَّمِس َليَس

إشراقاُتُه كإطالالتِه، لذا فإنَّ األقماَر والكواكَب والنُّجوَم جمتمعًة، يستمدون ُنور ملعان َتَوهُِّجهم ِمن ضياء الشَّمس، إذ 

وعلى نفس . اللَّيَل ُسُدوَلُه تتألأل يف َكِبِد السَّماءَلوال الشَّمس ملا رأينا َنجمًا أو َكوَكبًا أو َقَمرًا ساِطعًا بعد أن َيرخي 

لُكلِّي ِمن ، يستمدون ُنور ُوجودهم اواملستوُر املنظوُر والروحيُّ ِمنها واملعنويُّ ، املاِديُّْلقاخَلفإنَّ ساِئَر  ،مُلنوالالوترية وا

 . امُلَعبِِّر بالتالي عن ُلب نظرية وحدة الوجود إلبن عربي سيد املسيح،امُلَتَمثِِّل ِبالوكلمته  الله روِحنوِر  ُوجوِد جتِليَّاِت

  .راجع اإلصحاح الثالث من إجنيل يوحنا من الكتاب املقدس - 205 
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هم ومن ضمِن لِقاخَل إلى جميِع ُهخلوقات، فنسبُتامَل سائِر أفالِك ِكَلَف طَبُق ُهَلوجَع

 واملحيطاِت البحاِر كنسبِة ،وعزرائيل وإسرافيُل ائيُلميخو جربائيُل املالئكِة رؤساُء

من بني وُمَميزًة  تبدو غريبًة ِهوجوِد وماهيَة ِهروِح كينونَة فإّنماء، لذا  إلى قطرِة

تكوين روحه  آالِءِخالِل ن وِمالى حيث أوكل إليه سبحانه وتع .اجلميع أرواِح

 حيواٍنن ِم لِقاخَل بقيِةسائر املالئكة و أرواَحالقدسي خلق كل شيء، من ضمنها 

ِ برُّهم وفاِجُهُرم وكاِفُهُنؤِمُمَف، وجان إنٍسو اٍتونب  إليِه م، صاِلُحُهم وطاِلُحُهمُهُرم،

 اليوِم يف ،نَمالزَّمر ُع اِبغيِب األزِل نُذُم والكوِننيا الدُّ خلِق قبَل وذلَك 200ؤولَت

( ْتْساألَل) وِمَيِب الزهاِدبانيني الرَّ لدى املنعوِتكنون، امَل رِّوالِس علوِمامل الوقِتو املشهوِد

َوِإْذ : األعراف سورِة يف ْتالتي ورد (َأَلْسُت ِبَربُِّكْم) فقرِة دالالِتإلى  إشارًةوذلك 

ِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهو

وتأكيدًا ( 0/201) ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَيَقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ

 نُذُم ِهِحرو لِقَخإلى  صرحيٍةواضحٍة و إشارٍةيف ( ص) حممٌد ناقال رسوُل ملا سبق

ما  ُلأوَّ":بالقول جابر الصحابيِّ خماطبًا مأثوٍر ديٍثحيف ، الكون َخلِق َقبَل ِلاألَز

 "واملاء نِيني الطِّيًا وآدم َبِبَن ُتْنُك":(ص)أو كما قال  "ريا جاِب َكروح نبيِّ الله َقَلَخ

أن  قبَل تِبَلُجقد  ،أجمعني اخللِقو واملرسلنَي األنبياِء سائِر وأرواَح روحيَّ أي أنَّ

أن  بَلَق ًايروحِّ األزِل نُذُم ِبْلُتقد ُج قأدَّ وبعبارٍة، األرض من طنِي آدَم ُدَسَج َقخَلُي

 جميعًا قبِل األرواِح خلِقاإلشادة ِب ِتتكرر .يمُِّأن ي ِمأب تزاوِج نتيجَة يًاِدَسَج َدوَلُأ

 نارسوِل على لساِن ذه املرَةولكن ه( اأَلَلْسْت) يوِمب املنعوِت يوِماليف  الكوِن خلِق

 ُمرِدفًا املقدِس يف الكتاِب املشهوِد ى بهذا اليوِمتغّن حيُث ،السالم عليِه سليماَن

ُت ْحُمِس ِلاألَز ُذْنُم14. الِقَدِم ُذْنِه ُماِلَمِل أْعْبَق ْنِم ِهيِقِرَط َلوََّقناني َأ بُّالر11َّ":بالقول

 ُةرَيِثَك يُعاِبَنَي ْنُكَت ْمَل إْذ ُتَئِدْبُأٌر ْمَغ ْنُكَي ْمَل إْذ14. ِضاألْر ِلواِئَأ ُذْنُم ِءْدالِب ُذْنُم

َع َنَص ْدَق ْنُكَي ْمَل إْذ10. ُتْئِدْبُأ ِلاَلالِت َلْبَق اُلَبِت اجِلَررََّقَت ْنِل َأْبَقِمْن 15. اِهَيامِل

                                                 
ورأفة، ُنوٌر ال ظالم فيه، منزٌَّه ُكلَّ  حمةوَروَجمال وجالل وَخري يء، َفكله وداعة ألنَّ رحمة الله َوِسَعت ُكلَّ َش -  200

الذي  ِبِصَلة، وقد ذهب الصابئة املندائية مذهبًا بأن َخلق إبليس ليس من ُصنع الله إلى الشرِّ وُلُئَيالتَّنزيه عن كل ما 

، وكذلك احلال مع الكلمة التي تنزَّه هو اآلخر عن َخلق الُكلِّية األمارِة بالسُّوء فسع النَّ، إمنا من صنيءَش ثلِهِمَك ليَس

بعصيانه وعدم إذعانه ألمر الله بالسجود آلدم، لذا فإنَّ األمَّاَرة إبليس فس َنالشَّر، وذلك حني وقع ِوزر الشَّر على 

ُيْنَسب إلى النَّْفس ِمثَلما ُينَسب الرُّوُح إلى  ، فإنَّ اجلانب املظلم منهاملتمثل باخلري والشرالزرادشتية اإلنسان بثنائيته 

 . النَّْفس إلىالله إمنا الله، وعلى هذا األساس فإن َخلق الشَّر َمجازًا ال ُينسب إلى 
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 الكبرُي الفيلسوُف َتَعَن وقد 200"ِةوَنُكْساِر امَلَفْعأَل أوَّ اَلَو يَّاِرَرالَب اَلُد َوْعَب َضْراأَل

كما  األول، العقِلب املسيِح بالسيِد املتمثلَة اإللهيَة الكلمَةوكذلك أفلوطني أفالطون 

أنَّ أي  209 ِةَيِدمََّحامُل باحلقيقِةحممد و بروِح بن عربيحمي الدين  األكرُب الشيُخ ُهنعَتو

 أو روِحالنبوات،  أرواِح روِحبما وُنِعَت ك سيح،يد امَلنور السَّ ُمسَتَمدُّ ِمنحممد  ُروِح

أو الُلوغوس، أو ( إلى الصابئة املندائية نسبًة)أو مندا  أو النور،، يلِّالُك الوجوِد

 اللِه ٍل واحٍد من جتلياِتجََّتِل عددٌةَتُم تسمياٌت .النبّي ماني إلى نسبًة أو مانابرباوس، 

قال  بالكلمة، املنعوتِة اللطيفِة هذِه وِحرإشراقاِت  نوَع ،ليمالَع ِقالَّاخَلالواِحد 

 املصرينَي حسبالقرآن أو أخنوخ  حسب إدريس يأ هرمس احلكيم ُلجََّبامُل الرسوُل

بن اإل َوُه، َواإللهي ورنُّالمن لمة الَك َسَجَباْن مَُّث":املقدس الكتاِبإيليا يف و القدماِء

 اكله الوجوِدو الكوِنيف جمازًا  الوحيُد الروحيُّ اإلبُنهو أي  "يعالَتامُل إللهِلوحي لرُّا

 األنبياِء سائِر وسيُد امُلَقرَّبنَي ُذخُرو اخلالئِق جميِع ِبكُر كونُه، امُلَتعال الواحِد ِهَلل

يف ، الله إن2َّ":املقدس يف الكتاِبة َربَِّعُم بصورٍة إليِه اإلشارُة ِتكما تكرر؛ واملرسلني

 ٍقُرُطِب ًةيَِّئْزُج اٍتالَنوا إْعُلَقَن يَنِذالَّ اِءَينِباأَل ِةَطواِسنا ِبَئآبا َمة، كلََّية املاِضَنزِماأَل

 ُهَلَعي َجِذالَّ، ا باإلبِنَنَملََّك ْدَقري، َفِخاأَل ِنَما اآلن، يف هذا الزَّأم1َّ. ةَعوَِّنَتُمَو ٍةيَدِدَع

. هِرَهْوَج ُةَرْوُصَو اللِه ِدْجَم ياُءِض ُهإن4َّ! هلَُّك َنْوالَك َقَلَخ ْدَق ِهِبيء، َوَش لُِّكِل ثًااِرَو

ا، اَناَيَطَخ ْنِم ِهِسْفَنا ِبَنَرهََّطا َمَدْعي َبِذالَّ َوُهَو. نْوما يف الَك لَُّك ُظَفْحَي ِهِتَرْدُق ِةَمِلَكِب

ا َمِب ة،َكالِئامَل َنِم َمعَظَأ انًاَكَم َذَخوهكذا َأ. يمِظالَع الله نِيِمَي ْنالي َعَعيف اأَل َسَلَج4

 وعندما أدرَك 208"يعًاِمَج ِةاملالئَك على أسماِء دًاِج ٌقوَِّفَتُم ُهَثِرَوي ِذالَّ اإلسَم نََّأ

 أصاًل السليل ِهتَكينونَجْوَهر بأنَّ وحية، الرُّ ِهبفراسِتالسيِد املسيح  القدوِس اللِه كلمَة

 سائِرِمن بني  ًازُمَميَّو اجلميِعمن بني  بدو غريبًاي ،وكلمًة منهاللِه  من جمِد روح

                                                 
 . راجع اإلصحاح الثامن من سفر األمثال من الكتاب املقدس -  200

بي، عند شرحه من كتاب فصوص احِلَكم للشيخ األكرب حمي الدين بن عر( التعليقات)من  15أنظر الصفحة  -  209

ها إمنا ُوِجَدْت حقيقتي وحقيقة معاني تتعني يف دالالو" ُكنُت َنبيًا وآدم بني املاء والطني"الشريف  النََّبوي  للحديث

كناية عند بن عربي  (ُصورة احَلّق)أو ( روح حممد)أو ( احلقيقة املحمدية)مصطلح  وقد ورد ،قبل خلق آدمكلِه العامل 

روحه و اللِه بكلمِة، متمثلًة واخللق أجمعني عن احلقيقة املوسومة بالعقل األول اجلامعة ألرواح سائر األنبياء واملرسلني

ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الله َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم : النساء يف سورِة كما ورَد؛ املسيح السيِداألمني 

  .عَّاِض السَّالطنيتوقِّيًا ِمن شروِر فقهاِء عصرِه التَّكفرييني ِمن و بتلك الصَِّيغالشيخ األكرب وقد نعته  (4/202)َوُروٌح ِمْنُه 

 . أنظر اإلصحاح األول من الرسالة إلى العربانيني من الكتاب املقدس -  208
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 غِةبُل َمنََّرَتحينها  للبشرية جمعاء، بشارًة ِهبروِح تستغيُث صلوَباحلقَّ امَل ، وأنَّقاخَلالِئ

 يِّوِحالرُّ أنا اإلبُن":دًاَردُِّمتعالى  اللِه وِحُرنور ِب ِهعهِد شوقًا إلى سابِق امُلضنى العاِشِق

 الفيلسوِف فكرِة نفَس ُلكَِّشُت املجازيُة ُةءميااإلوهذه  "!هَّارالَق ِدالواِح لِهِلحيد الَو

 سًا من نوِرَبَق ُلكَِّشُت مَةِلالَكبأنَّ  الذي اعترَب( م54-م.ق10)األسكندري فيلون  الكبرِي

إلى  اإلشارُة تكررِت وقد .جمعاء البشريِةإلى مبعوثًا و ،له الذي ال شريَك اللِه روِح

حني  الطاهِر ِهلى لسانع َةاملرَّ لكن هذِهو ،املسيح لسيِدبا املتمثلِة الكلمِةهذه  نوِر آالِء

 وبشأِن 220"يمإبراِه َنْوُكَي ْنَأ بِلَق ْنِم ٌناِئي َكِنإنَّ ْمُكَل ُلْوُقَأ قَّاحَل قَّاحَل":قائاًل أردَف

 يف إجنيِل يًا، ورَدوِّرًا ّسَشَبالعذراء  مريَم القديسِة يف بطِن تَدجتسَّ التي الكلمِةهذه 

 ضمَن( حييى ابن زكريا)نا يوحنا املعمدان رسوِل على لساِنإبن زَبدي يوحنا ا نسيِد

 َدْجَمه، َدْجَما يَنَأَر حُنَننا، َويَنَب يََّمَخرًا، َوَشَب اَرَص ُةَمِلالَكَو24":املقدس الكتاِب آياِت

 َفَتَهَفا نَّوَحُي ُهَل َدِهَش25. ّقواحَل ِةعَمالنِِّب ٌئِلمَتُم َوُه، َوباآل نَدِع يٍدِحَو ٍناْب

 ْنَأ َلْبَق اَنَك ُهنَّ، أِليََّلَع ٌمدَِّقَتُمي ِدْعَبي اآلِت إنَّ: نُهَع لُتُقي ِذالَّ َوا ُههَذ:"اًلاِئَق

 َةيَعِرالشَّ نَّأِل 20ة، َمْعلى ِنَع ًةَمْعا ِنَنْلوِن ايُعَنا َجِمَنْذَخَأ ِهِئاَلامِت ْنِمَف20."دَجْوُأ

 وجيدُر 222"يحِسامَل وَعُسَيدا ِباَجَوَتَفَقْد  قُّاحَلَو ُةَمْعا الِنمَّى، َأوَسُم ِدَيى َلَع ْتَيِطْعُأ

 ِةَدِعِب املسيَح يَدالس القدوَس اللِه كلمَة كان يكرُب انَدعَمامَلنا يوَح بأّن هنا اإلشارَة

ٍة َوآَتْيَناُه َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ: يف سورة مريمتعالى  قُّاحل عنُه الذي قاَلر، وأشه

َوَبرًّا ِبَواِلَدْيِه َوَلْم َيُكْن  (24)َوَحَناًنا ِمْن َلُدنَّا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقيًّا  (21)اْلُحْكَم َصِبيًّا 

( 25-21/ 28)َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا  (24)َجبَّاًرا َعِصيًّا 

ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن  :آل عمران سورِةسياق  يفورَد كذلك و

َفَناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي ( 49)َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء 

َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن  اللهِبَكِلَمٍة ِمَن  دًِّقاُمص ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى اللهاْلِمْحَراِب َأنَّ 

" اللهدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن ُمص" الكرميُة القرآنيُة فقرُةال ترمُزو السيما( 4/48)الصَّاِلِحنَي 

َسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن  حيىَينا رسوَلكَّى وَز دََّقالذي َص املسيِح إلى السيِد

                                                 
وإذا ما أْمَعنَّا . من الكتاب املقدس( إبن زَبدي)يوحنا سيدنا من اإلصحاح الثامن من إجنيل  59راجع اآلية  -  220

ِ مْن َقبِل أن يكون إبراهيم)النظر يف دالالت فقرة  َ جليًا بأن اإلشارة هنا جاءت إلى التمييز بني ي( إنني كائن ظهر

 . األرواح ال بني األجساد، أي أن روحي كاِئٌن ِمن َقْبِل أن ُيخلق روح إبراهيم

  .أنظر اإلصحاح األول من إجنيل يوحنا من الكتاب املقدس - 222 
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ُه ي ُمَتَقدٌِّم َعَليَّ، ألّنعِدإنَّ اآلتي َب)املعمدان يوحنا نا رسوُلعنه  قاَللذا  .الصَّاِلِحنَي

فيها  (دن ُأوَجْبَل َأألنُه كاَن َق)اإلجنيلية املقدسة  هذه الفقرُةوأنَّ  (دن ُأوَجْبَل َأكاَن َق

 ِقخلال إلى  بْلِمن َق اهمأرواِح إلى تكويِن واإلحياءاِت ما فيها من اإلشاراِت

 ًةَمِلَك كونُه ،خلوقَم غرُي الكريِم القرآِن حسبو املسيِح السيِد روَح ألنَّ !هماأجساِد

ه هذ ذكُر تكرَر وقد، جمعاء لبشريِةاإلى نورًا وبشارًة  الذي أرسلُهمنه  وروٌح الله َنِم

 ِدالسي على لساِنو املقدسةاملندائية  النصوصيف  (الكلمة)ـب املنعوتِة اإللهيِة اللطيفِة

  :هكذا نفسه املسيِح

 مظِيالَع يِّباسم احَل

. يمِظالَع ُقاِلاخَل َوي ُهِقاِلَخار، َوَقن الِووِطيف َم َقي ُخِلِذة، الَّيَعِدرمة الَونا الَكَأ

 لِقَخ إلى ال ترمُز (قارن الِووِطيف َم َقي ُخِلِذالَّ) الفقرةمن  القصُد 221.ِهِتَمِلَكي ِبِنلََّحَس

 العذراِء القديسِة ِهُأمِّ يف بطِن ِهجتسِد وقَتتعني  إمناخملوق،  رُيَغ ُهألنَّ روَح، ِهروِح

 اللهِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ : عمران آِل يف سورِة وردكما  ؛بنت عمران مرَيَم

لدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي ا

من بني تعالى  اللُه َخصَُّهتعني  (ِهِتَمِلَكي ِبلََّحِنَس) فقرَة ّنوأالسيما ( 4/45).اْلُمَقرَِّبنَي

ملكوت الله عن إلى دخول لوذلك متهيدًا ل ،دسالُق بروِح واملرسلنَي األنبياِء سائِر

 يف سورِةورَد كما  ؛يهعلى يدالتي حصل  الكثرية املعجزاِت ناهيك عنطريقه، 

َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َوُتْبِرُئ  :املائدة

 وابلَغ وصٍف أجمَل ولعَل( 5/220)اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني 

 صرحيٍة بصورٍة ورَد ،ةَمِلالَكِب املنعوِت اإللهيِّ هذا النوِر ِروَهَج حقيقِةو نِهُكعن  تعبرٍي

 دِءيف الَب2":الطاهر ِهوعلى لساِنزبدي  ابِنيوحنا ورسولنا نا سيِد إجنيِل لَِّهسَتيف ُم

 َعَم دِءيف الَب اَنَك َوُه1. الله َوُه ُةَمِلالَك اَنَكَو. الله َعَم اَنة َكَمِلة، والَكَمِلالَك اَنَك

. اةَياحَل ِتكاَن يِهِف4. وَّنَكَتا َميء ِمَش يَُّأ ْنوََّكيَت ْمه َلرِيَغِبيء، َوَش لُُّكوََّن َكَت ِهِب4. الله

 أكرُب املسيَح َديالس بأنَّ ،هنا َنوَِّهأن ُأكما وينبغي  224"رَشلَبِل وَرالنُّ ِتاَنَك ِههِذ اُةَياحَلَو

                                                 
 . من كتاب النشوء واخللق يف النصوص املندائية 15الصفحة  أنظر -  221

مته املتمثلة لذا خاطب الله تعالى كل. يوحنا من الكتاب املقدسسيدنا اإلصحاح األول من إجنيل أنظر  -  224

ما َخَلقُت َخلقًا أَحبُّ إليَّ وال أكرُم َعَليَّ منك، ِبَك ُأعطي وِبَك آُخذ وِبَك ُأثيب وِبَك "يف حديٍث شريفبالسيد املسيح 

 . قدََّس ِسرُُّه بن عربيالشيخ األكرب حمي الدين من تفسري من املجلد األول  0كما وردت يف الصفحة " ُأعاِقب
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 لَقواخَل واملرسلنَي األنبياِء من سائِرتعالى  اللِهعند  مكانًة عظُموأشأنًا  وأرفُع درجًة

 واملرسلنَي األنبياِء د كسائِروَلُي ْمَلوآدم،  ناسيِد سليلِمن  ُرَبعَتال ُي ونُهجمعني، َكَأ

 ورِةصيف  جتسََّد مثيِلالتَّ ن باِبِم فإنَّ فعليِه إمرأة،ب ٍلُجَر تزاوِجن و ِمَأ الشَّهوِةمن 

اإللهيَة  احِلكَمَة فإنَّ لذا، ال َأسماِئي وال ِصفاِتيالتكوين  ذاِتيَّ ُهكان جتسُدو ،رشالَب

 السيِد ِةَرقَدَمن ِم ، كانوامَلنَشأ، وملا كان امُلَتَجلِّي به ُروحًا حَتدِّامَل أيضًا َيُسوعيَُّة

 َنكلمٌة ِمو ياِةحلا واهٌب وهو ُهأن ُيْدِرَك للموِت ميكُن ال فعليِهامَلوتى،  إحياَء املسيِح

 224الله لوَدُخ ٌدٌي خاِلِدرَملٌي َسدٌي أَزنوٌر أَب اللِه كلمُةالسيما وأنَّ ، نُهوٌح ِمُرَو اللِه

 آِل يف سورِة ورَد ر؛ كماَشالَب َرساِئ يتَةِم وَتُمي َيَك ِرَشر الَبساِئَك ْخَلْقم ُيه َلكوُن

َدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن َكَمَثِل آ اللهِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد : عمران

بني  ريَّوَهاجلَّ الفارَق إالَّ أّن (4/00)اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفاَل َتُكْن ِمَن اْلُمْمَتِريَن ( 58)

 كُِّرَفوالتَّ عُِّنَمبالتَّ جديرٍة حموريٍة يف نقطٍة املسيح، تكمُن يِدوالس نا آدَمسيِد َخلِق

 ؛ كمااألرض من طنِي نا آدَمكسيِد ْقخَلُي ْمَل املسيَح تتجلى يف أنَّ السيَدل، أُمتَّوال

َفِإَذا َسوَّْيُتُه ( 02) ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمن ِطنٍي: ص يف سورِة ورَد

 ًا منروحوكلمًة  انَبَثَقإمنا  (01-49/02).َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن

ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل : النساء يف سورِة ورَد ؛ كماامُلَتعال الواِحِد اللِه

 باإلبِن املسيُح السيُد لذا ُينعُت (4/202)َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه  ٰ  َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى الله

 ،آدم ناُصلِب سيِد من ُرَبعَتُه ال ُيألنَّ ،جمازًا امُلَتعال امَلِلِك الواحِد ِهلل الوحيِد وحّيالرُّ

: مريم يف سورِة ورَد؛ كما وإمرأة ٍلُجني َرَب زاوِجالتَّالُعصيان و بُةشاِئ هَخلَق ْفِنكَتومل َي

نِّي َأُعوُذ ِبالرَّْحَمن ِمنَك ِإن َقاَلْت ِإ( 20) َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا

ِ أَلَهَب َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا( 29) ُكنَت َتِقيًّا  (28-28/20) َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك

 يف سورِة ورَدكما  ؛نا آدمسيِد ما أدرَكمثَلأيضًا  املوُت ُهال يدرُك فإستنادًا ملا سبَق

َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه  اللهَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْل: النساء

َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع 

( 4/259)َعِزيًزا َحِكيًما  اللهِإَلْيِه َوَكاَن  اللهَعُه َبْل َرَف( 250)الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا 

                                                 
الويالت، ناهيك عن املآسي ومن العذابات وقاسى السجن و( رض)وحنن نعلم كم جترَّع اإلمام أحمد بن حنبل  -  224

خالٌد أو كلمته له لفاء َبني العباس، كي ُيْثِبَت للعامل أجمع بأنَّ كالم الُخط واجللد والتوهني والتحقري بيد فحيح السيا

  .خلود الله وغرُي َمخلوق
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 تفنيدًا ُهوَتَم (ياِنَم) امُلَبجَُّل الرسوُل ِةاملانوي الشريعِة مبعوُثو الشرِق كيُمَح وقد َفنََّد

حني  ،قرون ِةدِِّعِب َصلَبُه أو ُهوَتَم الكريُم القرآُن َدنَِّفقبل أن ُيوذلَك  ،هو اآلَخرُكلِّيًا 

 ْمَل ذابُهدًا، وأنَّ َعَسَج ُسِبْلًا َيَحْوُر اَنَك يحِسد امَلِيالسَّ بأنَّ":الواحد وباحلرِف ل عنُهقا

م اَلالَع ور اإللهي إلىوح النُُّر ُلثَِّمه ُينوَك، اسن النَُّيًا ألْعاَعَدِخر اِهإالَّ يف الظَّ ْنُكَي

 َموِت بشأِن ما ورَدوأنَّ السيما  225"يمِقسَتمُليق اِرم الطَُّهَيِرُيم َوي آَدِنَب َدرِشُيفلي، ِلالسُّ

إلى  ُهإالَّ إلى رفَع املجازيِة ِهثل يف جوهر دالالِتمياملسيح، ال  السيِد وِسدُّالُق اللِه كلمِة

َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك  اللهِإْذ َقاَل : ُعمران آِل يف سورِة ورَدكما ، تعالى اللِه

وقد  220"الله نِيِمُرِفَع إلى َي إْذَو 44":املقدس يف الكتاِب هتأكيُد سبَقو (4/55)ِإَليَّ 

 ، َموَتوَتى امَلَتعًا َحطاِئ اَنَكَو":املقدس يف الكتاِب اللِهإلى  ِهرفِع تأكيُد تكرَر

 220"إسم ي َيفوُق ُكلَِّذالَّ اإلسَم عطاُهَأيًا، َواِلَع اللهيضًا َرفََّعُه َأ َكِلَذِل8. يبالصَِّل

 حيُث( يًااِلَع اللهيضًا َرفََّعُه َأ َكِلَذِل8. يبالصَِّل َموَت)فقرة  يف دالالِت أرجو التمعَن

ومع  (َعاِليًا اللهَرفََّعُه ) حنَي (ليبالصَّ)إلى  املوَت املقدسُة اإلجنيليُة اآليُة ِتأسند

 ِةاإللهي واإلرادِة ألمِرِل َلَثما امَت، عندقربانًا ُهنفَس يقدَمجهدًا كي  مل َيدَِّخْر ذلَك

 إلى هناَك يف ذهابِه بأّن اليقنِي علِم يعلُم وكاَنورشليم، إلى ُأ بالذهاِب لُه ِةالصادر

 عليِه َتِرُضْعَيِعندما  وتثبيتًا لذلَك! نياالدُّ ياِةاحلن ِم ُهخروُجو املجازيُّ ُهوُتَم كمُني

إلى  الذِّهاَب َعن َعزِمِه يِهثِنُي أن ُدُبطُرس َوُيري األمني الرسول الزاهُدالربانيُّ  احلواريُّ

ُهم ُملِّْعُيوأَخَذ 42":املقدس الكتاِب يف ورَدُه بالشَّيطان، كما ُه بأن َينَعَتُأورشليم، يبادُر

                                                 
َتعني النادر أو الفريد يف اللغة ( ماني)وكلمة ( شابورغان)من كتاب ماني املقدس  292ذلك يف الصفحة  ورَد -  225

ِة ُقرون، ِبِعَد( ص)حممد  رسولالأي قبل مبعث  120ماني يف القرن الثالث امليالدي عام الرَّسوُل امُلَبجَّل ُوِلَد . الفارسية

ال يأكل اللحوم وال يتناول اًل أمَِّتُمدًا بَِّعَتدًا ُمنشأ زاِهوَهَمدان،  مدينة قافة منولد وفارسي الثَّشأة وامَلالنَّ وكان بابلّي

 ، ِمن وأٍد للكذِبرفيعةالالعالية والِقَيم َحلي باألخالق اإلنسانية ر شريعته يدور حول التَّحَوشيئًا من اخُلمور، وكان ِم

زرادشتية وبوذية ومسيحية ِميرتائية ون ، لذا نادى بُأخوَّة سائر الشرائع السماوية، ِماألبرياء رواحِأل إزهاٍقو نِفللُع بٍذوَن

وكان كالسيد املسيح يتنقل من قرية إلى ُأخرى ومن َبَلٍد إلى آخر، حتى طاف أرجاء الهند . وغريهاومندائية 

م ُمشِرَقة، إالَّ أنَّ ُهراُتَذة وَشَلكان يقول بأن رساالت األنبياء واملرسلني كاِمو. والصني ومصر واملغرب وبالد الشام

شريعة ِل سٍخن َنأتباعهم أفسدوا هذه اإلشراقات ِمن َبعِدِهم، وقد ُبِعثُت ُمَكمِّاًل ِلِتلك الشرائع السَّماوية، إذ ليس هناك ِم

 وقد ُبِعثُت أيضًا. لٌي َسرَمِدٌي ال يزول بزوال الزََّمن أو األنبياءسماوية، كونها كالٌم ِمن الله، وكالم الله أَبِدٌي أَز

والغريب يف األمر فإن أتباعه . ماوي الواحدين السَّالطارئة على تلك الشرائع اإللهية املتمثلة بالدِّتلك املفاهيم  َححِّأُلَص

 ! راآلَخ َورَّفوا شذرات شريعته الَغرَّاء ُهن بعده َحِم

 . خر اإلصحاح الثاني من أعمال الرسل من الكتاب املقدسراجع أوا -  220

  .أنظر اإلصحاح الثاني من الرسالة إلى فيلبي من الكتاب املقدس -  220
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الَكَتَبة، َو الَكَهَنِة ساُءُرَؤَو وُخُيالشُّ ُهَضريًا، وَيرِفِثَكَتألََّم َيدَّ أْن ُب اَل اإلنساِن أنَّ ابَن

ِه بى َتَحاْنَف. ًةرَاَحمِر َصن هذا اأَلَعَحدََّث َتّد َقَو41. ومام َيُقأَي ِةالَثَبعَد َثَو، ْقَتْلَوُي

 َسطُرُبَر َزَجَو ِهيِذالِمإلى َت َنَظَرالَتَفَت َوولكنه 44. ِبُخهَوُيَخَذ َأاِنبًا َوَج ُسُرْطُب

 229!"اسوِر النَُّأُمل ِبَب اللهوِر ُأُمِب ال ُرَفكُِّتنََّك طان، أِلْيَشي يا ماِمْن َأِمْب اْغُر:"اًلاِئَق

ال  اجلياشِة تعبريًا عن العاطفِة العادينَي الناِس تفكرِي حسب كُرَفهذا ُت ِكبقوِل َكأي أّن

 اللِه ضاِءَق كِمُح تنفيِذعن عزميتي يف  نيأن ُتثنَي ريُدُتو ،الله إرادِة كِمُحُمقَتضى ِب

ُمَخيَّرًا وِبَشكٍل  املسيُح السيُدكان ذلك  من الرغِمعلى  .لاألَز نُذلي ُم ُهَردَّذي َقالَّ

 حيُث، فيه األقداِر رغبِة لتحقيِق ِهذلك سعى بنفِس ومعَوَعَدِمِه،  ُمطَلق َبني الذِّهاِب

كما عن احلواريني؛ األخري  راِقالِف وعُدم عندما حاَن العبارِة وبصريِح هاتأكيُد ورَد

 ِنباحُلْز َيشُعُر َبدَأَبدي َوابَني َزَو ُه ُبطُرَسَعَذ َمَخَوَقد َأ40":املقدس يف الكتاِب ورَد

وا ا واسَهُرا ُهَنْوَقإْب! ى امَلوتِجدًا َحَت ٌةيَني َحِزَنْفِس:"َلُهم اَلَقَف49. ةالكآَبَو

اَن يا أبي، إْن َك:"ي، قاِئاًلهِه ُيَصّلْجَو لَىياًل وارَتَمى َعُهم َقِلوابَتَعَد َعْن48!"يَمِع

 228!"ا ُتريُد أنتَكَم يُد أنا، َبْلَكما ُأِر ِكن، اَلَلَو: ي هذِه الَكأسر َعنُِّبْع، َفلَتِكنًاُمْم

ختفى ذا اافلم! لهم وصلبوه حقًا ْهَبُيشَّ ْموإذا ما َل .األزلية َكإرادِت قضاِء حسبأي 

 ذلَك كلُّ حدَث؟ املكان حوَل َراملُبَعَث َنَفالَك إالَّ أثرًا له ومل جيدوا ؟من القرب اجلسُد

ليس  شبيُهتوال ،إمنا ُشبَِّه لهم السَّيد املسيح مل يكْن املصلوَب بأّنهم يلإ اللُه كي يوحَي

 لهم ءىرتايكي  ِبَحولِه وُقوَّتِه اللُه ُهما جعَل، إّنودم من حلٍم إنسانًا شرطًا أن يكوَن

 بعَدلهم  ظهَر كوتأكيدًا لذل. ايَِّورًا َسَشَب الصورِة على تلَك الناِس عنِيِخداعًا أِل

 املقدسِة من األياِم ُرَتَبُتْع يوالت ،تكلمًا معهمُم ِهودِم بلحمِه أياٍم ثالثِةب الصلِب حادثِة

 إجنيِليف  ورَدكما املسيح،  السيِد قيامِة عيِدِب ْتَعْنالتي ُتو ،جمعاء للبشريِة ِةَقشِروامُل

 الٌمَس":مُهَل اَلقم، َوِهِطَسيف َو ُهُسْفَن وُعُسَي َفك، وَقذِلِب ماِنلََّكَتا َيَما ُهيَموِف40":لوقا

ا َم":مُهَل اَلَقَف49. حًاَبَش َنْوَرَيم هَُّنوا َأهَُّمَوَتم، ِهوِفَخَو ْمِهِرْعُذِلم، ُهنَِّكوَل40 !"مُكَل

 َونا ُهَأ، َفّيَقَدَمَو يَّوا َيَدُرُظْنُأ48م؟ ُكوِبُلُقيف  وُكْنَبِعُث الشُُّكاذا َتَمِلني؟ َوِبِرُمضَطم ُكاُلَب

ن وِم 210"يِل َنْوَرَتا َمَك ظاُمِعَو ٌمْحَل ُهَل َسْيَل َحَبالشَّ إنَّوا، َفُققََّحي وَتوِنُسإمِل. يِسْفَنِب

                                                 
 . من الكتاب املقدساإلصحاح الثامن من إجنيل مرقس راجع  -  229

 . أنظر اإلصحاح السادس والعشرون من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  228

  .من إجنيل لوقا من الكتاب املقدس 14اح أنظر اإلصح -  210



 133 

 طرقوا إلى هذا املوضوِعمل يت ،الله ن أنصاِرِم النُّجباَء احلوارينَي بأّنأيضًا  القوِل نافلِة

 اسالنَّ عامة نالعظمى ِم الغالبيِة فهِم ِءعلى آال ِةاملتعذر الصعبِة واملعادلِة الشائِك

 الحقِةمن امُل يف وضٍعذلك كانوا  إلى باإلضافِة، ال من قريٍب وال ِمن َبعيدالبسطاء 

 ما إلى ذلك من احلروِبووالتعذيب، والتَّنكيِل  والقتِل والسجِن واملتابعِةواملحاربِة 

ِ  ،فسيِةالنَّو والرُّوحيِة سديِةاجلَّ  اللِه كلمِة جيَلانَّ إنلذا فإ! دوا عليهَسْحلُيمل يكونوا

 الكتِبسائر و( ص) مٍدنا حمرسوِل من قرآِن وعلى النقيِض ِحاملسي ناسيِد القدوِس

 اإللهيَّ وحَيال وَنُمِلسَتَي واكان نالذيمن ، ُمجتمعني ِلُسوالرُّ األخرى لألنبياِء املقدسِة

 ْم، َلَيَتَنبأوَن عن طريق الرؤيا الصاحلة، أو كانوا جربائيل الكريِم امَلَلِك عن طريِق

 ما كان، إّنلقاخَل َنِم أحٍدكة أو ِمن املالِئمن  املقدَس ُهإجنيَل الُمسَّال عليِههو  ْمِلسَتَي

 ِهوِرن ُنسًا ِمَبَقو ،امُلتعال امللِكالواحِد العليِم اخلبرِي  اللِهَن المًا ُمباِشرًا ِمَكُه كالُم

ذ إنشاء العامل وإلى من نورًا ُعشُِّت لُّتظ، وسمعاءَج شريِةإلى الَبى وُبشرراجًا وهَّاجًا ِس

َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك  ِإْذ َقاَل اللُه: سورة آل عمرانبذلَك  كما يشهُد؛ أبد اآلبدين

الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى  َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق

ليس هذا فحسب إمنا اآلية القرآنية الكرمية بصدد احلديث عن  (4/55)َيْوِم اْلِقَياَمِة 

 (ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة)فقرة ، كما ورد عند وم القيامةأيضًا وإلى ي ونُهُعِبتَّفضل الذين َي

اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الله  ِإْذ َقاَلِت: عمران آِل سورِة يف أيضًا وقد ورَد تأكيدها

ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن 

فيعًا يف الدنيا أي َش( َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة)السيما وأن فقرة  (4/45).اْلُمَقرَِّبنَي

 سبق تأكيدها وقد (َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي)ما إّن جمعاء، ليس هذا فحسْب للبشريِة خرِةواآل

ْخِفياًّ َم ي ِبأمثال، وَأكِشُف ما كاَنَفِمسأفَتُح :"يف الكتاب املقدس الطاهر ِهعلى لساِن

نا يوحنا رسوِل على لساِنيوحنا إبن زبدي يف إجنيل  ورَدوقد  212"اِء العامَلُذ إنَشُمْن

 يف الكتاِب (إبن زكرياا ُيوَحنَّ سيدنا الصابئة املندائية أي جمدد رسالة)عمدان امَل

ا مََّأ. ميععلى اجَل ٌمدَِّقَتُم َوُهَف َكذِلماء، وِلالسَّ َناآلتي ِم َوُه ُهإن42َّ":ما تصه املقدس

 ٌمدَِّقَتُم اِءَمالسَّ َني ِماآلِت. ياًّرِضالمًا َأَك ُملََّكَتَيَو يٌّرِضَأ ُهاألرض، فإنَّ َنِم ن كاَنَم

 األنبياِء سائِر الِفوعلى خ 211"رأىَو َعِمما َسِب ُدشَهَي َوُهَو41. يعِملى اجَلَع

                                                 
 . من إجنيل متى من الكتاب املقدس 24من اإلصحاح  45أنظر اآلية  -  212

 . أنظر اإلصحاح الثالث من إجنيل يوحنا من الكتاب املقدس -  211
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 يف بطِن للعياِنالسيد املسيح الُقدوِس  اللِه كلمُة سََّدَجَت، واخَللَق أجمعني واملرسلنَي

عن طريق  الِعباِد دخوِللُمْثلى  َشكَِّل وسيلًةُتكي  ،بنت عمران مرَيَمالعذراء  القديسِة

 األنبياِء َنِم ألحٍد صلُةهذه اخَلْمَنْح ومل ُت، السماوات إلى ملكوِت ِسُدالُق روِح

ِتْلَك الرُُّسُل  :البقرة سورِة يفصرحيًا ورَد كما استثناًء؛  املسيِح للسيِد إالَّ والرسِل

َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن  اللهَفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم 

 يف الكتاِبأيضًا ها تأكيُد وقد سبَق( 1/154)َأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َو

، بِه وَدوُعامَل َسُدالُق وَحب الرُّآلا مَن َذَخ، وَأالله نِيِمَيإلى  َعِفُر إْذَو 44":املقدس

أرجو الرتكيز على فقرة  214"كذِلتيَجٌة ِلَمُعوَنُه ُهَو َناآلَن وَتْس ا َتَروَنُهَمَو. يناَلَع ُهاَضَفَأ

روح السيد املسيح تعالى سبحانه والله نسَب حيث ( وَأَخَذ مَن اآلب الرُّوَح الُقُدَس)

إلى نفسه تعظيمًا وتشريفًا له، كما ورَد على لسان اإلمام الرازي عند شرحه لآلية 

، حني عليه السالم إلى فضل السيد املسيح اإلشارُة تكررِتوقد . ية الكرميةالقرآن

 الوداعِة رسوِل على يِد َدمََّعكي يَت ،نرُداأُل نهِر َبْوَص اجلليِل من منطقِة َهتوّج

 َنِم َدِعوع، َصُسَي َدمََّعا َتَملََّف20":زكريا إبِنحييى سيدنا  الفاضلِة األخالِق مبعوِثو

 ُهكأنَّ يِهَلاًل َعطًا وناِزهاِب الله َحْوأى ُرَرَو ُهَل ْتَحَتد انَفَق ماواُتال، وإذا السَّيف احل املاِء

 ُهبأنَّ املقدسة، ألدركنا طواعيًة اإلجنيليِة الفقرِة صياغِة كيفيَةنا ْلولو تأَم 214"ةماَمَح

الكريِم  َلِكأي امَلالله ُروُح  ُهإسُم املسيِح على السيِد كريٍمَلٍك َم هبوِط عن يتكلُم

ختتلُف إختالفًا جذريًا عن املتمثل بامللك الكريم جربائيل إالَّ أنَّ روَح الله  .جربائيل

، السماوات إلى ملكوِت املسيِح السيِد عن طريِق الدخوَلتعني  ، الذيسُدالُق روِح

 ائرس من بني إّياها تعالى اللُه ُهالذي منَح والكثريُة اخلارقُة املعجزاُت تعني أيضًاو

تأكيدها  ورَد ماك ؛واملغفرة العفُوحتى املوتى و كإحياِء، إستثناًء ِلُسوالرُّ األنبياِء

 َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى اللهِإْذ َقاَل : املائدة سورِةيف صرحيًا 

ِفي اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب  َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس

َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلْنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها 

 (5/220)ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني  َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َوُتْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ

من النجباِء  احلوارينَي َنِم كوكبٍة عن طريِق عنُه نَقُلُتكثرية،  مقَّدسًة أناجيَل لذا جنُد

                                                 
 .راجع اإلصحاح الثاني من أعمال الرسل من الكتاب املقدس -  214

  .تى من الكتاب املقدسراجع اإلصحاح الثالث من إجنيل م -  214
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 .جمعاء إلى البشريِةتعالى  اللِهوُرُساًل من  حقًا أنبياًء َن، الذين ُيعتربوالله أنصاِر

 ومنُذ َخلَق ،بالكلمة ِةاملنعوت اإللهيِة يفِةاللطهذه  روِح ن خالِلوِمتعالى  اللَه أّنو

 د مزاعَمنَِّفوهذا ُي ،املالئكة رؤساُءهم ومن ضمِن املالئكِة أصناِف سائِر أرواَح دِءالِب

 . 215 ميخائيل ُكَلامَل املسيِح السيِد عن كوِن( هَوْههود َيُش)

 بالسيِد ِةاملتمثل ِهوكلمِت اللِه روِح نوِر جتلياِت عن التعبرُي جاَء آخَر ويف سياٍق

 إميانيٍة إطاللٍةعن هم اآلخر  عبَّروا حيُث (اَفإخوان الصَّ) رسائِليف صرحيًا  املسيِح

                                                 
نَّفوا كلمة الله القدوس السيد املسيح كونه إخفاقًا، حني َص( شهود يهوه)ـ وقد أخفق من ُيسمون أنفسهم ب -  215

َجَلَس 4:"ضمن اإلصحاح األول من الرسالة إلى العربانيني يف الكتاب املقدسحيث ورد تفنيدها َجِليًا ! امَلَلك ميخائيل

وهكذا، أَخَذ َمكانًا أعَظَم ِمَن املالئَكة، مبا أنَّ اإلسَم الَّذي َوِرَثُه ُمَتَفوٌِّق ِجدًا على . نِي الله الَعظيميف األعاِلي َعن َيِم

لذا أناشد أتباعهم بأن يتَمعَّنوا يف آيات الكتاب املقدس وال ينخدعوا بأقوال َمن جعلوا ِمن  "أسماِء املالِئَكِة َجِميعًا

اإلصحاح الثالث من رسالة يعقوب من الكتاب  يف مطلعي يتجنَّبوا ما جاء حبق أمثالهم أنفسهم معلمني لغريهم، ك

واذُكروا أنََّنا، َنْحُن ! يا إخَوتي، ال َتَتساَبُقوا َكي َتْجَعُلوا َأنُفَسُكم ُمَعلِِّمنَي ِلَغرِيُكم َفَتِزيُدوا َعَدَد امُلَعلِِّمني":املقدس

وَلِكّن َمْن ُيلِجُم . فإنََّنا َجِميعًا ُمَعرَُّضوَن ِللُوُقوِع يف َأخطاٍء َكِثرَية1. بًا أقَسى ِمن َغرِيناامُلَعلِِّمني، َسوف ُنحاَسُب ِحسا

املتكررة خرى وِمن جملة جتديفاتهم اأُل "ِلساَنُه َوال ُيخِطُئ يف َكاَلِمِه ُهَو ناِضٌج َيْقِدُر َأن ُيَسْيِطَر َعلى َطِبيَعِتِه َسْيَطَرًة َتامَّة

وكذلك الصفحة اخلامسة  1020عام ( ديسمرب)ظر الصفحة السادسة من جملتهم برج امُلراقبة الصادرة يف كانون األول ُأن

ك ميخائيل ورئيسًا ، حني اعتربوا السيد املسيح هو املَل1020من العدد اخلاص ملجلتهم الصادرة يف األول من نيسان عام 

ئيل رئيسًا لصنف واحٍد من أصناف املالئكة كجربائيل وعزرائيل تعدى كون امَلَلك ميخاي يف حني ال! للمالئكة

أنظر أيضًا الصفحة الثامنة من نفس املصدر، حني صنَّفوا األعضاء  وبصدد حتريفاتهم األخرى الكثرية،. وإسرافيل

تاب املقدس امُلنتمني إلى َمحَفِلِهم هم الذين حيكمون مع الظهور الثاني للسيد املسيح، يف اليوم املنعوت يف الك

ُثمَّ َرأيُت َحْماًل واِقفًا َعَلى َجَبِل ":من مستهل سفر الرؤيا من الكتاب املقدس 24بالَهرَمجدون، كما ورد يف اإلصحاح 

الَّ عدد السيما وأن هذا العدد ال متثل إ "َصهُيوَن وَمَعُه ِمَئٌة وَأرَبَعٌة وَأرَبُعوَن أْلفًا ُكِتَب َعلى ِجَباِهِهم اسُمُه واسُم َأِبِيه

األنبياء والرسل واحلواريني واألحبار واألئمة واألولياء واألقطاب واألوتاد من أنصار الله، وعلى مساحة سائر 

 244 ـعلى عدة ماليني، وماذا بشأن األعداد الزائدة منهم عن ال أنَّ أعداد شهود يهوه يربوالشرائع السماوية، علمًا ب

شهود يهوه ال ُيِديُنون ألية كنيسة مسيحية يف العامل وال لسعادة بابا الفاتيكان دام آالف؟ ومن اجلدير بالذكر أيضًا فإن 

وما بالك بأتباع الشريعة ! ُيحظر حتى الزَّواج منه كافرًاظُله، يف حني َيعتربون كل مسيحي ال ينتمي إلى حمفلهم 

وتهميشيي هم أن ُينعتوا أسوًة بتكفرييي املحمدية وغريهم من أتباع الشرائع السماوية اآلخرين؟ لذا حقَّ القول علي

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على مطبوعاتهم الشهرية امللونة، ويف مقدمتهم ( امُلعاصرين املسيحينَي ُمَتَسلفي)ـ امُلسلمني ب

املركز لغة أو أكثر، ألدركنا بأن منظمة ُمَتمكنة تقف وراء ( 91)اللتان تصدران ب( استيقظ)و ( ُبرج املراقبة)جملتي 

، ناهيك بوالية نيويورك األمريكيةالثقايف لوكرهم الرئيسي املسمى جلعاد برج املراقبة للكتاب املقدس، الواقع يف پاترسن 

! عن حجم األموال الطائلة التي ُتصَرف على إجتماعات ومناسبات مقراتهم الشهرية املنتشرة يف سائر أحناء العامل

مليون ُنسخة ُمَحرََّفة لكتاب أطلقوا عليها تسمية  214ًا وبلغات عديدة أكثر من واألنكى من ُكلِّ ذلك أصدروا مؤخر

السابقة  ُتخاِلف يف كيفية صياغة دالالت معاني كلماتها سائر الكتب املقدسة( ترجمة العامل اجلديد-الكتاب املقدس)

، كي ُيوحوا إلى أعضاء غلب املواضعيف أ( يهوه)بكلمة ، والالفت للمتأمل أنهم َغيَّروا كلمة اإلله أو الرب عليها

  .ًا فاِضحًا ملعامل الكتاب املقدس ُجمَلًة وَتفصياًلمنظمتهم بأنَُّهم ُهم املقصودون دون غريهم، والتي ُتعترب مّس
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 بصياغٍة ، ولكْنتعالى اللِه عنَد املسيِح سيِدلا كانِةمل أعمَق ونظرٍة جديدٍة ورؤيٍة ،وفىُأ

املبجِل  الرسوِل على لساِن نقلوهاكما ، عبريًا عن احلقيقةَت جاذبيًة وأكثَر جديدٍة

يا عَطانع، وَأاإلله الصَّعالي ِبَتاإلله امُل َدإحتَّ:"مقولُهأو هرمس أو أخنوخ  إدريس

 راُتِبَدت امُل، وصاَروجوداتامَل لَّائرية ُكها الدَّحبركِت ْتَقَلَطولى، فاْنة اأُلفَعألفالك الدَِّل

 إالَّ ٌلَمَع ى لُهنََّسَتوال َي عٌلد ِفأَحن ع ِمَقوال َي. رَدريق الَقن َطَع ْمالعاَل يُرِدبع ُتالسَّ

 ذاِنوم، اللَّحُتر امَلَدم والَقرَبامُل اءَضلَقا َوذي ُهي، الَّاِرالَب ُمْلِع َكِليف َذ لُه َقَبد َسما َق

فقرة  قد ورَدو 210"ةيَِّكَلوم وتأثريات األشكال الَفُجالنُّ أحكام باتوِجُم نِم راِنَبُيعَت

فقرة و له، الذي ال شريَك الصمِد األَحِد الواِحِد اللِه ذاِت عن ايٌةكن (عاليَتاإلله امُل)

 سيما وتتطابُقال. سيحيد امَلبالسَّ املتمثِلالقدوس  اللِه كلمِة كناية عن (عاِناإلله الصَّ)

 للربانينَي يِّاإلله الفيِض نظريِةمع  اللَُّدنيِة من اإلشراقاِت لروحيُةا هذه اإلفاضاُت

 اِتيَِّلَجالتَّ عن جوهِر النابعَة العرفانيَة شرحوا الفكرَةحني  ،همأسراَر قدََّس الزهاَد

 اللهيات لَِّجن َتوَع":بهذا الشأن قالوا ، عندماالروحية اإلفاضاِت حقائِق ُلبِّو اإللهيِة

 ْتَقَلَخالتي أو الكلمة ل قل األوَّة أو الَعيَِّلس الُكْفت النَّفاَض ِدمَّالَص األَحِد الواحِد

قل س الَعَمَياألول جانبان روحيان، جانب باطني للعقل أن و. ة جميعًايَّلكائنات احَلا

يواجه العامل ظاهري  وجانب (امُلَتعالامَلِلك  اللهمن إرادة إرادته  دأي يستم)اإللهي 

يف الَبدِء َكاَن 2":املقدس الكتاِب يف ما ورَدذلك تطبيقًا ِلو ."هرِّه وَشرِيَخاخلارجي ِب

. اللهُهَو َكاَن يف الَبدِء َمَع 1. اللهَوَكاَن الَكِلَمُة ُهَو . اللهة، والَكِلَمة َكاَن َمَع الَكِلَم

. ِفيِه كاَنِت احَلَياة4. ِبِه َتَكوََّن ُكلُّ َشيء، َوِبَغرِيه َلْم يَتَكوَّْن َأيُّ َشيء ِمَما َتَكوَّن4

 امُلَتعاِل الصَّمَد األحَد اللَه فإنَّ أدّق ٍةعباروِب .210"َواحَلَياُة هِذِه َكاَنِت النُّوَر ِللَبَشر

 من دوِن وهو الذي ُيَحرُِّك األشياَء ،واإلرادة واألمِر والِفعِل الُقوَِّة يف حالِة وتاٌم ساكٌن

 .شيء وامُلَمهُِّد وامُلَدبُِّر وخالُق كلِّ والباطُن والظاهُر ُرواآلِخ وهو األوُل !أن َيَتَحرَّك

 أَبِديٌّ يٌِّلأَز ُلاألوَّ والعقُل ،العليم ُقوهو اخلالَّ ِلاألوَّ للعقِل ُلاألوَّ ُعبِدامُلهو و

 الفيِض طريِقَعن  ْتَرَدَص األوِل ن العقِلوَع، واحلركة والفعِل القوِة يف حالِة ديٌّرَمَس

م، العَاَل مَّ ِبَخلِقَهما عنَد َةَيلِّالُك و النفَسأ األوَل العقَل ة، ألّنَيلِّالُك ُسْفالنَّ اإللهيِّ

                                                 
نسبًة إلى  هم بهذا اإلسِمَنَعتوا انفَس حيُث، من املجلد الثالث من رسائل إخوان الصفا 500أنظر الصفحة  -  210

 . (ص) حممٍد الكريِم الرسوِل يف حياِة الصَّفِة من أهِل ختارِةامل النخبِة

 . مسَتهَّل اإلصحاح األول من إجنيل رسولنا يوحنا ابن زبديأنظر ما جاء يفُ  -  210
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األحِد  الواحِد اللِه ُةل، ونسباألَز نُذُم امُلَقدََّر ها عامَلها اإللهيَِّرَذكَُّت الِلن ِخِم َلقُهَخ

 أو العقِل ِةَيالُكلِّ ِسْفأو النَّ بالكلمِة اِةّنَكامُل طيفِةإلى تلك اللَّ ُهشأُنجلَّ  عاِلَتامُلالصَّمِد 

ة إلهيَّ حقائُق ماء، ِةطَرإلى َق واملحيطاِت البحاِر سبِةِن، َكاملسيح بالسيِد املتمثِل األوِل

ام اإلجحاد، ولإلملام التَّ باَرض عنها ُغات األقدار ينتظر من ينُفمطمورة يف طيَّ

، ينبغي اخلوض يف ما حتتويه موراأُل حقائِقوستجدات الوقاِئِع وُم يثيات األحداِثَحِب

معانيها،  إستيعاِبها وُدَرِر التََّأُمِل يف أنواِر َةغيُبُمجَتِمَعًة ة ب املقدسكتلاسائر  آالء

التي  بهدف إعادة التوازن إلى روح الشرائع السماوية، ومنها الشريعة املحمدية

مسيحانية مشهورة تفيد بأن ة بوَءُنها ِبأبدؤفاق، النِّب ارِةاألمَّالنفوس لعبت بها أهواء 

ل هو وس السيد املسيح يف ظهوره األوَّريق لكلمة الله القدد الطَّمهُِّيسوف أول نبي 

لطَّاهِر ا لساِنالكما ورد على ( زكريا حييى إبن رسولنا)ا يوحنا املعمدان رسولن

ذي سولي الََّر َكاَمدَُّق ُلها أنا ُأرِس1":الكتاب املقدس أنواِر سياقلنبي إشعياء يف ل

 ُهَلُبوا ُسُل، واجَعّبالرَّ ريَقوا َطدُِّعَأ: ةيَّرِّيف الَب اٍدَنُم ُتْوَص4ريق؛ الطَّ َكَل دُِّعُي

 ِةَرغِفَمة ِلوَبة التَّيَّوِدعُمَمنادي ِبُي يف الربِّيَّة داُنعَما امَلنَّوَحُي َرَهَظ ْدَقَف4!" ًةيَمِقسَتُم

 وَنُدمََّعَتوا َيكاُنيعًا، َفِمَج يَمِلَشوُرُأ هُلوَأ ِةيَّوِدُهالَي ِةَقنَطِم هُلَأ يِهإَل َجَرَخَو5. طايااخَل

 ُهَطَسَو فُُّلمال، وَياجِل ِرَبن َووبًا ِمَث ُسلَبا َينَّوَحُي وكاَن0.مطاياُهَخِب نَيرِفعَتُم ِهِدلى َيَع

تأكيدها  ويف نفس السياق ورَد 219"يَّرِّالَب َلَسوالَع راَداجَل اُتقَتلد، وَين ِجِم زاٍمِحِب

 يَقِرالطَّ ُئيَِّهُيي َفِكاَلَم ُلِسْرا ُأَذَنهَأ2":يف سفر مالخي من الكتاب املقدسأيضًا 

 بِهِ وَنرَُّسي ُتِذالَّ ِدْهالَع الُكَمَو ُهوَنُبُلْطي َتِذالَّ ُديِّالسَّ ِهِلَكْيًة إلى َهغَتي َبِتأي وَياِمَمَأ

د املسيح رسولنا ِيالسَّرسول الوداعة يف حني يصف  218"وِدُناجُل بَُّر ي قاَلأِتا َيَذَوُه

متى من الكتاب رسولنا إجنيل سياق  بيل يفه النَّممبقا عمدان مبا يليقيوحنا امل

هذا َف20. يِِّبن َنِم َمعَظم، وَأُكَل وُلُق، َأْمَع؟ َنياًِّبَنوا؟ َأَرَتم ِلجُتَرإذن، ماذا َخ8":املقدس

 قَّأحَل22! كريَقَط َكَل ُدهَِّمذي ُيي الَّوِلُسَر َكاَمدَُّق ٌلرِسي ُمها إنِّ: نُهَع َبِتذي ُكالَّ َوُه

 نَّولِك. دانعَما امَلنَّوَحن ُيِم ُمعَظأ ساُءم النِّتُهَدن وَلَم نَيَب ْرظَهَي ْمَل ُهإنَّ: مُكَل وُلُقَأ

امُلَبجَّل بي ويف سياق آخر يتابع النَّ 240!"نهِم ُمأعَظ ماواِتالسَّ وِتُكَليف َم َرصَغاأَل

                                                 
 . أنظر اإلصحاح األول من إجنيل مرقس من الكتاب املقدس -  219

 . أنظر اإلصحاح الثالث من سفر مالخي من الكتاب املقدس -  218

 . أنظر اإلصحاح احلادي عشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  240
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 ُرَدْقَأ َون ُهَمي ِدعأتي َبَيَس":ان سيدنا يوحنا املعمدان قولهعلى لسولكن إشعياء 

 َوا ُهمَّاملاء؛ َأم ِبُكدُتمَّأنا َع9. ِهذاِئِح باَطِر لَُّحأَلِ َيِنحَنن َأَأ قُِّحن ال أسَتي، َمنِِّم

الذي ظيم وقد تكرر احلديث عن هذا الفادي الع    "سُدالُق وِحم بالرُُّكُدمَِّعُي وَفَسَف

َأْعَماُل َيَدْيِه َأَماَنٌة 0:"داودرسولنا  مزامري يف روح القدسبال باملاء إمنا َعمَّد الناس 

. ثاِبَتٌة َمَدى الدَّْهِر واأَلَبِد َمْصُنوَعٌة ِباحَلقِّ واإلْسِتَقاَمِة9ُكلُّ َوَصاَياُه َأِميَنٌة . َوَحٌق

ْكَمِة َرْأُس احِل20. ُقدُّوٌس َوَمُهوٌب اْسُمُه. َأَقاَم إلى اأَلَبِد َعْهَدُه. َأْرَسَل ِفَداًء ِلَشْعِبه8

ويف نفس     "َتْسِبْيُحُه َقاِئٌم إَلى اأَلَبِد. ِفْطَنٌة َجيَِّدٌة ِلُكلِّ َعاِمِليَها. َمَخاَفُة الرَّبِّ

 ِبُحُس َعا َمإَذَو ْيِلى اللََّؤى يف ُرَرَأ ُتْنُك24:"عليه السالم يف سفر دانيال ورد السياِق

انًا َطْلُس َيِطْعُأَف24. ُهاَمدَُّق وُهُبرََّقَف اِماأليَّ يِمِدَقإلى ال اَءَجى َوَتَأ اٍنإنَس ِنإْب ُلْثِم اِءَمالسَّ

 ْنا َلَم ٌيِدَبَأ اٌنَطْلُس ُهاُنَطْلُس. ِةَنِسْلواأَل ِمَمواأُل وِبُعالشُّ لُُّك ُهَل َدبََّعَتَتوتًا ِلُكَلَمدًا َوْجَمَو

للسيد  ِةَزيََّمامُلامَلرموَقِة و ملكانِةا بتلَك ُدشِهستويكما     "ُضِرَقْنَي ا اَلَم ُهوُتُكَلَمَو َلْوُزَي

َيا  ِإْذ َقاَل اللُه: يف سورة آل عمرانورَد ظام؛ كما القرآن الِع وآياُت ُرَوُس املسيح

ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق 

الكرمية القرآنية  ليس هذا فحسب إمنا اآلية (4/55)يَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة الَِّذ

، قهاء التكفريينيمن الُف التهميشيني اإلقصائينيتأويالت عن متاما املغايِر ويف اإلجتاه 

، كما وقيام الساعة وم القيامةأيضًا وإلى ي ونُهُعِبتَّبصدد احلديث عن فضل الذين َي

ِإْذ َقاَلِت : عمران آِل يف سورِةاحلال وكذلك  (ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة)فقرة ند ع ورد

اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الله ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي 

جمعاء،  للبشريِةو الدنيا واآلخرِة أي شفيعًا يف (4/45)الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي 

نعت الله امللك املتعال نبيًا أو ومل يسبق أن  (َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي)ما إّن ليس هذا فحسْب

إالَّ للسيد املسيح املرموقة قديرية عوت التَّبتلك النُّأو أحدًا ِمن اخَللق رسواًل 

  .َع وهو َشهيدملن كان له قلب أو ألقى السَّمإستثناًء، 

                                                 
، وقد أستشهَد رسوُل املعمودية أنظر اآلية السابعة من اإلصحاح األول من إجنيل مرقس من الكتاب املقدس  131

الكرازة لنشر دين يوحنا إبن سيدنا ورسولنا زكريا ويف حياِة السيِد املسيِح بذلك، وِبذا حتقق نبوءتُه بأن بدأ ِمن بعدِه ب

 . احلق والتعاليم املسيحانية املتمثلة بالدِّين اإلسالمي الواحد

 . أنظر املزمور املئة واحلادي عشر من الكتاب املقدس -  241

 . أنظر اإلصحاح السابع من سفر دانيال من الكتاب املقدس -  244
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، خياطبه نبينا داود عند َرّب األرباب للسيد املسيح املميزةكانة ونظرًا لتلك امل

يما ِف41":يف الكتاب املقدس ؛ كما ورَديوم القيامة شاهِدن مِم ن مشهٍدِم( يبَِّر)لفظة ب

 َعَضى َأحت44َّ ييِنِمَي ْنَع ْسِلإْج: يبَِّرِل بُّالرَّ اَلَق: ريزاِمامَل اِبَتيف ِك ُهفُسَن ُدداُو وُلُقَي

 أي قال اللُه (َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي) أرجو الرتكيز على فقرة 244"يكَمَدَقئًا ِلِطْوَم َكعداَءَأ

وفيها ، يكَمَدَقئًا ِلس عن مييني حتى أضع أعداَءك موِطإجِل: لسيدي املسيحتعالى 

 السيما وِمَن .ينونةالدَّ يوِميف  اللِه مينِي عن املسيِح يِدالسَّ إلى جلوِسواضحة إشارة 

ة، يف َرباِباجلَّ تأباُهيف آٍن واحد كًا قويًا ومِلد أنه كان رسواًل بي داُواملعروف عن النَّ

إذن ال بد أن ( دييَِّس)لسيد املسيح كان يدعوه ب وعند اخلوض يف الكالم عن احني

باإلقتداء  وأوالهم ناءفات ما جيعله أسمى الناس وأحقهم بالثَّيكون هناك له من الصِّ

لكن وبشأن مكانته املميزة  ؛ كما تكررواخللَق أجَمعني ن بني سائر األنبياء واملرسلنيِم

 َركَثَأ ُهمَّو ُأَأ باُهَأ بََّحَأ ْنَم"40":على لسانه الطاهر يف الكتاب املقدسهذه املرة 

ال  ْنوَم49. يِنقُِّحسَتال َيي، َفنِِّم َرَثكَأ ُهَتبَنا ِوَأ ُهبَنا بََّحَأ ْنَمَو. نيقُِّحسَتال َيي، َفنِِّم

ن َما؛ َوَهْرَسْخَي ِهياِتَحِب ْكسََّمَتَي ْنَم48. يِنقُِّحَتْسال َي َوُه، َفيِنْعَبْتَيَو ُهيَبِلَص ْلِمْحَي

ل ِبقي، َيلِنقَبَي ْنَمي، َولِنقَبم، َيلُكقَبَي ْنَم40. اَهُحَبْرَي ُهإنَّي، َفجِلَأ ْنِم ُهاَتَير َحَسْخَي

 ْبحَِّرُي ْنَمَو، ّيِبَن َةافَأَكُم اُلَنَي ُهإنَّ، َفياًِّبَن ِهوِنَكِل يٍِّبَنِب ْبحَِّرُي ْنَم42. نيَلرَسذي َأالَّ

     "باّر َةَأكاَفُم ناُلَي ُهإنَّ، َفاراًَّب ِهوِنَكِل ارٍٍّل َبُجَرِب

 أو اجلانَب طَمِئنَّةس امُلْفأفلوطني النَّ الكبرُي َف الفيلسوُفَوَص ُمتَِّصل ويف سياٍق

إحدى  تعبريًا عن 240ُحِب اللهقداَسِة وِغلِة يف َتامُلو اإلنسان ِمَن امُلشَِّعامُلشِرَق و

ة يَِّوعَنذاتي امَلِل ُظقََّيكثريًا ما أَت:"بقوله النادرِة الروحيِة اإلفاضاِتو العرفانيِة لياتَجتَّال

داي، أرى يف أعماق ذاتي َعما  لُِّكن َع يُبِغأ بًا، وإْذسمي املادي جاِنكًا ِجتاِر

                                                 
 . أنظر اإلصحاح العشرون من إجنيل لوقا من الكتاب املقدس -  244

 . أنظر اإلصحاح العاشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  245

تتولد النَّفس ِمن إلتقاء الرُّوح باجلسد عند الوالدة، وتبقى بعد ذلك خالدًة حتى وإن فارقِت الرُّوح اجَلَسد  -  240

وهناك نفوٌس ُمطَمِئنَّة . س ِسرُّهِعنَد ُحلول امَلوت، كما َصرََّح بذلك فيلسوف الربَّانيني الُزهَّاد امُلَبجَّل ُسقراط احلكيم قدَّ

ألنَّ املالئكة خملوقون من اجلانب امُلشِّع جمازًا وال إلى مالئكة ُقرِبه، تعالى ونفوٌس َشريرة، لذا ال ُيعزى النَّفس إلى الله 

َجٍب وخري َوَشٍر وُنوٍر َكون النَّفس جامٌع ِلألضداد، ِمن سالٍب وُموواملشرق من روح هذه اللطيفة الكرمية امُلَكّناة بالكلمة، 

وِمن ُجملة بديهيات الصابئة احلرَّانية اعتربوا بأن النَّْفس ِعبارة َعن َجوهر روحاني ُمَجرَّد َعن املادة، َدرَّاكة . وَظالم

اِلدة لألشياء، يتكون من إلتقاء الرُّوح باجَلسد إعتبارًا ِمن الوالدة، وعندما تتوقف ُشعلة النَّْفس باملوت َتبقى الروح خ

 . حتى بعد إنفصالها عن اجلََّسد، وال تزول عن احلياة بزوال اجلََّسد
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 ٍمجال أرفع وعاَلمي إلى َمبأنني أنَت ُنَيقَّأَت ها، عندئٍذهاِئَبدود أقصى ُح َغَلَبااًل َجَم

ما أعود يَنون، وِحالَك ُرساِئِللوي الُع فق العامَلي وُألِّوح الوجود الُكُرِبدًا ِحتَُّمأوسع 

 تمَّ ل كيَفديد، أتساَئن َجكر والوعي ِملِفحسوسات اة العقل إلى ثنايا َمَنعاَين ُمِم

في َف !"دًادََّجُمس إلى األجسام ْفالنَّ دَّْتَحضيض األرض وكيف ُربوط إلى هذا الُه

 ُدجمرَّووَخياٌل ٌم ْهَو وحنُن لُّالُك َوُه .دواِح الُكلَّ نََّأِب ُدشَهَي آية، والُكلُّ ُهَليٍء َش ُكلِّ

ن َع خارٌج، الوجود ِةوحدب املتمثلِة تلك املعادلِة نِهُك إدراَك وأنَّالسيما  .رابَس

 البشريِّ واإلدراِك امُلَجرَِّد عقِلال استيعاِبوالتكفرييني اإلقصائيني  هِمَف آالِء دوِدُح

أو  العلميِة وأ املاديِة لإلمالءاِت من األشكاِل شكٍلِب ُعخَضَيوال  ،لها رالقاِص

 ناِتهَُّكَتوال ب ،كرالِف تصوراِتِب الو ،قلالَع شبكِةِب ُهاصطياُد ُنمِكُي، وال األكادميية

 القلبيِة الرابطِة عن طريِق إالَّمن الوجوه،  وجٍه بأيِّ الذاتيِة للمعرفِة ٍلقاِب وغرُي ،هنالذِّ

 للعقِل صرفة ال دخَل وقلبيًة روحيًة مسألًة اإلمياِن وُنَك، إستثناًء الزهاِد الربانينَي عنَد

 . َلةُمَقيَد أْن فيها

 أصناِف ذكُر ورَد ،الروحية من اإلطاللِة الرئيسيِّ ناوضوِعإلى م بالرجوِع

ويف املت اجليليِّ إبراهيِم الكريم بِن عبِد اجلليِل الشيِخ أيضًا على لساِنالِكرام  املالئكِة

هناك  أنَّ ،والذي جاء فيه( الكامل اإلنساُن)م يِّالَق يف كتابِه( م2401=هج905) سنَة

 باإلنساِن نَيموكل منهم الكروبني أو الكروبيم، ومالئكًة الرحمِن بعرِش نَيموكل مالئكًة

ون ؤمرمبا ُي همشتى يوكلون إلى رؤساِئ أصناٌف للمالئكِةو .والكون نياالدُّ موِروُأ

ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن  :ق سورِةيف  َدكما ور ؛هإختصاصاِت كاًل حسَب

 قيانَلَتامُلو (29-50/20).َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ( 20) الشَِّماِل َقِعيٌد

َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق : األنعام سورِةيف ورَد أو كما ، الئكةامل أصناِفمن  صنفاِنهما 

ُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم اَل ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظًة َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَد

 ِكَلَم بشأِن ورَد أو كما، املالئكة من أصناِف صنٌف احلفظُةكذلك و( 0/02).ُيَفرُِّطوَن

َلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُقْل َيَتَوفَّاُكم َم: جدةالُس سورِةسياق  يف وِتامَل

 يف النصوِص ِهلل همتسبيِحو املالئكِة وصِفعن  التعبرُي ورَد وقد( 41/22).ُتْرَجُعوَن

 : الصيغة بهذِه املقدسِة املندائيِة

ها َبتي وَهالَّ واإلمياِن واإلحتاِد قِّواحَل اِتَبوالثَّ ِةوَّبالُق اِءَية الضَِّكالِئَم لُه ُحبَِّسُي"

 هتان، ُبوال فَكفيهم وال إ َثْبُخسامة وال وَو ةكَمِحة َوقَّم ِرُهياء كلُّة الضَِّكالِئَم. ملُه
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م الِئُينهم، َوواِطلون يف َمجََّبُم. ورالنُّ بأكسيَة سوَنكَتياء وَيية الضِّسون أرِدلَبَي ْمُه

 ٍفأْل ِفر، أْلم لآلَخُهِدأَح ُنباِط مكشوٌف. نيجفن الَعم الُّالِئُيأحدهم اآلخر كما 

. راآلَخ الل ضوِءِخم من ُهَدنري أَحذلك ُي َع، وَمم عن اآلخرُهُدن األميال يبعد أَحِم

شعرون م، وال َيُهُتوَُّقل شيخون وال تتضاَئَيم اآلخر، وال منُه ٌلُكم يفَهَو عدٍلِب لوَنعَمَي

  .نيِهْغشأنًا ُت املالئكِة من أصناِف صنٍف لكلِّ أّنوسيما ال 240"والكآبة ْمباألَل

  :اناجلَّ: ثالثًا

قًا بإسم الِح َفِرالذي ُع يْلزاِزَعهم مِنِضن وِم اِناجلَّ َرساِئ ُهُنشأ لََّج اللُه َقَلَخ

 (خانُد رِين َغِم ٍصخاِل ٍرنا هيُبَل)وم ُمالسَّ ن ناِرِمإبليس  ن ثّموِم املالئكِة طاووِس

( 10) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن: جراحِل سورِة يفورَد كما 

عاشوا  اِنجلَّا سائَر أنَّب ِعلمًا (10-25/10).َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر السَُّموِم

من السنني،  املالينِي َبل بآالِف بعشراِت نا احلاليِةعلى أرِضو قبل َخلِق َسيِِّدنا آدَم

 ن دوِنِم ٍةرَِّمسَتُم يف زيادٍةهم وأّن 249(َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل)إلى فقرة  وذلك إشارًة

 مرِةُزمن  عترُبُيإبليس  أنَّوما يَِّسال !اعةالسَّ وقياِم يامِةالِق وِمإلى َي وُتم امَلُهُكدِرُيأن 

  .بليسإل ًاوأحفاد ًاأوالد وَنُرَبعَتُي الشياطنَيفإن  فعليِه ،اناجلَّ

 شاَءما  إالَّ اإلنساِن عن رؤيِة نِيوَبحُجَم نِيَقْلَخ هماكوُن واجلاُن املالئكُة ُزميََّتَت

وكما  ما املوُتُهُكدِرُيأن  من دوِن هما خالدانم، وأّنراُهنا وال َنَنَو، يَرنحَمرَّال

 نِيَتقَطيف ُن نكُمَي واملالئكِة بني اجلاِن ُزيََّمامُل ئيسيُّالرَّ القيامة، والفارُق إلى يوِمأسَلفت 

 : مالُه  ال ثالَثنيَتريَّوَهَج

 ُمسِلامُلم نُهِم، لذا َفة اإلختياريَِّروُح اإلرادُةمع اإلنسان  احلاُلكما هو  اِنجَّلل (أ

، بوالتاِئ ُدوالعاِب والفاسُق ُدلِحوامُل واملنافُق والكافُر واملؤمنُّ واليهوديُّ واملسيحيُّ

نَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأ: جْناِل سورِة يفمنهم املوِحديَن  املؤمننَي بشأِن كما ورَد

َيْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ( 2) مَِّن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا

كة، إذ ليست املالِئ نَدِع ِناتَفالصِّن اهات َىتالَشَتما يَنَب( 1-01/2).ِبَربَِّنا َأَحًدا

 امَلِلِك اللِه ن إرادِةم ِمُهإرادَت وَندُِّمسَتما َياإلختيار، إنَّ ُةَيرُِّحال و اإلرادُةال  للمالئكِة

                                                 
 . من كتاب النشوء واخللق يف النصوص املندائية 20و  25أنظر الصفحة  -  240

كلمة اجلِّن تعني الوقاية والسِّرت، حيث كانوا ظاهرين للعيان يف بداية َخلقهم، وُسِتروا بعد ذلك نتيجة  -  249

  .إالَّ أنَّ كلمة الشيطان مشتقة من الشطون وتعني الُبعد. وإفسادهم يف األرض ر اللهعصيانهم ألم
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 سورِة سياق يفهم بشأِن ورَد؛ كما َحكيم ليٍمَع ِندُّمن َل أمروَنما ُي ويفعلوَن ،عالَتامُل

 املالئكَة لذا فإنَّ (00/0).َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن الله َيْعُصوَن ال: َحريمالتَّ

 ورَداآلثام، كما عاصي وامَل وراَء اإلجنراِرو نوِبالُذ راِفعن اقِت لَّ الُبعِدُك عيدوَنَب

 ذلك راجٌعورمية، الَك القرآنيِة ِةآلَينفس اِل يف تفسريِه يضاويالَب اإلماِم على لساِنذلك 

واحَلوارينَي  واملرسلنَي ِءإلى األنبياتعالى  اللِه ِنُدمن َل رًاَتاًل َتُسُر املالئكِة وِنَكإلى 

 ساِءِن دِةيَِّسِل املالئكِة خماطبِة بشأِن ، كما ورَدالله ن أنصاِرِم األولياِءو والربَّانينَي

ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم : عمران آِل سورِةيف مران ُع نِتِبم رَيَم يسِةدِّالَق منَيالعاَل

ٍة مِّْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ِإنَّ الّلَه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَم

 يكما ه الذاتيِة واإلرادِة اإلختياِر يُةرُِّح للمالئكِة ْتو كاَنوَل (4/45).َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي

 ماويِةالسَّ ِهشرائِع ِرمن أنواإلينا  ُلِصموا فيما َتكََّحَت، َلانواجلَّ اإلنِس مع احلاُلعليها 

 ْتَلِوُأَو ُهْت أياُترَِّفُحَو ،ميعًاَج يف األرِض ْنَم َدَسَفسة، وَلدََّقامُل ِهِبُتُك ِرَرُديف  تمثلِةامل

ن ساعي ُكَي ْمَل إْنو .ُهَدقاِصَموالتَّزييُف  شويُهوالتَّ حريُفوالتَّ لفيُقالتَّ نتاَبوا ُهآالُئ

 . جهَو ِلوأكَم إلينا على أتمَِّ سائِلالرَّ صوُلُو َرذََّعَتَل ،هًازََّنُم ريِدالَب

 املالئكَة بينما خلَق وم،ُمالسَّ من ناِر وكما أسلفُت تعالى اجلاَن اللُهَق َلَخ (ب

 نا من جنوٍميوِنُعِل ىتجلََّيما  لُّفُك لألرض، طبنِيالُق ماَءلنا َسَمتَأ ور، وإذامن الُن

ل أدنى وأقصى ثَِّمُت ،الواسع ونناَك التي ُتَكِوُن تجراوَموُمَذنَّبات  وأقمار وكواكَب

 إلى اآليِة وذلك إشارًة ؛أو سبِع أكوان طبقات أصاًل من سبِع تكونِةامُل األرِض بقاِع

ْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَُّل َق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأَلالَِّذي َخَل الله: القالطَّ من سورِة الكرميِة

َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء  اللهَعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ  اللهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ ْمُر َبْيَنُهاأَل

 رُضاواُت واأَلَمالسَّ ِتَلِمْكفُأ2":املقدس الكتاِبيف  هاتأكيُد وقد سبَق (05/21).ِعْلًما

يف  شَِّكُلُتوهي  248"َلِمذي َعالَّ ِهِلَمَع ْنِم ِعاِبالسَّ وِميف الَي الله َغَروَف1. هاِدْنلُّ ُجُكَو

 ِنِوَكَتامُل اإللهيِّ بِّاحُل ِلكاُمَت ِلراِحإلى َم ًةجازيََّم ًةإلتفاتو روحيًة ًةءإميا الوقِت نفِس

نا منظومَت فإنَّأيضًا  بالذكِر ن اجلديِروِم. لراِحَم بِعطبقات أو َس بِعَسن ِم أصاًل

 أرقى بواسطِةاألرضية، سواًء كان ذلك  الُكرِة سطِحها ِمن على التي نرصُد مسيَةالشَّ

يف الصناعية، ُتَشكُِّل  األقماِر تقنياِت أحَدِث ، أو ِمن ِخالِلالعلمية التلسكوباِت

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثاني من سفر التكوين من الكتاب املقدس -  248
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، والتي أكوان أو سبعِة عوامَل أو سبعِة طبقاٍت سبِع من أصِل واحدًة طبقًةها جوهِر

وكما َثُبَتْت !  الَعليُم امُلَتعالالذي ال َيْعِرُف مداها إالَّ األكرَب وَنها الَكُتَشكِّل بدوِر

َكَلل أو َتَلُكأ أو  أٍو َملٍل ِمن دوِن وُمستمرٍة ودائمٍة دائبٍة دائريٍة ها يف حركٍةبأّن ِعلميًا

 الوقِت وِمإلى يويف كل اإلجتاهات  وإتِّساٍع ُمسَتمٍِّرَتَوُقف، وأنَّها يف َتَمُدٍد دائٍم 

الدَّائِم  والتمدِدامُلذِهِل  إلى هذا اإلتساِع وردت اإلشارُة؛ كما الزَّمان من ُعْمِر املعلوِم

( 40) َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن: الذاريات سورِة سياِقيف  ًةصرحي

فقرة  على دالالِت أرجو الرتكيَز (49-52/40.)َواأَلْرَض َفَرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن

 . أي أنها يف إتِّساٍع وَتَمُدٍد دائم (وِسُعوَنَوِإنَّا َلُم)

 ،اناجلَّ ِةمَرُزمن  فوَننََّصُي الشياطنِيهم من أحفاِدو األبالسِة وِنن َكم غِمعلى الرَّ

ال  ان، حيُثاجلَّ بينهم وبني بقيِة ًالّيوَج ًاواضح ًاوتباين ًاجوهري ًافارق هناَك أّن إالَّ

؛ ينالدِّ وِموَي اعِةالسَّ قياِمإلى  والعفاريِت والشياطنِي بالسِةلأل َةَرغِفوال َم فَووال َع َةوبَت

َقاَل ( 41) َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن: جراحِل سورِةيف  ورَدكما 

َل َفاْخُرْج ِمْنَها َقا( 44) ْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍنَلْم َأُكنِ أَل

 سورٍة يفكذلك و (45-25/41).َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى َيْوِم الدِّيِن( 44) َفِإنََّك َرِجيٌم

( 09) َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّيِن( 00) َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم :ص

ِإَلى َيْوِم ( 90) َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن( 08) َيْوِم ُيْبَعُثوَنَقاَل َربِّ َفَأنِظْرِني ِإَلى 

( َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى َيْوِم الدِّيِن) فقرةمعاينة أرجو ( 90-49/00.)اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم

 التوبِة ِبْجيف َح تمثلَةامُل اإللهيَة اللعنَة أي أَن( ِإَلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم)فقرة وكذلك 

 القرآِن آياِت دالالِت حسَبو ،ياطنيالشَّمن  ِهأحفاِدو ن إبليَسَع واملغفرِة العفِوو

 الساعِة قياِمو الدِّين يوِمأي إلى ( َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم) إلى املفعوِل ساري ظام،الِع

 ِةلقاامُل ِةَمِهامُل وُنَكاملعلوم،  الوقِت  يوِميف هنتهي مفعوُليق ، ومبعنى أدبعد ذلك وليَس

 . اعةالسَّ وقياِم لقيامِةا هم ال تتعدى يوَمعلى عاتِق

( ثريف الَكعِرأو الذي َي ْبَعدامُل)وتعني أو الشياطني  الشيطاِن كلمِة كُرِذ جاَء

 ًةرََّم َةشرَع ىأحد( األمر يِهَلَع َسَبذي إلَتالَّ)وتعني إبليس  كلمِةو مرة، نَيوسبع ًاسبع

بهذا تعالى  اللِه إهتماِم تجلى سرُّيهنا  نِم 240الكريم القرآِن وآياِت ِروَُّس ِلجَمن ُمِم

                                                 
 . مرة أيضَا 99ومن إعجاز القرآن الكريم وردت ذكر كلمة املالئكة  99=  22+  00أي  -  240
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َل كِّإلى ما ُو نا النظَرعََّمَت يطان؟ وإذابإبليس أو الشَّ نعوِتامَل ريِبالَغو ِمبَهامُل خلوِقامَل

 من دوِن اللِه لِقَخ سائِر غربلِة من أفعال، من خالِل بِه وما سيقوُم من أعماٍل إليِه

 إلشارُةا كما وردِت أو ذاك، رِدلهذا الَف النهائيُة صورُةال هم لتتضَحاستثناء، كي خيترَب

 (4/242).َوِلُيَمحَِّص الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن: عمران آِل يف سورِة ليهاإ

 هاتأكيُد َقَبوقد َس، يطانن الشََّع ٍلعَزَمِب اِنّمُتَيال  َةَلرَبأو الَغ محيَصهذا التَّ بأّن لمًاِع

ي َكِلَلَبُكم َط ْديطاَن َقا إنَّ الشََّه! معانِس ِسمعاُن42:"رحيًاَصسيح يد امَلسان السَّعلى ِل

مَّا َكاَن الّلُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِننَي : آل عمران سورِةيف و 242".َغْرَبُل الَقمحُيا َمَغرِبَلُكم َكُي

 أهاًل إبليُس كْنو مل يوَل (4/208) َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َعَلى َمآ َأنُتْم

 ُةرَيِخ إليِه َدا أوَفمَل ،يِبالطَّ َنبيث ِممييز اخَلمن حيُث َت رِهَظَن وضَعوَم اللِه لثقِة

 وَنجتاُزل َيَه ىَرُت اآلخر، لَوِت واحدًام لُهرِبَغوُيم ُهخترَبي َيَك واملرسلنَي األنبياِء

 الكتاِبسياق آيات يف تأكيدها صرحيًا  ورَد؛ كما اوهم ما زاُلنّأأم  سرَيالَع اإلمتحاَن

 ما صاَمَدْعوَب1. إبليس ِلَبِقن ِم رََّبَجُيِلة، يَّرِّإلى الَب سوَعَيِب وُحالرُّ َدِعَص مَُّث2":املقدس

 َت ابَنْنُك إْن":هَل وقاَل ُبرََِّجامُل إليِه َمدََّقَتَف4. ريًاِخَأ ة، جاَعَلْيَل نَيِعرَبهارًا وَأَن عنَيأرَب

 بِزباخُل يَسَل: بِتُكد َق":اًله قاِئفأجاَب4"!بزإلى ُخ َلوََّحَتأن َت ِةجاَراحِل هذِهِل ْلُق، َفالله

 " !الله ِمن َفِم ُجخُرَت ٍةَمِلَك لُِّكل ِبن، َبحييا اإلنسا ُهحَدَو

 وقاَل0. لَكْيالَه ِحْطَس ِةعلى حاَف ُهَفوَقة، وَأَسدََّقامُل ِةيَندإلى امَل يُسإبِل ُهَذأَخ مَُّث5

ك، ِب ُهَتوصي مالئَكُي: بِتُك َقْد ُهنَّل، ألَِسَفَك إلى َأَسْفَن ْح، فاطَرالله نَت ابَنُك إْن":هَل

َب ِتُكد وَق" :سوعَي قال لُهَف0" !رَجَحك ِبَمَدَق َمصِدي ال َتَكيهم ِليِدى َأَك علَنْوُلِمْحَيَف

  241"!كإلَه ْب الرَّبَّرَِّجُتال : أيضًا

أن  ّيَيُح بنِت َصفيِةحممد  للرسوِل اليهوديِة وجِةالزَّعن يف نفس السياق وردت و

ن َم لُِّكِب يٌِّرَحلذا َف ."مى الدَّجَرَم َمآَد ن ابِنِم يطاُنجري الشََّي":قال( ص)النبي 

                                                 
 .ا من الكتاب املقدسمن إجنيل لوق 11أنظر اإلصحاح  -  242

كان ُمَنزَّهًا عن يح السيما وأنَّ السيد املس. أنظر مستهل اإلصحاح الرابع من سفر متى من الكتاب املقدس -  241

ارتكاب األخطاء وإتيان الهفوات والنسيان أو اقرتاف الذُّنوب، على الرَّغم من ذلك ُأخِضع لتجربة إبليس ُأسوة بسائر 

يتكامل عدل الله ومساواة ِقسطاسِه امُلسَتقيم يف ُكلِّ َشيء؛ كما ورد تأكيد هذا التنزيه اإللهي  األنبياء واملرسلني، كي

َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثى َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما : للسيد املسيح وكذلك لوالدته وجدته يف سورة آل عمران

َفَتَقبََّلَها َربَُّها  (40) َكاأُلنَثى َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم ِوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر

 . (40-4/40)ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا 
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أن تبقى  أجِل نوِم ،هَحقَّ عبادِت ُهويعبُد 244هِتخماَف قََّح ُهوخياُف اآلخِر واليوِم اللِهب ُنؤِمُي

 وحقيقَة اطنِيالشيو إبليَسن حقيقة ى َعرََّحَتأن َي عليِه ،ريمالَك ِهوجهِل صًةخاِل العبادُة

 مَيِلِهِح دسائِسمن  ديٍرتق على أقِل ُهَسْفَن َييوّقلم، هعلى عاتِق ِةلقاامُل ماِتهِِامُل

يف  مهمع اللُه ُهَلِخْدُيأن  دوَن للحيلولِة، ِسِهميف أنُف دوُريوما  همياِتغَرُم وساوِسو

  .هاموِرُأ عواقَبو هاتبعاِت زَرِو َلتحمَّن أن يِم وأوهُن وأضعُف ُزَجأْع و، هبةُرجت

مع  السالُم عليِهنا أيوب رسوِل جتربُةيف نفس السياق من حيث الغربلة فإنَّ و

، شتَّى ن أموٍرَع ثاَماللِّ َفتكِشِل عن النفوِس ِكشَّال باَرُغ زيُلُت للعيان، ٌةماثل إبليَس

 لكلِّ بًةمأُد يوٍم كلَّ َنقيموُي وُهُن، وكان َبوَزمانِه رِهعص كان من أغنى أغنياِء حيُث

 واألخواِت األخوِة شمُل تمَعجينهم، كي ِم ٍدواِح يف بيِت الكبريِة العائلِة أفراِد

 معنَيجَت، وبينما كانوا ُموالوالدة الوالِد حبضوِر واحدٍة م على مائدٍةههم وبناِتوأبناِئ

 َمدَِّقُي أْن يف ،زوجته ومبعيِة ِهكعادِت اًلِغنَشُم كان أيوُب األكرب، حيُث أخيهُم يف بيِت

 يف تلك. بهم اإلجتماِع ُقَبيَل اللِه يف سبيِلأو ُبدَنًة  ضحيًةربانًا أو ُأُق يوٍم لَّك قراِءللُف

 ُهأن ُيدخَل كان ال بَد، لىالُع العرِش قديرًا من ربِّوَت القضاِء ُحكِمِلوامتثااًل  األثناِء

جاء  ، حيُثاإلميانيِة ِحَكِمها إمياءاتن ِم اإلنساُن َظِعكي يتَّ إبليسيف جتربٍة مع  اللُه

 ئيوَنَبالسَّ اأخذه ماِلواجلِّ واألبقاِر واشي واألغناِمامَل كلَّ بأّن لُه ٌد ليقوَلواِر

 ِهأبناِئ كلِّ موِت خرَب إليِه جاء من حيمُل األوِل من احلدِث رهٍةبعد ُبن، ووالكلدانيو

نا سيُد ذلك مل يفقْد عليهم، مع كلِّ الداِر سقوِطلزال ودوِث ِزحل نتيجًة ِهوحفدِت ِهوبناِت

 ُهوإسالَم الصميمّي ُهَلوتوُك اإللهّي ُهوحبَّ اإلميانيَّ ُهَهوتوُج وحيَّالرُّ ُهتوازَن أيوُب

 يٍخَش رًا يف زيِّكََّنَتُم ُهخيترَبكي  ابليُس عليِه أقبَل هايَنِح دة،واح ولو للحظٍة حلقيقيَّا

 ِهزِمعن َع ُهثنَيُيكي  ،اإلميان وِةوُق زانِةرَّالو سِكمتظاِهرًا بالنُّ اللحيِة ثَِّك عابٍد

 طوِباخُل َنِم ى بِهَدوَح ِلهوااألن ِم جرى لُها مب إياُه رًاِكذَُّم قينّيالَي ِهِلوتوُك وحيديِّالتَّ

 بل ُهجزَع بِدم ُيوَل اللَهِمن ِحكَمة  أيوُب ُكْشمل َيذلك  لُِّك غَمَر ،صائباملن ِم بِه مَّأَلو

 ُهَتبَُّج َقزََّمَو وُبيَُّأ اَمَقَف10":قدسامل الكتاِب يف ورَد كما ،وأثنى عليه ُهوحمَد ُهشكَر

ي مُِّأ ِنْطن َبُت ِمْجَرَخيانًا ْرُع اَلَقَو12. دَجَسَو ِضْرلى اأَلرَّ َعَخَو ِهِسْأَر َرْعَش زََّجَو

                                                 
أو احليوان شيئًا َفرَّ ِلَتوِِّه وهرب ِمنه، ويف اإلجتاه اآلخر متامًا من البديهيات امُلَسلَِّم بها، إذا ما خاف اإلنسان  -  244

 . إلَتَجَأ إليه وَتَقرََّب ِمنُهسبحانه وتعالى إذا ما خاف اإلنسان الله 
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مل  244"كًااَرَبُم بِّالرَّ ُماْس ِنُكَيِلَف َذَخَأ بُّى والرََّطْعَأ بُّالرَّ. اَكَنإلى ُه ُدْوُعانًا َأرَيُعَو

 عند على أيوَب الكوارِث طوِلوُه صائِبامَل وإنهياِل امِلَحِن إنهماِل َسلَسُلُم توقْفي

 ورَد ، كماِهرأِس هامِة إلى يِهَمَدَق ِصن أخَموِم سمِهوِج ِهنفِس يف ، إمنا توالْتهذا احلّد

 ْنِم يٍءِدَر رٍحُقِب وَبيَُّأ َبَرَضَو بِّة الرََّرْضَح ْنِم اُنَطْيالشَّ َجَرَخَف0":قدسامل يف الكتاِب

. اِدَمالرَّ ِطَسيف َو ٌساِلَج َوُها َوبَه كََّتْحَيِل ًةَفَقَش ِهِسْفَنِل َذَخَأَف9. ِهِتاَمإلى َه مِهَدَق ِناِطَب

 نَيِملََّكَتا َتَهَل اَلَقَف20. ْتُمَو الله ِكاِرَب. لَكِاَمَكُد ِبْعَب ٌكسَِّمَتُم َتْنَأ ُهُتَأَراْم ُهَل ْتاَلَقَف8

 وقد ورَد 245"ُلَبْقَنال  رَّوالشَّ الله ِدْنِع ْنُل ِمَبنْق رَياخَلأ. ِتاَلاِهى اجَلَدإْحمًا َكاَلَك

َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى  :األنبياء يف سورِة من خطوٍب أيوَب الصَّبوِرنا رسوِلب مََّلما َأ تأكيُد

ِه ِمْن ُضرٍّ َجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بَفاْسَت( 94)َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي 

ها يَنِح(. 94-12/94.)ْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَنَوآَتْيَناُه َأْهَلُه َوِم

ِمن  ما أَلمَّ بِه بأنَّ ُكلَّ لُهأكََّد و، ِهن نفِسَع إبليسله  كشَفوحبسب الكتاب املقدس 

ِمن َربِّ اشٍر مب بأمٍركاَن و ،ِهِتَلرَبوَغ ِهباِرإخِت ن أجِلوِم نُهكان ِموُخطوب َباليا وِمَحن 

 ُموِبقاِت نمتامًا ع يِراملغا يف اإلجتاِهو .قداراأل تقديرًا ِمن ُحكِم َقضاِء األرباِب

 من أتباِعواإلسالميني اآلخريَن امُلعاِصرين  فنَيِلَسَتوامُل التكفريينَي وِبَدِع شيخنَيَمَتامُل

 رسلنَيوامل األنبياِء بقيُة وال وُبيَُّأنا رسوُل َنلَعَيأن  يصادْفمل املحمدية،  ريعِةالشَّ

 واهوََّفَتَيم َلو ،واحدة ولو ملرٍة باإلساءِة عليِه واومل يتطاولالرَّجيم  الشيطاَنأو  إبليَس

 إليِه كََّلَوتعالى  اللَه بأنَّ ِقسَبامُل اليقينيِّ مِهلِمِعِل، مهحياِت طواَل ٍةيَّناِب بكلماٍت ُهجتاَه

 ًةعبمورًا َصوُأ ًةشاقامًا َهَم ،العاديني البَشِر قوِلُع ن مدارِكَع ٍةَبيََّغُمَو بهمٍةُم صورٍةوِب

 بأنَّ ِعلمًاها، تأديِت عن واملرسلنَي واألنبياِء املالئكِة همن ضمِنوِم اخللِق سائُر عجُزي

 مهشرائِع سائِريف وني البشر، من َبهم وال غرَي نَيرسلاملال و األنبياَء يأُمِر ملتعالى  اللَه

 الشيطاَنأو  إبليَسنوا لِعأن ُي ،الكريم القرآُن اهمِنضن وِم املقدسِة مبِهُتُكو ماويِةالسَّ

 نافيِةامُل دعِةلك الِبت عواقَب وعيدِه خالِلن م ِمُهَرذَّواحدة، بل وَح ٍةَرَمو ِلوَل الرجيَم

 ِةُحرَم ِةزاَهَنِلو اإللهيِة ِةياَدللسِّحًا ًا فاِضّسَم ُرَبعَتي ُتالتو ،واملرسلني األنبياِء ُسَنِنِل

ل وََّسن َتَم لَُّك، الغريزة ُدِمعَتالتي َت باحليواناِت ُفِصَيتعالى  اللَها وَأنَّ َمسيَّال، السَّماء

 مثِل إرجاُع ما ميكُنإنَّ ،أو اإلساءة ةعَنباللَّالرجيِم  على الشيطاِن التطاوَل ُهنفُس لُه

                                                 
 . أنظر اإلصحاح األول من سفر أيوب من الكتاب املقدس -  244

  .دسراجع ما جاء يف اإلصحاح الثاني من سفر أيوب من الكتاب املق -  245
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 أْن أي( رَّّبال رُهزُجَيِلأو  الله ُهَنَعَل)القول بتعالى  اللِهإلى  الروحيِة موِراأُلتلك 

هم ِمثلما َكي ال ُتصيَب ،رَشالَبني َبال إلى  اللِهإلى  أو الشياطنَي إبليَس عَنَلُيوَكَل 

عليها  اجلازُم التأكيُد كما ورَد( عاٌد َوَثُمود)ِمنَ قبُل مدينتي سدوم وعمورة  أصاَبْت

 نَيِمهَِّوَتامُل منَيلَِّعامُل َكِئوَلُأ ك، فإنَّذِل َعَمو9":املقدس الكتاِبيف  صريٍحمباشٍر و بشكٍل

ة، اَسَجالنَّم ِبُهجساَدَأ وَنُثوَِّلإذ ُي. نُدامُل َكْلِت ُلْها َأيَهِف ي ساَرِتالَّ يِقِريف الطَّ وَنرُيِسَي

ى تََّحَف8! ةيَدِجامَل ناِتلى الكاِئَع ِةاَناإلَهِب وَنُملََّكَتة، وَييَِّهة اإلَلاَدَيالسِّ َنرُوِقَتْحَيَو

ما نَدِع نٍيِهُم الٍمَكِب يَسلى إبِلَع َمُكْحَي أْن ْؤُرْجَيَلْم ة، َكالِئَم ئيُسَر َو، وُهيُليخاِئِم

 َكْرُجْزَيِل:هَل وِلالَقى ِبَفا اكَتَمى، وإنَّوَسُم ثماِنُج وِصُصُخِب ُهَعَم َلاَدَجَتَو ُهَمخاَص

ا مَّوَأ. هاوَنُفعِرَيال  وٍرُملى ُأينًا َعِهُممًا اَلَك وَنُملََّكَتَي نَيِملَِّعامُل الِءُؤَه نَِّكوَل20"!ّبالرَّ

أرجو  .240"مُهَسأنُف وَنُرمَِّدُي ِهِبم ُهة، فإنََّلاِقالَع رِيَغ واناِتَياحَلة، َكيَزِرالَغِب نُهمَوفَهَيما 

تأكيدها  وقد وردت (ةيَدِجامَل ناِتالكاِئ)ـبأو الشياطني  إبليَس وصِف يف َنالتمعُّ

فتصيبه اللَّعنة ( أثرا –پثاهيل )ن يلعن َم لُّوُك":املقدسة ةيف النصوص املندائيأيضًا 

الشيطان أو  ُنوك    .قابناُل الِعَيَسوُكلُّ َمن حياول أن ُيَقِلَل ِمن مكانته، َف. الُكربى

َكَمَثِل : احَلشر يف سورِة العاملني؛ كما ورَد ربَّ اللَه خياُف بالغيِب ًاُموِقن ًاُمؤمن إبليَس

الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنَك ِإنِّي َأَخاُف الله َربَّ 

َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإنَّ الّلَه َوَعَدُكْم : إبراهيم سورِةويف  (58/20.)اْلَعاَلِمنَي

َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكم مِّن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َوْعَد اْلَحقِّ 

َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفاَل َتُلوُموِني َوُلوُموْا َأنُفَسُكم مَّا َأَنْا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي 

 اآليِة حسِبو( 24/11.)َقْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمَكَفْرُت ِبَمآ َأْشَرْكُتُموِن ِمن 

 لََّج َوا ُهأمَّ ،اإللهية السيادِة ِمن مقومات ُرَبعَتُت إبليَس فإنَّ وجوَد الكرميِةاإلجنيلية 

 ،ِهسرِّفايا َخو ،ِهريرِتَسِب أعرُف َومن ُه وبنَي ُهبيَن فهذا شأٌن ،هلعُنأو َي رُهزُجَي ُهشأُن

من  ِهاِدوألحف لُه بالنسبِة َةيَِّهاإلَل َةَنْعاللَّ السيما وأّن، لقِهَخ وراَء الكامنِة كمِةواحِل

                                                 
ِمن َبنِي سائر اخَللق، مل ُيَكلِّم الله رسولنا  ِعند اللهأنظر رسالة يهوذا من الكتاب املقدس، وتثمينًا ملكانة إبليس  -  240

َوَهْل  :الناس جميعًا فيها؛ كما يف سورة طهحاجة  َلَعإبليس إبتداًء، وَجموسى إال يف ُصورة النَّار التي ُخِلَق منها 

اِر ِإْذ َرَأى َناًرا َفَقاَلِ أَلْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّ( 8)َسى َأَتاَك َحِديُث ُمو

 (. 21-10/8.)ُمَقدَِّس ُطًوىِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْل( 22)َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى ( 20)ُهًدى 

يوشامن، )سيما وأن املصطلحات . من كتاب النشوء واخللق يف النصوص املندائية 221و  222أنظر الصفحات   240

 . َلك إبليستعني امَل( اثرا –ثاهيل پ)وكلمة . حسب الكتاب تعني إبليس أو الشيطان( ثاهيلپأباثر، 
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إلى  معنه واملغفرِة وبِةالتَّ جَبعني َح، َتقدسِةتِب امُلسائِر الُكآيات  سبََِحِبو ياطنِيالشَّ

نرى  ،رفانّيالِع هُجَوتَّاللك ذعلى  ثاٍلِم رُيوَخ. ذلك بعَد وليَس (وقِت املعلوِمال يوِم)

 من موضٍع يف أكثَر( ص) ًاحممد نارسوَل التأديِب ِقَلَطْنُمن ِمو حذََّرَقد تعالى  اللَه بأّن

وإذا مل يكن كذلك فما معنى  ،كريمال القرآِن وآياِت ِرَوُس ِلجَمُم من خالِل ناسبٍةوُم

 الشريعِة أتباَع حنُنوهل يتسنى لنا     "أديبيَت ي فأحسَنبِّني َرَبأدَّ"( :ص)قوله 

يف  اللِه نِةُسِب إقتداًء (ص)حممد  نارسوِل إلىأيضًا  تاَبوالِع وَماللَّ َهنوّجأن  املحمديِة

َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوَضآِئٌق ِبِه : هود سورِةسياق يف  ورَدرآنه؟ كما ُق

ِه َكنٌز َأْو َجاء َمَعُه َمَلٌك ِإنََّما َأنَت َنِذيٌر َوالّلُه َعَلى َصْدُرَك َأن َيُقوُلوْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْي

ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم  :النساء سورِة يفو (22/21).ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل

َواَل ُتَجاِدْل  :تعالى ِهقوِل إلى .َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلُه َواَل َتُكن لِّْلَخآِئِننَي َخِصيًما

يف و (200-4/205).َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن َأنُفَسُهْم ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّاًنا َأِثيًما

َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َأْن ُيِضلُّوَك : نفس السورة أيضًا

َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا مِّْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة  َواَل: سورة طهويف  (4/224)

َوِإن َكاُدوْا : اإلسراء سورِةيف  لُه اللِه توبيُخ َرتكرَّو (10/242).الدُّنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه

( 04) َك ِلتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوِإًذا الَّتََّخُذوَك َخِلياًلَلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْي

َذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة ِإذًاَ أَل( 04) َوَلْواَل َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل

َوَأِن : املائدة سورِة يفو (05-20/04).َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ اَل َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا

َْذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل  اْحُكم َبْيَنُهم ِبَمآ َأنَزَل الّلُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم و

َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َعْن : األنعام سورِةويف  (5/48).الّلُه ِإَلْيَك

عند  أو كما ورَد( 0/220)يِل الله ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن َسِب

َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفاَل َتُكوَننَّ  اللهَوَلْو َشاَء  :سورةنفس اليف ( ص) لُه اللِه خماطبِة

َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق : مَللَقا سورِة يف ما ورَد وأّنالسيَّما ( 0/45).ِمَن اْلَجاِهِلنَي

 ملعاني آياِت نَيفاملحرَّ عن تأويالِت متامًاوامُلعاكِس  غايِرامُل يف اإلجتاِهو (09/4.)َعِظيٍم

 يف حتمُلها بأّنألدركنا  ،آيات ها بثماِنبعَد ما ورَدفي النظَر انََّع، لو أْمبنيامُل القرآِن

 حيُث، والتأديب تاِبالِع ِقَلنَطُممن ( ِص) مٌدحم نارسوُل عليِه ُدحَسال ُيما ها اِتطيَّ

                                                 
املوسوعة احلديثة إلبن حجر العسقالني، وكذلك أورده الشَّوكاني يف من املجلد الثالث من  488أنظر الصفحة   249

 . يف كتابه الفوائد املجموعة 2010الصفحة 
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َوال ُتِطْع ُكلَّ ( 8) َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن( 9) َفال ُتِطِع اْلُمَكذِِّبنَي: بهذه الصيغة ورَد

 م،املعاِل واضحُة الكرميِة معنى اآليِة دالالِت ُمجَمَل أّن رغم (20-09/9.)َحالٍَّف مَِّهنٍي

على ما إّن ،فحسب ٍقُلُخ على أن يكوَن (ص) حممدًا ُهرسوَل حيثُّال تعالى  اللَه بأّن

 جماملِةعن  ميتنَعبأن ، امَلتني زِممن أولي الَع واملرسلنَي األنبياِء كسائِر عظيٍم ٍقُلُخ

 كبقيِة عليِه نَّوإ ،وطغيانًا فسادًا الذين عاثوا يف األرِض ،قريش صناديِد نِم املشركنَي

 عن واإلبتعاِد اللِه طاعِة من خالِل العظيِم لِقعلى اخُل حيافَظأن ملرسلني وا األنبياِء

 وآياٍت (.َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهنٍي) الفقرِةسياق يف  لمشركني، كما ورَدل داهنِةامُل

 .َتغاَضْيُت الطَّْرَف َعن إدراِجِهم إِتقاَء التَّطويل ِقالسيا يف نفِس تصبُّ خرى كثريٍةُأ

" ني آدَم خطَّاء، وخرُي اخلطائني التَّوابونَبكلُّ ":هو القائُل( ص)حممد  ناسوَلرو

ٍة أو إساَء أيِّ ومن دوِن مواضَع يف ثالثِة جاَء إبليَس لعَن فإّن ،ن ذلكم على الرغِمو

لََّعَنُه الّلُه : النساء سورِة يفكما ؛ العظام القرآِن وآياِت ِرَوُس ِلجَمُم حسَب لُه جتريٍح

أي ( لََّعَنُه الّلُه)تعالى  حيث قال (4/229).تَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا مَّْفُروًضاَقاَل أَلَو

َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم : ص يف سورِة تكرَر وقد، رالبَشَبني  عَنَل وليَس اللُه عَنَل

تكررت  وقد، ذلك وليس بعَد القيامِة إلى يوِمأيضًا و اللِه عُنَلأي  (49/09).الدِّيِن

َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى َيْوِم : رْجاحِل سورِة يف عنِةباللَّ الرجيِم شيطاِنلل اللِه خماطبُة

أي ( ِإَلى َيْوِم الدِّيِن) مَُّثن ِمو ،واألخري األول يف املقاِم اللِه لعنة أي (25/45).الدِّيِن

 قبوِل ستحالَةعني اَت، وكما أسلفُت اإللهيُة عنُةللَّوا، وليس بعد ذلك القيامِة إلى يوِم

وحبسِب سائِر  من الشياطنِي ِهوحفدِت إلبليَس بالنسبِةولكن ، واملغفرة والتوبِة فِوالَع

 الِتعلى دال أرجو التوقَفكما ، أي إلى يوم الدِّيننيا الدُّ يف احلياِةالكتِب املقدسِة 

 (ِإَلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم)وكذلك ( ِإَلى َيْوِم الدِّيِن)و اللِهأي لعنة ( َلْعَنِتي)الفقرات 

 ساري ،اإللهية عنِةاللَّب املتمثلِة واملغفرِة وبِةالتَّ وَحجَب فِوالَع إستحالَة فإّن قأدَّ وبعبارٍة

 ألّنذلك،  وليس بعَد يِنالدِّ يوِمو الساعِة قياِمإلى  والشياطنِي األبالسِة لىع املفعوِل

 اللَه فإنَّ ذلكمن  قيِضوعلى النَّ 248.القيامة هم ال تتعدى يوَمِقعلى عاِت َةلقاامُل َةمَِّهامُل

نُهم ِمَوتَبرََّأ ( ص) حممٍد الرسوِل يف حياِةَصرحيًا  شركي الَعَرِبُمنافقي وُمَن َعَلَتعاَلى 

                                                 
بعيدًا عن اللَّعن ورد وصف َطْلع شجرة الزقوم يف جهنم برؤوس الشياطني، كونها شجرة ُخِلَقت وُغِذَيت  -  248

َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشََّياِطنِي ( 04)ٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم ِإنََّها َشَجَر: وترعرعت بالنار، كما يف سورة الصافات

 . النَّار ياطني ألن الصفة املشرتكة يف َخلقهمابرؤوس الشَّ لذا فإنَّ مثرها من النار أيضًا، وُشبَِّه( 40/04-05)
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ر َشالَبَبني  حنُنلى اللُه َتعانا ما أمَرإّن ذلَكِب ِفكَتَيم ، وَلنيا واآلِخرةالدُّ يف احلياِة

َكْيَف َيْهِدي الّلُه : عمران آِل يف سورِةورَد  ؛ كماأيضًا همأن نلعَن وكذلك املالئكَة

َقْوًما َكَفُروْا َبْعَد ِإمَياِنِهْم َوَشِهُدوْا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم اْلَبيَِّناُت َوالّلُه اَل َيْهِدي 

ْوَلـِئَك َجَزآُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة الّلِه َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس ُأ( 90) اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي

سورة سياق العرب يف نافقي وُمشركي لعن ُم تتكرروقد  (90-4/90.)َأْجَمِعنَي

آلِئَكِة َوالنَّاِس ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة الّلِه َواْلَم: البقرة

 (201-1/202.)َخاِلِديَن ِفيَها اَل ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم ُينَظُروَن( 202) َأْجَمِعنَي

 إفسادًا يف األرِض اجلِِّن قد أراحوا شياطنَيديثًا دميًا وَحَق اإلنِس السيَّما وأنَّ شياطنَي

نَُّه َكاَن ِرَجاٌل مَِّن اإِلنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مَِّن َوَأ: اجِلْن وتضلياًل للَخلق؛ كما يف سورِة

يف  اإلنِس شياطنِي إلى ُخطورِة اإلشارُة وقد تكررِت( 01/0.)اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا

 َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم: األنعام سورِة

 (0/221).ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن

، أيضًا ِهوجنوِد فرعوَن ِهصِرَع لطاغيِة بالنسبِة الدنيا واآلخرِة يف احلياِة عُناللَّ َعتاَبَت

 يف سورِة ورَدموسى؛ كما  اللِه نا كليِمِلمع رسو ميِتسَتامُل ِهصراِعو ُظلمِه لليهوِد نتيجَة

َوَأْتَبْعَناُهْم ( 42) َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُينَصُروَن: القصص

 . (41-19/42.)ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهم مَِّن اْلَمْقُبوِحنَي

فحسب  دنياال يف احلياِة إلبليَستعالى سبحانه و اللِه عِنعن َل بَقًا ملا ستأكيد

أي  (يوشامن)وعلى لسان  املقدسِة املندائيِة يف الكتِب ورَدما  ،وليس بعد ذلك

 : بهذه الصيغة ِهنفِس إبليَس

 . وُبأْك" احلياَة"ني ْتَلأنا الطاووس، جَع"

 . أفكاري ْتَلَبْلَبن، وَتْيَقِشلبي إلى َق َمَسوانَق

  :هبرائِت وتأكيِد" وشامنُي"عن شكوى  يف احلديِث املقدُس املندائيُّ النصُّ ويستمُر

 . سناتِهن َحِم ة، أعظُمه الذاتيَّئاُتيِّ، الذي َسلي أنا الطاووس يُلالَو

 . ُهْتأضاَع ِهوِحربياء ُر، وِكتُهَعيََّض مِهلفاظ َف، وأُهَله قَتماُلوَج

 :حيث يقول صلة حديِثللو . . .يا ويلكَف

 . درَِّمَتباإلبن امُل عوْدَم( َوُهَف)ِعض، تََّي ْمَلالطاووس الذي 
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 احليِّ -ورالنُّ ألنَّ َمِلَك" )يوشامن" ْنَعح يصَف( ولىظمى اأُلاحلياة الُع" )األب"

تعالى ه لال وأنَّ. فرانأي رسالة الُغ 250"ْشطارسالة ك" لُه ُبكُتوَي( ذلكِب َرأَم -ظيمالَع

استثناًء؛ س ُدجديف على روح الُقأو التَّأو التَّلفيق جميعًا إالَّ الِشرَك  الذنوَب فُريغ

َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك  َه اللِإنَّ ال: النساء يف سورِةتأكيدها  ورَدكما 

 السيِد ِنوعلى لساالدالالت املعنى و بنفِس القوُل وقد سبَق (4/49.)ِلَمن َيَشاء

 َفُرْغُي يٍفوَتجِد ٍةطيَئَخ لَُّكإنَّ : مُكَل قوُلَأ َكذِلِل42":املقدس يف الكتاِب املسيِح

أو  عُنَل ال ميكُن فعليِه 252"رَفْغُي ْنَلَف( سالُقُد) وِحعلى الرُّ يُفِدْجا التَّمََّأَو41. اسلنَِّل

ما  كريُةأو الِف و الَعَقديُةأ الدينيُة ُهإجتاهاُتمهما كانت شخٍص  أيِّأو تفسيق  تكفرُي

 الرَّجيِم من الشيطاِن اللِهب َذوََّعَتأن َن ُهشأُن جلَّلذا َحثَّنا  .اآلخِر واليوِم ُيؤِمُن باللِه دام

اِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَط: األعراف سورِة يفورَد  االنزغ؛ كم يف حالِة

َفِإَذا َقَرْأَت : حلالنَّ سورِةيف ورَد القرآن؛ كما  قراءِة عنَدكذلك و 251(0/100.)اللهِب

 عني اإللتجاَءَت اللِهب واإلستعاذُة (20/89.)اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

 ويف اإلجتاِه( يمالرَِّج) السيما وأنَّ كلمَة شيء، يف كلِّ عليِه والتوكَل إليِه والتوجَه

، ال يِة وسيلٍة ُأخرىأأو ِب باحلجارِة تعني القذَف التي (الرَّْجْم) مِةكلعن متامًا  ملغايِرا

، والذي من األعلى إلى األسفل الشيِء رَحَطأو  رَدإالَّ الطَّها معاني يف دالالِتتعني 

: احِلجر يف سورِة ورَدكما ؛ األمَّاَرِة ِبالسوء همفوِسيف ُن لغايٍة كفرييوَنبينهما التَّ مزَج

َوَحِفْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيَطاٍن ( 20) َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن

 ضيِضإلى َح يف عليائِه تعالى اللِه رحمِةن ِرَد ِمقد ُط إبليَس وُنَك (20-25/20.)رَِّجيٍم

؛ الُعلى إلى السماِء النفاَذ الشياطنِيمن بعد ذلك وال ِلَحَفِدته  لُه م يتسَناألرض، وَل

( 0) ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب: الصافات سورِةسياق يف  ورَدكما 

                                                 
وردت وقد  الشيطان،تعني ( يوشامن)وكلمة . دائيةمن كتاب الُنشوء واخَللق يف النصوص امَلن 94أنظر الصفحة  -  250

الطَّرد، وكما هو عليه احلال عند اإلزديني ون الذي يعني الُبعد ون الشُُّطحيث اشتَُّق ِموتعني امُلبَعد، على وزن فيعال 

 . على إبليس( طاووس) لفظةاملوحدين، فإن النصوص املندائية املقدسة أيضًا تطلق 

من اإلصحاح الثالث من إجنيل مرقس من  18و19من إجنيل متى، وكذلك اآليات  اإلصحاح الثاني عشرأنظر  -  252

 . الكتاب املقدس

النَّزُغ تعني الغَضب ورفع الصوت عند اخَلوض يف النِّقاش، إلى جانب التفحُّش يف الكالم، اي أن الغضب وما  -  251

ليك إالَّ التخلُّق بالوداعة واملوائمة وإظهار يف َنفس اإلنسان، فما ع َغفلةفع لألصوات مصدره تغلغل التصاحبها من ر

اللِّني، لذا حيثنا القرآن الكريم باإلعراض عن اجلاهلني والغوغائيني واحليلولة دون خوض النقاش والسجال معهم، 

  .ُكوتوالركون إلى السكوت واإلستجارة بالله واإللتجاء إليه يف ِمثل تلك احلاالت، ألنَّ َخرَي َجواٍب لأَلحَمِق السُّ
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اَل َيسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمإِل اأَلْعَلى َوُيْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ ( 0) َوِحْفًظا مِّن ُكلِّ َشْيَطاٍن مَّاِرٍد

َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا : امُللك يف سورِة قد ورَد تأكيدهاو (9-40/0)َجاِنٍب 

 موِلُش من حيُث األمُر تلُفخيبينما ( 00/5.)ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِّلشََّياِطنِي

 سورِةسياق يف  صرحيًا ورَدكما  ؛اناجلَّ مع بقيِة الدنيا يف احلياِة واملغفرِة ِةوَبوالتَّ فِوالَع

َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا مَِّن اْلِجنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّا َحَضُروُه َقاُلوا : األحقاف

َيا َقْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي  :تعالى ِهإلى قوِل .َأنِصُتوا َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِهم مُّنِذِريَن

  .(42-40/18).ِه َيْغِفْر َلُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍمَوآِمُنوا ِب الله

يف و السماويِة لشرائِعا كافِةل املتمثلِة املقدسِة الكتِب يف سائِرآنفًا  كما اتضَحو

بني  حنُنتعالى  اللُهنا مل يأمْر ،ومن ضمنها القرآن الكريم ومناسبة من موضٍع كثَرأ

وال  أو الشياطنَي إبليَس أن نلعَن ،الرُّوحي واإلدراِك هِموالَف قِلدي الَعوحمد البشِر

 األحاديِث يف بعِض ما جاَء ، بإستثناِءعيدن َبوال ِم ريٍبن َقإليها ال ِم َحنلّم حتى أْن

 الرسوِل على لساِن ،امُلنافقني يالَخ وُصنِع كفريينَيالتَّ َوهِم إجياِدِمن  واملفربكِة ِةَقلفَّامُل

 بالنسبِة أماَّ .هتانًازورًا وُبوالسنة النبوية  القرآنيِة قائِقاحلعلى  نيًاَجَت (ص) حممٍد

 َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل: ص جهنم، كما يف سورِة يف ناِر أو الشياطنِي إبليَس لوِدُخِل

يف ذلك  مهفشأُن (95-49/94).نَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعنَيأَلْمأَل( 94َ)

عليهم  الناُر كوَنتل ؤمروَنما ُي ار، يفعلوَنالنَّ من خزنِة طهاِراأل املالئكِة سائِر شأُن

َما ِئَكًة َوَماَل َعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالََّوَما َج: رِثدَّامُل سورِة يف ورَدكما  ،بردًا وسالمًا

الَِّذيَن ًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد ِفْتَن َجَعْلَنا ِعدََّتُهْم ِإالَّ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم : التحريم سورِة يفكذلك و (04/42)آَمُنوا ِإمَياًنا 

َما  اللهَيْعُصوَن  ٌظ ِشَداٌد اَلِئَكٌة ِغاَلاَلَعَلْيَها َمَوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة 

 يطاَنالشَّ نَّفإ، لةعاَدمن امُل اآلخِر اجلانِب ويف (00/0).َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن

 نفِس إلى كنِف بالرجوِع إالَّ املقاُم لُه طيُبُيال  ان،اجلَّ بقيِة ثِلَمَك ُهُلَثَمالرَّجيم 

َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن  :احِلجر يف سورِةورَد كما ابتداًء،  نُهِم َقِلالذي ُخ الناريِّ نصِرالُع

 إلى نفِس عند املوِت بني البشِر حنُن نرجُع وكما (25/10.)َقْبُل ِمن نَّاِر السَُّموِم

 إلى نفِس الشياطنُي سريجُعإبتداًء؟  آدُم األوُلنا والُد لق منُهالذي ُخ الُترابيِّ العنصِر

 ِهقاِتُت قََّح اللَهقي تَّمن َي بكلِّ يٌِّرَحَفلذا ! أيضًا إبليُسلق منه الذي ُخ الناريِّ العنصِر

ن ِمال  معليه أو التطاوَل اطنَيالشيأو  إبليَس لعَن َبأن يتجنَّه، دِرَق قََّح وُيَقدِّرُه
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طاواًل على َتو السَّماِء زاهة ُحرمِةإنتهاكًا ِلَنر َبعَتُي ذلك بعيد، كوُن ال ِمنو قريٍب

 من أْن أمورًا هم أعجُز أن يتجنبوا الناِس فإنَّ علىذا ِل ،احلّق لطاِنُس سيادِة

 يًافسطاِئدااًل َس، ِجاإليقانيةها وإيقاعاِت ،اإلميانيةها وأحلاَن ،وحيةها الرُّوعبوا نفحاِتسَتَي

 اللِهغني من ُتوال  ُنسِم، ال ُتحتةَب سيٍةسيا وأيديولوجياٍت وتطلعاِت خدمًة ألهداِف

عن  ِةَبيََّغامُل موِريف اأُل العقيِم من اجلداِل البيزنطيَّ َطَمهذا النَّ السيما وأنَّ، يف َشيء

 اإلحاطِة دوَن، حمديةامُل ريعةالشَّ علوِم شيخي ظاهِرَمَتُمن ِم قوِلُعري الحَِّصَتُم مدارِك

 جسًا من عمِلِر ُرَبعَت، ُتهابواطِنإلى  والنفاِذ هاأغواِر رِبوَس اإلشراقيِةها جوانِب بكافِة

يف  ارِةاألمَّ وضًا للنفِسَخيان، َوالعص ستنقِعُم أوحاِل إلى ومتاديًا للولوِج ،الشيطان

َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي  :احلج سورِة يفهم حبِق ورَد؛ كما غيانالطُّ موبقاِت متاهاِت

ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَوالَُّه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ( 4)َطاٍن َمِريٍد ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْي الله

 الراسِخ اإلميانيِّهذا املبدأ  ِمن َتَجلِّياِتالقًا نِطإلذا و (4-11/4) ِإَلى َعَذاِب السَِّعرِي

 وِروالنُّسفل، واألعلى واأل ،واملوَجب لِبوالسِا ،روالشَّ بني اخلرِي األزليِّ من الصراِع

 صََّخالتي املرموقِة  ِةَلنِزامَل وحقيقِةالفائقِة  اإللهيِة العنايِة رَِّسبالتالي  درُكُن ،الموالظَّ

من  ِهوحفدِت بإبليَس ُتنَعالذي ُي واملبهَم الغريَب هذا املخلوَقتعالى  اللُه ابه

َخلِقِه ُحبلى  حقيقِةحقيقتِه و نع الباِلَغِة كمِةاحِل ِهْنُك إدراَك ما وأّنَيسِّال، الشياطني

سياق يف  ورَدكما ! هيِنيف ِح َرظَهَيكي  ُهَرَمأْض رٍِّسوتعالى ِل بحانُهُس ُهَرأخَّفاجئات، بامُل

أبو  الزاهُد بانيُّنا الرَّسيُدقال  و كماأ (49/99).َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحنٍي: ص سورِة

  ."إدراك اإلدراِك ِكْرَد ْنَع جُزالِع":(رض) بكر الصديق

 نظريُة تنبُع، الرَّاِسخ وحيديِّالتَّاملبَدأ واحلصيف  اإلميانيِّ ِقَلنَطن هذا امُلنا وِمن ُهِم

وال  عِنال باللَّ ِضُرَعالتَّ ِمعَدب، زدينَيأو اأَل اإلزدينَي الكورِد من ختارِةامُل خبِةالُن

ن بعيد، وذلك ِموال  ن قريٍبِمال  أو الشياطنِي على إبليَس وال بالتطاوِل باإلساءِة

 ُكنِهِب هم امُلحيِطوإدراِك ،هآياِت آلالِءالناِفذ م ِههِموَف األرباِب ربِّ متثااًل ألمِرا

 إفاضاِتب التَّاِم ناهيك عن اإلملاِم ،ِهشرائِع ن حقيقِةاألسمى ِم ، والهدِفمقاِصدِه

 دسائِس من يًاِقوََّت ذلَك، والواِحد ماويِّالسَّ يِنبالدِّ لِةمثَتامُل ِهرقائِق إشراقاِتو ِهطرائِق

وسوف ! جوانبه ِمن ُمخَتَلِف األمَّارة ِسوالنْف لِبعلى الَق ِهوساوِس وُمغَرياِت إبليَس

 يف سياِقتعالى يف توحيِد قدسيِة ذاتِه  ثلىامُل ديِةُبَعهم التَّطريقِت إلى توضيِح أتطرُق

 املوسوعِةمن  األخريِة الثالثِة املجلداِت ضمَن ،نّيُدوالعلم اللَّ التصوِف موضوِع
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 ،تعالى للِه دُةِحاملوَّ نُةؤِمامُلامُلساِلَمة  خبُةالنُّ ذهه .بعون املولى الكتاِبمن  اإلميانيِة

هم كما ينعُتصني، خَلامُل اللِه باِدن ِعِم املوقننَي األزدينَيمن  الباقيُة القليلُة لُةِقالو

على  بنَيَرَتن امُلِم كوردستاَن وعلى أرِض الكورديِة ِةمَّأُلعلى ا َندواحلاِق وَنغرُضامُل

 يزيِد الفاجِر اأُلمويِّ إلى اخلليفِة نسبَة (زيدينييطان أو بالَية الشََّدعَبِب)ئام ِلالِّ ِدواِئَم

 خبَةالُنهذه  ا وأّنَميَِّسال .تعالى اللهأخزاُهم  حرٍب بِن أبي سفياَن بِن معاويَة بِن

هم وأقرُب ،هرقائِق آالِءب اللِه َخلِق ُفم أعَر، ُهاملوقنني اللِه اِدعبمن  ختارَةامُل اإلزديَة

 ،هرائِعَش ياِتلَِّجِبَت ةامُلحيط قيقةاحلنه ُك وإدراِك ،ذاتِهدسيِة ُق توحيِد ن حيُثِم إليِه

 مِنهان ِضوِم ،اِهلُِّك والوجوِد وِنوالَك للعامِل ِهلِقَخ سرِِّو ،هن مقاصِدِماألسمى  والهدِف

هم أوراُدو نوُتم الُقُهُتوصاُل مُسم الشَُّهُتبَلِق، أو الشياطني إبليَس َخلِقمن  كمُةاحِل

 هذا التبايِن ه يقول يف حقِّشأُن لَّوهو َج ؛تعالىسبحانه و اللِه يف آالِء ُروالتفكُّ ُلمُّالتَأ

 والرقائِق احلقائِقو والطرائِق الشرائِع سائِربني  اإلختالِف من حيُث ليِّواجلَّ الواضِح

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء : املائدة سورِة سياِق يف السماويِة والدقائِق

الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َمآ آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا اخَلْيَراِت ِإَلى الله 

ِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ لَوِل: البقرة سورِةيف و (5/49).يًعاَمْرِجُعُكْم َجِم

( 240) اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن: نفس السورةيف و (1/225).َوْجُه الّلِه

ُه لا َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم الَراِت َأْيَن َمَوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْي

ِتْلَك ُأمٌَّة : البقرة يف سورِةإظهارًا للحقيقة ها توضيُح قد ورَدو (249-1/240).َجِميًعا

 (1/244.)َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن

 وِضاخَل َدرََّجأنَّ ُمأي ( َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن) على فقرة كيَزكما أرجو الرت

، اأُلخرى السماويةوالرقائِق  رائِقوالطَّ رائِعالشَّ أتباِع ودقائِق داِتَقعَتُم صوصياِتيف ُخ

 ،إليها منَيَتنمُلا ألفراِدبا أو اإلستخفاِف اإلساءِةالنَّيِل ِمنها أو  عنها بهدِف السؤاِلأو 

 ربِّ اللِه مِرأل عصيًةَمو الشيطاِن ن عمِلِم رجسًا القرآنيِة اآلياِت حسَبور َبعَتُت

 رائِقوالطَّ رائِعللشَّ الناِس إختياِرب تعلُقيفيما  الوحيدَة رجعيَةامَل نَّ، ألاألرباب

كما  وليَس ،ةالقيام ه ويف يوِموحَد اللُههو  ،عليها حاسبِةوامُل ماويِةالسَّ قائِقوالرَّ

هم وأقراُن َنوامُلَتَزمت َنوالوهابيأو  ،ةنَّالُس أو أنصاُر ،السلفية ياراِتلتَّا وشيخَمَتُمعي يدَّ

فة، اخلال دولِةن ِلوأو املناصرهو احلل،  ماإلسال ، أو أتباُعأخوننيَتوامُل التكفريينَي َنِم

 .زورًا وُبهتانًا القرآنيِة حلقائِقيًا على انَِّجَت التضليليِة الفقيِه ن إلى واليِةوأو الداع
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موجودًا يف األساس،  الشيطاُن لو مل يكِن :ميعاجلَّ سمِعَيوعلى امَلأل وِل ها صراحًةأقوُل

 ؛ كما ورَداألنانيةو ِةالذاتيَّهم صاحِلَمدمًة ِلِخ ِهوإجياِد ِهلِقيف َخ اإلنِس شياطنُي لساهَم

ِطنَي َلُيوُحوَن ِإَلى َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َوِإنَّ الشََّيا :األنعام يف سورِةهم بشأِن

َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ : السورة أيضًا يف نفِسو( 0/212)َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشِرُكوَن 

ْوِل ُغُروًرا َوَلْو َنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلْنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَق

َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَنَ ال ُيْؤِمُنوَن ( 221)َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن 

الَِّذي  :الناس يف سورِةو( 224-0/221) ِباآلِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيْقَتِرُفوا َما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن

: املنافقون يف سورِةو( 0-224/5)ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ( 5)ِفي ُصُدوِر النَّاِس  ُيَوْسِوُس

َوِإَذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكَأنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة 

 (04/4)َأنَّى ُيْؤَفُكوَن  اللهاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم َيْحَسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َف

 منا نراُهفإّن اإلنِس ، أما شياطنُيّناجِل شياطنَينا ال نرى فإّن بالذكِر ومن اجلديِر

يف  موَنساِهُيو ماِءالدِّ فِكَسروَن ِرُيَبفهم الذين ! مهوِلَق ِلُزخُرِف ُعَمتسوَن مهُسجاِلوُن

ونشر يف سبيل الله واجلهاد  ريعِةالشَّ طبيِقَت بإسِم رهاِباإل وإشاعِة األزماِت لِقَخ

، وكذلك أيضًا سلمِةامُل السوداِن من ِقبِل سلِمامُل فورردا لشعِب حدَث وإنَّ ما ،ينالدِّ

 ،عنها هاعند إنفصاِل اإلسالميِة الباكستانيِة ل امليليشياِتَبمن ِق املسلمِة يف بنكالديِش

 لداِنواصي الِوَن هابشاعاِت وِلمن َه شيُبُت لألعراِض تٍكَهو رماِتللُح إباحٍة حيُثمن 

 ًاقاطع دلياًل ِنالكَِّشُي الشِّيعيِة وإيراِن السُِّنيِة يف أفغانستاِن اليوَم إنَّ ما حيدُثو ،يباِش

 .ياسيالسِّ اإلسالِم قِةوَديف َب ِههِرَصو يِنالدِّ سييُسَت إليِه إلى ما آَل ًاساطع ًارهانُبو

 !. َيقينًا ِناجلِّ ن شياطنِيطورًة ِمُخ أكثُر اإلنِس نَّ شياطنَيلذا فإ

 األموِرمن  رفانيِةالِع قائِقالرَّن هذه ِم انطالقًاو ،ئيسيالرَّ ناوضوِعإلى َم ًاجوعُر

إلى  ِلوَكامُل ِلالعَم طورُةوُخ قُةوِد ساسيُةَح ضُح، تتَّماويةالسَّ اآلياِتب ِةَتبََّثامُل يانيِةالَب

ن ِم مهعلى عاتِق ِةلقاامُل هاِمامَل وهَرَج نتاُبا َتمَّم، رغمًا ياطنين الشَِّم ِهفدِتوَح إبليَس

هذا  رُّ؟ وما هو ِسإبليس سمىالذي ُي ِرامُلَحيِّ غِزالُل هذا قيقُةَحهي فما ! بابيةَض

 يَك ،وقالشَّ ننُيَحو جِدالَو قاُمَم بِه َلالذي وَص والغامِض وامُلبَهِم الغريِب خلوِقامَل

 بصورٍة العاملنَي ربَّ حياوَر ، وأْنعودًايامًا وُقوافًا وِقَط حمِنالرَّ عرِش حضرَة وَبُجَي

: ص يف سورِة رَدوكما ! كثرية يف أحاينَي ُهويناظَر لَةاألسِئ إليِه َهوِجُيأن و مباشرة،

َتْكَبْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنَي َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ َأْس
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َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها ( 00)َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي ( 05)

َيْوِم َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى ( 09)َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّيِن ( 00)َفِإنََّك َرِجيٌم 

َقاَل ( 92)ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ( 90)َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن ( 08)ُيْبَعُثوَن 

 سؤاٌل (94-49/05)ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي ( 91)َفِبِعزَِّتَك أُلْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَي 

 زيٍدَم يف هادالالِت أغواِر رَبَسيكتنُف و ،موضن الُغِم ثرُيكال عليِه اإلجابَة ُفِنكَتَي ٌرَحيُِّم

 دلوالِتَم الستيعاِب واإلمتثاَل ،ةرَيِحِمن  ل وأكثَرَب فكِروالتَِّث ُيَروالتَّ أمِلن التَِّم

ث، يَُّروالَت ِنقَُّيوالَت ِنعَُّمالَتمن  كبرٌي ٌرقْد ،هاموِزُر كََّفَو هاإشاراِت طائِفولمعانيها 

من  َرما تيسَّ بقدِرها، ألغاِز يف دالالِت اخلوِض ستطاِعامُل حبدوِدعليها  اإلجابَة ُلحاِوُأ

من  هاِدالزُّ بانينَيالرَّ إفاضاِتن ِم ،وحيدالتَّ صوامِع هباِنُرِل البالغِة اإللهيِة احلكمِة

من  ِهِنشأِب م اإلدالُءى لُهنََّسما َتو ،قدََّس أسراُرهم الطاهِر هموعلى لساِن اللِه أنصاِر

 مهاِتُأ توِنقاًل عن ُمفيها، َن وُضاخَل ملُه سموِحوامَل تاِحامُل يف حدوِد لهيِةاإل سراِراأل

 رموِز كَِّف ِنن كواِمِم ، حتتاُرهن أخباِريًا َعرَِّحَت ِةنيُِّداللَّ لوِمبالُع لِةمِثَتامُل رفانيِةالِع تِبالُك

: البقرة يف سورِة هموحبقِّهم بشأِنهم وفي كما جاَء يار؛األخ اُبَبها ُلألغاِز دالالِت

ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثرًيا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا 

 من ختارُةامُل ُةخَبالُنهم ( النَُّهى ُأولو) وأ( ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب) فقرةو (1/100).اأَلْلَباِب

امُلؤِمَنِة  فوِسوالُن ،ةَحالراِج واألفكاِر حِةتفتِّامُل قوِلالُع ويَذاد، من هَّالُز بانينَيالرَّ

 شاحناِتوامُل قاِتوِبدأ امُلن َصِم امَلجُلوَِّة والقلوِبالسَّديدة،  واآلراِء امُلطمِئنَِّة

 . الدِّين بإسِم السياسيِةو األيديولوجيِة جاالِتوالسِّ

 نعوُتامَل ،ستورامَل سُمَلوالطَّ ،ريِّاملَح ُزْغوالُل ،الغريب وُقخلذا امَلن هو هإذًا فَم

ن ِمالبالغِة  كمِةواحِل ِهوجوِد نِهُك ِهحقيقِت سرُّ وما هو ،ياطنيالشَّحفدتِه ِمَن أو  بإبليَس

 يف ورَد ، كمااهكِل والوجوِد يف الكوِن يئًا عبثًاَش تعالى مل خيلْق اللَه ؟ سيما وأّنِهلِقَخ

َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل  :ص سورِة

  (49/10)ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر 

 هاألغاِز ثنايا ِفُمخَتَليف  وُروالَغ ،حيحًةَش ى هذه األسئلِةعل اإلجابُة تكوُن تكاُد

 ،واٍف رَيَغها اِتذ على حقيقِة قوُفالُوو ،ضئياًل هاتفاصيِل ميِعجب اُمالتَّ واإلملاُم ،ُمَتعذِّرًة

 سواًء كان ذلك من القرآِن ،حجوبامَل كشِفِل عطشنَيَتامُل َقَمَر دَُّسَت أن ن دوِنِم

 السَّماويِة شرائِعلل خرىاأُل املقدسِة الكتِب وأسفاِر آياِت خالِلن أو ِم الكريِم
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 ورَدفاجئات، بلى بامُلُح ًاوألغاز صرحيًة ًاموزُرو واضحًة ، ولكن هناك إشاراٍتختلفةامُل

كذلك و ،لُسوالرُّ لألنبياِء املتواترِة حيحِةالصَّ اديِثاألح ضمَن ِهن حقيقِتوَع ِهِنبشأ

 لإلحاطِةو. باءَجالنُّ نَيواحلواري واألحباِر واألصفياِء األولياِء تلميحاِتثنايا  ضمن

 تعلُقيفيما  طريِةاخَلو اسِةاحلّساألموِر و رِةيِّاملَح ؤوِنالُشو ضيِةالَق جوانِب كافِةب الكاملِة

 بعهديِه ِساملقدَّ والكتاِب الكريِم لُت من القرآِنَع، َجأو الشَّيطان إبليس مبوضوِع

األخرى  املقدسِة كتِبال ن نفحاِتِم اإلستفادُةوكذلك حثي، َبًة ِلبَلِق والقديِم اجلديِد

 مندائيٍةو بوذيٍةو وكاكائيٍة إزديٍةن ِم ،ىخراأل السماويِة والرقائِق والطرائِق رائِعلشل

( ص) حممٍد الرسوِل ن أحاديِث، وِموميرتائية شيهوكونفو ومانيٍة وتاويٍةوزرادشتيٍة 

 انينَيالربَّ أقطاِب موِزُر من إفاضاِت، وبني إسرائيل أنبياِء ن قصِص، وِمالصحيحة

 اللِه صلواُت بوَِّةالنُّ بيِت من آِل األطهاِر األئمِة ن إشاراِتوِم ،الله صاِرمن أن هاِدالزُّ

 ِهلِقن َخِم الهدُفهو وما  ر؟يَِّحامُل غِزهذا اللُّ هويُة يه فما. تعالى عليهم أجمعني

 إبليَسب املنعوِت الغريِب هذا املخلوِق أمِر حقيقُةوه، وجوِدِمن البالغِة  كمِةاحِل نُهوُك

 تكشَفكي  ،لينَجأن َت بهمِةامُل بابيِةالضَّ ويِةلهذه الَه وقد آَن ؟من الشياطني ِهوحفدِت

 !ِهلِقَخ وراَء املكنوِن على املأل عن السرِّ ، وتبوَحاهعن حقيقِت القناَعبالتالي 

ني، العامل ربِّ أمَر والغريُب بهُموامُل الغامُض هذا املخلوُق َفخاِلأن ُي بَلَق

أو  أو جيتزرهارا بليَسسم إإب َفعَرُيأن  آدم، وقبَلنا سيِدل جوِدعن السُّ باإلمتناِع

س ون ثم طاوريث وِميل أو َحزاِزَع) بإسِم ُفَرْعُيكان ، المِلك الظََّمأو  يوشامن

 من بني أبناِء اللِه لِقَخ وأنبِل وأطوِع أزهِدوكان من ( ةرَُّمأبو  نيتُهة، وُكَكالِئامَل

 وكِلوالتَّ نسِكوالتَّ رِبوالصَّ واإلستقامِة ِدبَُّعيف التَّ ِهزماِن قى عصِرنوأ ،اجلان ِهجنِس

يف  الفضُل إليِه يرجُع وحيد، حيُثالتَّو ِبهَُّروالتَّ ِهجَُّويف التَّ بِهذى ُيحَت مثااًلو ،قىوالتُّ

 األيَّام، تواليو األزماِن وتالُحِق صوِرالُع رِّوعلى َم األجياِل رَبَع األجياِل تعليِم

 ِهني جنِسَب نِيَبن ِمكان ذلك  ة، سواًءاحلقَّ التوحيديِة العباداِت ثلى لتأديِةامُل ريقَةالط

ُوُجوِدِه  ِسرِّن ن َعاهناك روايتو. حمنالرَّ مالئكِة صفوِفني َب ِمن ان أو بعد ذلكاجلَّ

 ِةَرَبعَتامُل تِبُكال مهاِتُأ توِنُم هما كما وردا يفسأدرُجِه، ِمن َخلِق واحِلكمِة ِهقيقِتح نِهُكو

، جانبمن  العلميِة فاظًا على األمانِةوذلك ِح ولى،امَل مبشيئِة الزهاِد للربانينَي

 . اآلخر من اجلانِب ِهَخلِق وراَء املكنوِن والسرِّ األمِر حقيقِة على الكاملِة واإلحاطِة
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نا ِضعلى أر اجلاَن تعالى أودَع اللَه األولى بأّن العرفانيِة الروايِة ضمَن ورَد

 ِهلقوِل امتثااًل َك، وذِلزيدأو َي من السننِي املالينِي بآالِف اإلنساِن لِقَخ قبَل احلاليَة

( 10) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن: جراحِل سورِةتعالى من 

 أي( ِمن َقْبُل)تعالى  إذ قال (10-25/10).َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر السَُّموِم

ي َك، عالامُلَت مداها إالَّ امَلِلُك ال يعلُم بأزماٍن ِطواٍل نا آدَمسيِد البشِر أِب خلِق قبَل

َوُيَعزُِّزوُه  روُهزَِّعُيَو ،ِهِرْدَق حقَّ وُيَقدِّروُه ،ِهعرفِتقَّ َمَح يعرفوُهه، وقَّ عبادِتَح يعبدوُه

 لِمحضًا للُظَد سِطبالِق ُةساواوامُل دُلالَع بالتالي ُعمََّيِل ،صيالوَأ ًةكَرُب ُهحوبَِّسُيَو روهقَِّوُيَو

ن ِم لُقاخَل هاءإزا َجُرخَيي َك، واإلستبداد عباِدواإلسِت واإلستغالِل غِيوالَب هِروالَق

 ،كريمال وجهِه نوِرل خالصًة صميميًة عبادًة ،بادالِع َربِّ بادِةِعباد إلى للِع باِدالِع بادِةِع

 سورِةيف  ورَد، كما وءبالسُّ ارِةاألمَّ ِسْفالنَّ وساوِس ها شائبُةأن تشوَب ن دوِنِم

 العصوِر مبروِر ُهأّن إالَّ (52/50).ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ: الذاريات

 وساَد ،ؤُكَلم التَّتُهابادِع وانتاَب اجلاِن لوُبُق ْتَسَق ،األزمانتوالي و األحقاِب وتتابِع

 اإلى أن إنتهى به يدًا رويدًاَوُر َفَحَزَو ها،أركاَن سييُسالتَّها وأوصاَل حريُفالتَّ

 والعمِل ،ةاَراألمَّ ِسنفال أهواِء لباِتطََّتند ُمواًل ِعُزى، ُنَوالَه يِنِد باِعإلى اتِّ طاُفامَل

ني َب إلغاِءو َشقاِء ساِبعلى ِحو ويٍةلَتُم ٍقُرُطِب حِةاِماجلَّ ِةريزيَّالَغ غباِتالرَّ على إشباِع

م نياُهُد لباُتَطَتعليهم ُم مليِهُتكانت ما ِل اإلنسياِق الِلمن ِخ رين،اآلَخهم نِسِج

بإسم  يف األرِض واإلفساِد ماِءالدِّ فِكَس الِلمن ِخ يطرِةوالسَّ يمنِةالَه هم حنَويُلوَم

 متناحرين؛متقاتلني  لفنيخَتُم وصاروا عًاَيِش اِناجل َنجعلوا ِم ، حنيالدِّينالشَّريعِة و

َفَوَربَِّك َلَنْحُشَرنَُّهْم َوالشََّياِطنَي ُثمَّ َلُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم  :سورة مريم يف كما ورد

( 08-28/09) ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتيًّا( 09)ِجِثيًّا 

 باإلضافِة ،دوانوالُعوالُطغياُن  ُيغوالَب الظلُمو اإلرهاُب مُهيَنَب ىشََّفوذلك بعد أن َت

ت واإلحلاد؛ كما جاء ِةَقنَدالزَّ ِمَهُتِب هاِمواإلتِّ فسيِقوالتَّ كفرِيوالتَّ تِلوالَق هِرالَق إلى

مَّ حني َه ،البقرة سورِة ياِقسيف  األطهاِر املالئكِة على لساِن لك اإلفساِدذإلى  اإلشارُة

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل : ابتداًء األرِض من طنِي آدَم خبلِق ُهشأُن لََّج الله

 نَّوأ (1/40).ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء

أو جتديفًا ثًا َبَع مل تأِت ،األطهار املالئكِة على لساِنو يف األرِض فساَدلك اإلذ كَرِذ

 إليِه مبا آلْت سبِقامُل هملِمِعِل إمنا جاَء ،اعتباطًا عنًا بالغيِبَط أوأو كالمًا ُمرَساًل 
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 وتداعِت قاييُسامَل ِتلَّاخَتحني  ،مع اجلان بها األحواُل تَهوانَت ،ِمن َقبُل موُراأُل

إليهم  تعالى بعَث اللَهسيما وأن ال، ينالدِّو ريعِةالشَّ سييِسَت الِلِخ نِم األوضاُع

 واألصفياِء ألولياِءوا ألئمِةما باُهُززَّوَعني البشر، َب بنا حنُن ُأسوًة والرسَل األنبياَء

 سورِةمن  احلشِر يوِم يف مشهِد اَء، وذلك امتثااًل ملا جواحلواريني النجباء واألحباِر

ا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإِلنِس َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصُّوَن َعَلْيُكْم آَياِتي َي: رمَّالُز

 ،وحّيالرُّ املقاِم لكذ ِمِخضَّويف نا ن ُهِم (48/240).َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاء َيْوِمُكْم َهـَذا

 . نا احلاليةأرُض منهضن وِم وِنالَك مِرُع َمَدِقليًا َج ظهُري

يف ( رض)سلم ُم عن اإلماِمنقاًل  األولى العرفانيِة الروايِة ضمَنررت قد تكو

 داَرما  وٍعن َنِمأو صراعًا  ربًاَح بأّنها ُزوِجُأ، وُمَتناِثر ٍرَثْعَبُم كٍلَشولكن ِب ِهصحيِح

أن  بعَدوذلك ، بأزمانآدم نا سيِد لِقَخ َلْبَق ،انواجلَّ حمِنالرَّ بني مالئكِة على األرِض

حني  اآلفاق، على جبناحيِه رًاناِش ِوواجلَّ حِروالَب الربِّ يف اإلفساُدو والبغُي لُمالُظ َميََّخ

 ختلفنيُمَيعًا ِش اِناجلَّ َنوا ِمعلوَج ،يف الدِّين نكرِةامُل ِعَدالِب م بإجياِدِهيَِّغان يف ى اجلَّمتاَد

 تفسريًا هاتفسرِيو سِةهم املقدتِبُك معاني آياِت حتريِفن خالل ِم ،لنيتقاِتُمتناحرين ُم

إلى  باإلضافِة، ةَلِصِب الديِنو الشريعِة جلوهِر عنى احلقيقيِّإلى امَل ُتُمَيال  سًاسيَُّم

 بِه اللُه ُلزَِّنمبا مل ُي اإلجتهاِدو هاِداجلِّبإسم  تاوى السياسيِةلَفا إلصداِر ناِنالَع إطالِق

 وهَرَج ُتَجرُِّد عبثيًة ثرثرًة ُهتعدى كوَنيال  بيٌحَق َوما ُه جميَلَت ما وأّنيَّالِس !لطانُسن ِم

 ِعخاِدامُل قيِهالَف تأثرَيأنَّ ِمن  ِرَطاخَل َنكَمَم وأنَّ .حتواهان ُمَع العقيدِة وروِح الشريعِة

على وْقعًا  أسوُأ، ينالدِّو والشريعِة اللِه بإسِمالصرفة  نيويِةالدُّ موِريف اأُل ِمحُكللّت

أو  زبيِةاحِلأو  األيديولوجيِة ها يف األموِرتأثرِي حيُثمن  طاِءسُبال اِسالنَّ فوِسُن

 موِرواأُل تالطمِةامُل األحداِث تلَكتأثري  ِمَضيف ِخو !األخرى احلياتيِة وأالفكريِة 

 ِةبني املالئك ِهلِقَخجينًا يف أضحى عزازيل الذي كان َهنكرة، امُل دِعمن الِب ِةستجدَّامُل

ميع، ن بني اجلَّأسريًا ِم َذِخُأالذي  الوحيَد الناجَي( سلممام ُمسان اإلعلى ِل) واجلاِن

 غِيَبالو فساِداإل ِعنَقسَتُميف  ِلوُغالتَّ حيُثمن  اجلاَن ِهبني جنِس مل يشاطْر ُهكوُن

 ، لذارناُحوالتَّ ِنشاُحوالتَّ ِذناُبإلى التَّ كوِنالرُّن ع ُكلَّ الُبعِدكان بعيدًا وغيان، طُّالو

ذلك  بعَد نشأ وترعرَعو ،ينيةالدِّ موِريف اأُل السياسيِة التجاذباِتتلك ن َع ِهنفِسنأى ِب

سك هد والُنبالُز اِمالتَّ زازيَلَع ومع إلتزاِم األياِم روِرُموِب حمن،الرَّ مالئكِة بني صفوِف

واجلان،  جينًا بني املالئكِةَه لياًلَس زازيَلَع وَنَك املالئكُةأو تناسى  قى، نسَيوالُت
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 ن دوِنِم صًةخاِل بادًةِع ِهبعبادِت ِهومتسِك للِه بِهُح ِةشّدل وِلم، َبنُهِم ٍدواِحَك فوُهنََّص حيُث

هنا  .هملوِبإلى ُق مهوأقرِب اللِه لِقَخ ن أحبِِّم ُهعتربوَنَيكانوا  ،بةها شاِئشوَبأن َت

 هٌةشاِبَتوُم لٌةماِثَتُم الباقيَة ألنَّ البقيَة (رض) مسلٍم اإلماِم سرِدمن  أكتفي بهذا القْدِر

 . متامًا الثانيِة وايِةمع الرِّ

 أكثَربل و وأشَمَل أدََّق بشكٍل وردْتالتي  الثانيِة العرفانيِة وايِةن الرِّانطالقًا ِم

 عالُمأمتادى  حنَي :بالقول ستطرُدت األمثَل الزهاُد الربانيوَنها عترُبَي، والتي تفصياًل

هم مصاحُل عليهم مليِهُتكانت وى مبا الَه ثوا ديَنم، وأحَدِهيَِّغ يف اِناجلَّوُشيوِخ  قهاِءُف

بعد ، ن اجلانِم همنِسني ِجَبِل داعًاِخ األمَّارُة مُهُسأنُف ستهويِهَتما و، واألنانية الذاتية

ستقيم، امُل راِطوالصِّ يِموالسَّ ريِقالطَّو واِبالصَّ ِةجاَدفوا عن احنَرو ياِرإجنرفوا مع التَّأن 

، مِهخِصَشِبإعجابًا هم أكثِرو ،همألنفِس باًُّح اللِه لِقَخ أشدِّ نِم واَحَأْضهم كوُن

 . هميِنِدًة ِبَرتاَجوُم ،هميف تعامالِت ًةوأناني ،همغرِيِل إلغاًءهم ِصأحَرو

 واملوبقاِت واإلفساِد من اإلحنرافاِت الهادرِة ك األمواِجتل ِمتالُط ِمضَّيف ِخ

 ك، عبادًةُسَنوالتَّ ِبوالرتهُّ ِدُببالتعَّ وانفرَد ،دزاِه جنٌِّي  اجلميِعن بنيِم، إنربى الطَّاغية

 ِهجأِش برباطِة احتفَظ ، حيُثيْلزاِزسمى َعلى كان ُيالُع ِهبَِّر جِهَو قاَءِل صًةخاِل صميميًة

 َصِفيف ُمنَتان اجلَّ ِهنِسِج ِمن أبناِءه غرِيَك ِهم وقوِفَدَعِب باليقني، َكالشَّ َعبعد أن قَط

 حيلوومل ضني، مع اخلاِئ ْضومل خُي ،ْبْكمع الرَّ ْقَسْنومل َي ،يارمع التَّ مل ينجرْفقيقة، واحَل

وإفساد،  غٍيوَب تطاوٍلووإغتصاٍب إرهاٍب َقتٍل ون ِم ،هجنِس أبناُء ما كان عليِه لُه

 وعاداٍت يَمإلى مراس ،روحية ن شعائَرِم ميميُةالصَّ هموعباداُت مُهالُتَصْت َلبعد أن حتوَّ

ى دََّؤكانت ُت ها، حبيُثُتَيتأِدِمن  ِةَدَرالِق حتى على باِل يُبِغُت ْنُكوتينية، مل َتُر وتقاليَد

علوا من ، حني َجُقلَعوالتَّ والتََّرُيِث ِلن التأمَُّع ٍلعَزَمِبو لِبالَق ظوِربعيدًا عن ُح

نعوا وَم ،للدين سنَييَِّسامُل خنَيشيَمَتن امُلِم بقوهمن َسَمِلاألعمى  هم أسرى التقليِدأنفِس

 داِتَجسَتوانطالقًا من هذه امُلا لذ .رالتََّفُكو ِرُبَدوالتَّ ِنُعَمالتَّهم من قوَلُعبالتالي 

جبٍل عاٍل،  ِةمَّلتجًأ إلى ِقُم فسِهَنِب 254نأى عزازيُليف الدِّين،  الطارئِة واملوبقاِت الدَّخيلِة

                                                 
تعني ( ئيل أو يل)أي عزيز و( َعزاز)، حيث تتكون من مقطعني تعالى تعني العزيز عند الله َعزازيلإسم  -  254

ربائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل، ويف ِخَضم هذا كذلك احلال بالنسبة جلوسميع الله، ِمثل إسماعيل أي ( إللها)

كان َمعزواًل يف  ألنه)د احلسني بن منصور احلالَّج قدَّس سره بأنه ُسِمَي بعزازيل املقام الرُّوحّي يقول عنه الرََّبانيُّ الزاه

  .(والَيِتِه، ما َرَجَع ِمن ِبداَيِتِه إلى ِنهاَيِتِه، ألنَُّه ما َخَرَج َعن ِنهاَيِتِه
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بتذلة من بني جنسه امُلومراجع شيوخ وقهاء ُفأعالم تكفرييي مارسات بعيدًا عن ُم

تًا رًا قاِنه صاِبِمقًا شاكرًا ألنُعصاِد ُمحِّبًا ،ِهحِدَوِل ناكن ُهِم اللهاجلان، وكان يعبد 

 يسل ذى بِهحَتثااًل ُيِم زازيُلَعضوانه، إلى أن أضحى ِر يِلب إليه وَنة التقرُّغَييبًا، ُبِنُم

 . حمنالرَّ ِةَكمالِئ فوِفُص نِيَبن ِميف َعلياِئِه ما سب، إنََّحان َفاجلَّمن  ِهني جنِسبني َب

 ِةَعَمْوَصن ِم ،الكريم ِهجِهَو لطاِنُسضوانًا ِلِرووشوقًا إليه له ُحباًّ ِلزازيل َع َدبَّتَع

أو  ٍلَلَكأو  ٍؤلَُّكأو َت ٍفُقوَّأو َت انقطاٍع ن دوِنِم، هارَن يَلَل عاٍم ناك ألَفُه حرابِهِم

 عن اخَللِق ُهوقد َعَزَل نفَس، نا احلاليةأرِض قاِعِبأقاصي يف أقصى بعيٍد  ن مكاٍنِم ،للَم

 ُةهَفَلو جِدالَو أننُيو حبِّاُل قاُمَم بِه إلى أن وصَل ،احلقَّة للعبادِةغًا تفرُِّمَتَرهِّبًا وُم

 ال ألربعنَي راِبوالشَّ عاِمالطَّ يًا عن تناوِللُِّكانقطع  حبيُث ،ىالُعَل ِهربِّ قاِءإلى ِل وِقالشَّ

أو  عشراِتب هاُدالزُّ يوَنانبالرَّ ارهدَِّقالذي ُي ِهِدبَُّعَت سنواِت واَلِطإمنا  ،فحسب يومًا

 بالنسبِة األربعينيِة صياِم إلى اإلشارُة ِتوردوقد  .أو أكثر السننِين ِم الينِيامل مئاِت

َثاَلِثنَي َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ  َوَواَعْدَنا ُموَسى: األعراف سورِة يف ناوألنبياِئ لنا

 أكثَرموسى  اللِه يِمِلَكِل األربعينيِة صياُم تكرَر( 0/241).ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعنَي َلْيَلًة

هارًا َن نَيِعرَبَأ بِّالرَّ نَدِع اَكَنُه اَنَكَو19":املقدس الكتاِب أسفاِر سياِقيف تفصياًل 

 ِدْهالَع اِتَمِلَفَكَتَب َعَلى اللَّْوَحْيِن َك. اًءب َمَرْشَي ْمَلزًا َوْبل ُخأُكَي ْمًة َليَلَل نَيِعَبْروَأ

 املقدِس اإلجنيِل آياِت ضمَننهار  ليَل األربعينيِة صياِم كُرِذ َرتواَت 254"ْرْشالَع اِتَمِلالَك

يف  ُحْوالرُّ ُهفاقتاَد .سُدالُق ِحْورُّال َنئًا ِمِلمَتُم نُِّدْراأُل َنِم اَدَعَف ،سوعَيمَّا َأ":أيضًا

 أّنب لمًاِع 255"اماأليَّ لَكِت واَليئًا َطَش ْليأُك ْمَله، َوُبرَِّجُي يُسومًا، وإبِلَي نَيِعأرَب1 ِةيَّرِّالَب

 ًةنَُّسَو ميميًةَص يزًةِم ُرتَبْعُت ،لقعن اخَل نقطاِعإلامع  رٍبأو ُش ٍلْكَأ دوَن ِةاألربعيني صياِم

 ِهن غذاِئِم بيِهِحُم ه يرزُقأُنش لََّج اللَهسيما وأن ال ،عند سائِر األنبياِء واملرسلني عًةَبتَُّم

 ديسِةالَقمع  عليها احلاُل ْت، كما كانوكيفما اتَفق شاءشاء وأينما  ما متى وحيِّالرُّ

 دِسُق ِليَكَه حمراِب داخَل تتعبُد كانْت ، حنَيمرانُع بنِت َمَيْرَمة َرالطاِه هوديِةالَي

ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا : انَرْمِع آِل ِةوَرُسسياق يف ورَد  ورشليم؛ كمابُأ األقداِس

َذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهـ

 وِسدُّالُق اللِه ِةَمِلَكِل بانيِّالرَّ شاِءالِع عجزِةُممع  احلاُل تكذلك كان (4/40).ِهالل

                                                 
 . راجع اإلصحاح الرابع والثالثون من سفر اخلروج من الكتاب املقدس -  254

  .ابع من إجنيل لوقا من الكتاب املقدسأنظر اإلصحاح الر -  255
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مَّ َربََّنا َأنِزْل َعَلْيَنا اللهَقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم : ةَداِئامَل ِةَرْويف ُس ورَد كما ؛املسيحنا ِديَِّس

 إليها اإلشارُة سبقِت وقد (5/224.)َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َتُكوُن َلَنا ِعيدًاِ أّلوَِّلَنا َوآِخِرَنا

 ْنَم لُُّك! ساِئَنلَكِل ُحْوالرُّ ُهوُلُقا َيع َمَمْسلَيَف اِنَنْذُأ ُهَل ْنَم20:"املقدس الكتاِبيف ًا أيض

 الذي نزَل احلقيقيِّ نِّإلى امَل إشارٌةاخلفي  وامَلُن 250"ّيِفاخَل نِّامَل نَِّم ُهُمطِعُأَس ُرِصنَتَي

يف ورَد  كماسيناء؛  صحراِءيف  ميِناأل وِرالطُّ جبانِب بني إسرائيَلموسى و اللِه كليِم

َيا َبِني ِإْسَراِئيَل َقْد َأْنَجْيَناُكْم ِمْن َعُدوُِّكْم َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب الطُّوِر اأَلْيَمَن : طه سورِة

 . (10/08.)َوَنزَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى

 بصدِد ميانيةاإل ِهاإللتفاتو ،وحّيرُّال الوجِدو والشوِق بِّاحُلمن  اإلطاللِةهذه  بعَد

 ْتإلى ما آَل بالذاكرِة رجَعَن، ِلوالقديسات والقديسنَي واألئمِة سِلوالرُّ األنبياِء صياِم

 ، حيُثْلزِياَزَعد الزاِه الرَّبانيِّ يٍّاجلنِّ اللِهِليُّ َومع  األحواُل بِه وانتهْت موُراأُل إليِه

يف  رُكَفوالتَّ والتمَُّعِن والتأمِل ِبوالرتهُّ ِدُهوالتزَّ ِدُبتعَّلل ِهحياِت أوقاِت جميَع َصصََّخ

 قلبيٍّ مع حظوٍريقينية  إميانيٍة َرشعاِئ داِءَأ الِلن ِخِم، عالَتآالِء الله امَلِلِك امُل

النائي يف  من ذلك املكاِنعاٍل  كهٍف داخَل، وإنبعاٍث وجداني روحّي وإستعداٍد

سبحانه وتعالى  اللِهإلى  ِبرَُّقالتَّ يف اًلِمآ الشاهقات، رِضاأَل جباِل مِمأعلى ِق

 حيث ،املجيد هعرِش لطاِنُس حوَل ربوِرامَل احلِج واِفَطِب وِزوالَف ِرضواِنِه والتماسًا ِلَنيِل

راَعها  بهَُّروالتَّ ِكسَُّنوالتَّ ِدهَُّزوالتَّ ِدبَُّعن التَِّم عاٍم ألِف بعَد عزازيُلولُي اللِه أضحى 

 عاِمالطَّ ناوِلعن َت إنصرافًا تامًانصرفًا وُم يًالُِّك إنقطاعًا عًاِطنَقُم ،هاِتعاَيِر حقَّ

 ُهبأن يرفَع ،تعالى اللهِمَن  اإللتماَس ولىاأُل ماِءالسَّ الئكِة، إلى أن حدى مبرابوالشَّ

 اِفغِشا يف ثناي َلم وتوغَُّهودَّ بعد أن كسَبوذلك ، مهرانيِهني َظَب إليهم كي يعيَش

ي َك ب،هَُّروالتَّ ِدُهَزوالتَّ ِدبَُّعالتَّب مثِلاأل ِهمتسِكو زِةميَّامُل قِهُرُطالل ن ِخهم، ِمأفئدِت

 ورقائِق ،يةوِحالرُّ جتاربِه إفاضاِتو ،العرفانية ِهإشراقاِتمن  ٍبَثيستفيدوا عن َك

 اللُه ُهرفَع بأن هذا ما حدثو. عبديةالتَّ وشائجِه ، وطرائِقجدانيةالِو ِهتأمالِت عتكاِفا

إلى  الوصوِل ينه وبنيَب إبتداًء بأّن عزازيُل ُكدِرُي ، ومل يكْنولىأُلا ماِءسَّالإلى تعالى 

 عليِهأو سبعة عوامل  تاوسم بَعأو س طبقاًت أو سبَع ْبُجُح ن، سبَعحَمالرَّ رِشَع

 ولى، بعد أن رفَعاأُل يف السماِء الوجِد قاُمم بِه طَّأن َح بعَد دًا، إالَُّبعَّها َتاجتياُز

                                                 
 . صر على نفسه أرزقه ِمن حيُث ال حيتسب وال يدرينَتن َي، أي كل َمالرؤياأنظر اإلصحاح الثاني من سفر  -  250
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، البعيدِة يف اآلفاِق الوجدانيِة ِهالِتتأُم وحداسِة األميانيِة ِهبفراسِت ظَرالنَّ َنمِعُيكي  ُهرأَس

م عواِل ستَةأو  ٍبُجُح ستَة ،حمنالرَّ عرِش أماَم وبني اإلمتثاِل ُهبيَن بأّنبالتالي  َكدِرُيِل

 بِدَعخرى من التَُّأ سنٍة نقضاء ألِفا َدبعو. دًابَُّعَت اهاجتياُز ستوجُبَي أكواٍن ستَةأو 

 رأى مالئكُة أن بعَدو. 250هاعايِتِر قَّها َحَعوراْدِرها دََّرها َحقَّ َقَق ،هدَزوالتَّ سِكَنوالتَّ

لى، الُع ِهربِّ هدًا وتعبدًا وشوقًا إلى لقاِءدا ُزَدَق طرائَق بُعتََّي عزازيَل بأّن الثانيِة ماِءالسَّ

 ، وذلكهرانيهمبني َظ عيَشَيإليهم ِل ُهيرفَع أْنبتعالى  اللِه َنهم ِمدوِرلتمسوا هم بإ

 .الثانية ماِءسَّالإلى  اللُه ُهرفَع بأْن ما حدَثوهذا  ،ولىاأُل السماِء نًا مبالئكِةمَُّيَت

 إلى الوصوِل وبنَي ُهُل بيَنُحْوَت ًاأكوانو وعوامَل ًابُجهناك ُح بأّن عزازيُل َنقََّيوعندما َت

ال  إرادٍةو باِتالثَّمًا بِصعَتُمو رِبالصَّحًا بشَِّوَتُم اإلميانيَّ َدُهتعب َل، واَصحمنرَّال عرِش

 لَوِتًا واحد وِرالنُّ ِبُجح جميَع من السننِي املالينِي آالِفب إلى أن إجتاَز، كنيسَتَت

ن ِم أخَذ، ىوَلامَل عرِش حضرِةإلى  وحيِّالرُّ الوجِد اُمقم بِه طَّأن َح وبعد. خراأُل

األبرار  حنَيسِبامُل قربنَيامُل من املالئكِة نَيوبرُّالَك مع املربوِر احلِج طواَف ناك يطوُفُه

الطواف املالئكي حول  ورَدت اإلشارة إلى؛ كما تعالامَلِلِك امُل الله جمِد عرِش بأنوار

                                                 
ينبغي التََّنويه بأنَّ ِمقدار اليوم الواحد عند الله تعالى، يتباين حسب الكتب املقدسة وِمن ِضمنها القرآن  -  250

َوِإنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكَأْلِف َسَنٍة : يث جاءت اإلشارة إليها بألف سنة يف بعض اآليات؛ كما يف سورة احلجالكريم، ح

َأْلَف ُيَدبُِّر اأَلْمَر ِمَن السََّماء ِإَلى اأَلْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه : ويف سورة السجدة (11/40).مِّمَّا َتُعدُّوَن

َوَلِكْن، 9":يف اإلصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية من الكتاب املقدس وردوبهذا املعنى  (41/5.)َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّوَن

" لَف َسَنٍة َكَيْوٍم واِحدأنَّ َيْومًا واِحدًا يف َنَظِر الرَّبِّ ُهَو َكَأْلِف َسَنة، َوَأ: َأيَُّها اأَلِحَباء، َعَلْيُكم أالَّ َتْنَسوا َهِذِه احَلِقيَقة

َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسنَي َأْلَف : يف سورة املعارج مقدار اليوم الواحد اختلفا بينم

اليوم الواحد بألف سنة يف  أن أستطرد بأنَّ ِذكروانطالقًا من هذا املقام املجازي من التباين اللَّفظي، جيب  (00/4.)َسَنٍة

بعض اآليات، وخبمسني ألف سنة يف آيات ُأخرى، ال تعني ذلك الرََّقم إالَّ َمَجازًا، َكي ُتوحي من خاللها إلى َزَمٍن 

بعيد قد يصل إلى مئات املاليني من سنواتنا احلالية، وعلى هذا املنوال جند بأن القرآن الكريم قد أزاح السِّتار عن 

األرض يف سبعة أيام، ألن للقرآن الكريم رغم كونه ُمَصدٌِّق للشرائع السَّماوية والكتب املقدسة املقدَّمة  حقيقة َخلق

ن الشرائع السماوية والكتب املقدسة ، ألاعليه، له رؤية جديدة للحياة والغيب واإلنسان والعامل والكون والوجود ُكلِّه

، ِعلمًا بأن حساب املاليني مل يكن معروفًا وال متداواًل ال إنفصام بينهم ضًاواألنبياء والرُّسل ُيَكمُِّل ويصدق بعضهم بع

عظم من َخلق يف تلك احُلَقب ِمن ُعمر األيام، لذا جاءت التقديرات بتلك الصيغة لتقريب وجهات النظر بني السَّواد األ

رتم رأيه يزعم بأن خلق هذا الكون فعليه ليس هناك من حصيف حيوبني الله وخلقه من اجلانب اآلخر، ، من جانب الله

من سنواتنا احلالية؟ السيما وأنَّ طول اليوم الواحد قبل نشوء الكون مل تكن  بعة أياماملرتامي األطراف، َتمَّ خالل س

والشمس لُتّقدَّر باأليام أو السنوات أو القرون، َكون ُعمر أيامنا احلالية ُأزحيت الستار عنها بعد َخلق األرض 

ل مبئات تأكيدًا ملا سبق أثبتت التجارب العلمية تقدير ُعمر األرض والكون بعشرات َبوت واألكوانِ بُرمَِّتها؛ واملجرا

 ! اآلالف من املاليني من سنواتنا احلالية أو أكثر
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َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد ِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َوَتَرى اْلَماَل: رَمسورة الزُّ يفعرش الرحمن 

 وكان سائُر 259(48/05).اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد ِباْلَحقِّ َوِقيَل َربِِّهْم َوُقِضَي َبْيَنُهم

 خالصًة عبادًة ِهبعبادِت التمسِكو ،تعالى لِهِل عزازيَل بُِّح ِةدَّمن ِش بوَنيتعجَّ املالئكِة

 وأنَّالسيما  ،املالئكة سائِر ُلباِب وداِد أن أضحى يف متناوِلإلى  ،الكريم وجهِه نوِرل

 ِةومن شد عرِشال ن حوَلوبحاملسَّ َنواملقرب نُيهم الكروبمِنضن وِم األبراَر الئكَةامل

 انتخبوُه حيُث! السبعة السماواِت مفاتيَح إليِه َلَكْوأن ُي اللِهن التمسوا ِم ،م لهِهبُِّح

 عزازيُل هكذا أضحى 258(كةس املالِئوطاو) لقَب م وأضفوا عليِههكبريًا ل باإلجماِع

 تنِيامَل ِهحببِل التاِم ِهواعتصاِمة احلقَّ العبادِةعلى  املواضبِةو اللِه لذاِت ِهتوحيِد من خالِل

 وخفايا السماواِت اإللهيِة األسراِر ِرَرلُد ٍنخاِز َلأوَّ، املستقيم ِهصراِتعلى  رِيبالسَّ

بأن  املالئكِة َعسماَأ ِةزَّالِع ربُّ هنا يستطرُق. الرحمن مالئكِة  سائِرمن بني لسبِعا

 ُنْوَك ،العبادات تأديِةمن  كي ال ينخدعوا بالظاهِر ،ًةرَهلوا ُبويتأمَّ ،لياًلثوا َقيََّرَتَي

هما ْقِدصَُّيما مل ، احلياة مسريِة خوِضيف  لإلنساِن كفياِنَيما ال ُهوحَد واإلمياِن اإلسالِم

 سورِةيف  وردكما  ؛روحي وجٌدها أركاَن ُدشُّيو ،قلبي ٌنقَُّيَت هاَمَقواِئ ُتِبثَُّيعل، وِف وٌلَق

( 1) َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن( 2) امل: العنكبوت

 (4-18/2.)الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي لهالَوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ 

 ، عن طريِقريرةالسَّو ِةرَيالسِّعلى  الروحيُةها وإفاضاُت اإلميانيِةها إشراقاُت تنعكُس حبيُث

 كارِموُمَتخلِّقًا مب الوداعِةب ُمَتوشِّحًا ،اللهُحبِّ َخلق  الِلن ِخِم اللِهعلى ُحبِّ  املواضبِة

يف إحدى  ،اليمان ابُن ذيفُةُح الزاهُد الربانيُّ أردف السياِق ويف نفِس .األخالق

                                                 
حول واف كرة الطَّلنور وجهه الكريم، برزت ِف اليقينية احلصيف من العبادةواألخالقي من هذا املنطلق العرفاني  -  259

، وكذلك مع حج اليهود داخل هيكل ُقدس أتباع الشريعة املحمدية داء فريضة احلج مبكة بالنسبة لناالكعبة عند أ

هد ببيت حلم بالنسبة للمسيحيني، باإلضافة إلى حج أتباع الشرائع السماوية اأُلخرى األقداس بأورشليم، ويف كنيسة امَل

جاجنا اليوم حول الكعبة، لندرك الئكة حول عرش جمد الله وطواف ُح، ولنقارن بني طواف املخرينيوت الله اآللُب

بالتالي الُهوَّة الكبرية والشرخ احلاصل بني الطوافني، وما آلت إليها احلج والعمرة من أداء لشعائر إميانية روحية 

تأديتها، باإلضافة إلى  ِمنواخَلنازير دة َرإلى عادات وتقاليد ومراسيم روتينية، ال تغيب حتى على بال الِقصميمية 

كفرييني واإلرهابيني، إلى جانب حج الطُّغاة من رؤساء احلكومات والدول ها مكانًا إللتقاء التَّعِلفاخر وَجباهي والتَّالتَّ

داخل  ِلُكل ِقَيِمها اإلميانية ومعانيها الرُّوحية ومرتكزاتها األخالقية، إالَّ ًةالدكتاتوريني، حبيث أضحت مبرور األيام فاِقد

 ! الُقلوب املؤمنة املطمئنة املتيقنة استثناًء

لإلشارة إليه عند اإلزديني الكورد املوحدين، وكذلك عند املندائيني  (سُوامَلَلك طا)من هنا اختمرت تسمية  -  258

 . املَوِحدين من الصابئة املؤمنني
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 إستنادًا إلىوذلَك . نًاوِقنًا، وليس كل مؤمنٍ ُمؤِمُم كل مسلٍم يَسَل":بالقول ِعرفانياتِه

 (. 48/24) َقاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا :سورة احلجرات

 َرهم بأّنكَّ، َذاألبرار ِهقدِس ملالئكِة اإللهيِة قًا من هذه التلميحاِتوانطال هنان ِم

ما إلى إّن ،قةطَلامُل اعِةعلى الطَّ ِباملواِض ورانّيم النُِّهنِسِجَبني ال ينتمي إلى  عزازيَل

 فيه ِبكََّرامُل ِسْفالل النَّن ِخوِم كونُه ،هم لهّبة ُحدَّن ِشِمو ار، ناسنَيالنَّ هيِبَل غياِنُط

 لِّيف ُك عليِه اإلقداَم يروُمو ُهفعَل يِأَيرَتفيما  اإلختياِر حبريِة يتمتُع ،اإلنسان مبثابِة

، هامُلَركَِّب يف ثنايا تكويِن ِسْفالنَّ خالِلن ِمَو، لذا فهو وواردة وشاردٍة وكبريٍة صغريٍة

  .والعصيان واإلغراِء واإلغواِء ِرتكبُّوال لإلفتتاِن ٌضرََّعُم

 مبعزٍل ،ياماأَل قِتوتالَح ،نواتالسَّ ِتَعتساَرو ،بَقاحُل وتتابعِت ،صورالُع ِتواَلَت

 موٍرن ُأِم قداُراأَل ُئُهِبَخُتمبا عليها  سام، وما ستطرأِج من أحداٍث ما ستستجُدع

 هيِهَتشا ال َتمب عاتيٍة رياٍحِل ن ُهبوٍبعمال، ِماأَل خواتيُم إليِه وُلستؤظام، وما ِع

 أحٍد اِلعلى ب طْرمل خت وعواصُف حار، رياٌحوالِب حيطاِتامُل رِضيف َعاخلوَّاَرِة  السفُن

 ،هاُدقِعنيا ومل ُيتعالى الدُّو ُهسبحاَن اللُهقام َأعندما سبان، يف احُل ْنُكم َتلق وَلاخَل َنِم

املوكلون  ئكِةمن املال ومسمٍع رأًىماألرض، على  من طنِي وحيدًا آدَم خبلِق مََّهحني 

ر وعلى َصالَبب مٍحكَلوبالذات  األثناِء يف هذا .زازيلم َعِهمِنضن وِمبشؤوِن األرض 

 ِهوِحن ُرِم فيِه أن ينفَخ بعَد َمآلَد بالسجوِد ُهَتمالئكتعالى  اللُه يأمُررَّة، َغ حنِي

( 02) َبَشًرا ِمن ِطنٍيِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَل: ص يف سورِة؛ كما القدسي

ِئَكُة ُكلُُّهْم َفَسَجَد اْلَماَل( 01) َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن

على   خيطْرمل( 04-49/02).ِإْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن ِإالَّ( 04) َأْجَمُعوَن

 األمُر عليِه ه هو اآلخر، لذا التبَسيشمُل جوَدالسُّ بأنَّ واحدٍة ٍةو للحظوَل زازيَلَع باِل

، الله وجِه رِيَغِل دًاكان عاِب آلدَم َدَجو َسَل ُهنَّبَأ نََّظَف ،شديدًا إلتباسًا دءذي ِب باِدَئ

لك ذسيما وأن ال! لهِل د سجَدَقَف اللِه َنِم مٍرَأِب َدَجن َسَم ا بأنَّهحيَن درْكم ُيوَل

 ورَدكما ، وتعزيز توقرٍيو تكريٍم سجوَد كانإمنا  تأليٍهو ربوبيٍة سجوَد ْنكيمل  َدالسجو

َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَوى ِإَلْيِه َأَبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء : يوسف سورِة يف

 أنَّ يف حنِي (200-21/88).َلُه ُسجًَّداَوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا ( 88) الّلُه آِمِننَي

بأن ال  ًاظمنهم ميثاقًا غلي أخَذ ،جميعًا لألرواِح ِهخلِق وعنَدتعالى سبحانه و اللَه

: املائدة يف سورِة ورَدكما  ؛اُهإيَّ يعبدوا إالَّ وال ُهرَيفوا َغعِرَي وال ِهرِيَغدوا ِلسُجَي
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ِميَثاَقُه الَِّذي َواَثَقُكم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواتَُّقوْا الّلَه َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم َو

َ ال ُتْؤِمُنوَن : حلديديف سورة اكذلك و (5/0.)ِإنَّ الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر َوَما َلُكْم

 (50/9.)ِميَثاَقُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقْد َأَخَذ اللهِب

، َحصرًا للمالئكِة عالى كاَنت عنُه الصادِر األمِر وِنن َكم جاَء اآلخُر واإللتباُس

بني  ِهوجوِد رغَم عزازيَل وأنَّ (ِئَكِةِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَل)فقرة  دالالِت حسَبوذلك 

 اجلاِن ن زمرِةِم ُجدَرُيما كان إّن ،همنِمفًا نََّصُم كْني مل ُهّنإالَّ َأالرَّحمن  الئكِةم صفوِف

من  ومسمٍع على مرأًى ُهثَلِم خملوٍق لشخٍص جوُدالسُّ عليِه ُمتحتََّي، فلماذا النار ولهيِب

من تعالى  الله نَدِع فًاَنمصَّ إذا كان عزازيُل إالَّ !األرض طنِي من أدنى بقاِعو اجلميِع

 من فقهاِء املفسريَن بعُض ربيِرالتَّ ِقَلنَطُممن و ذلَكإلى  ُحكما يلم املالئكة، جنِس

 اليسرِي النذِرو املصداقيِةمن  ٍرقْد أقِل فتقر إلىي عن الصحِة ، وهذا عاٍرالظاهر علِم

 وبيَخنَّ َتحصرًا، إالَّ َأ للمالئكِة كان منه تعالى الصادِر مِراأَل وُن، َكاملوضوعيةمن 

 الربانيِة من احلضرِة ِبيالتأدُّ وجوِب لعصيان، كان من باِبوا ِرلكفبا ُهووسَم لُه اللِه

 لكذ بشأِن الطارِئمن هذا املبدأ  القًاإنِطو. ضوراحُل كبقيِة السجوِد رمأِل باإلمتثاِل

 احلقَّ ألنَّ( إبليس) لفظُةقًا الِح عليِه ْتَقطِلُأ ،املقصود غرِياخلطأ و املفاجِئ اإللتباِس

 اَلإ الغريِب بهذا اإلسِم لِقمن اخَل أحٌدى َنُيكَّ أن يسبْق ومل ،بإبليس تعالى دعاُه

 أنَّ حيُث ميع،اجلَّ ِطيف أوساتداواًل وال ُم معروفًا اإلسُم ومل يكْن ،عزازيل إستثناًء

 نِم األثناِء يف تلك عزازيُل درْكيومل  .وليس إالَّ والتلبيِس ن اإللتباِسِم ٌةقشَتُم َةالكلم

 عن السجوِد لذا امتنَع! لهِل َدَجفقد َس اللِه َنِم أمٍرِب َدَجن َسَم بأنَّ العصيِب الوقِت

 سيما وأّنال، ئالطاِر احلدِثو ِداملستجَّ واألمِر املفاجِئ اإللتباِس لكذل نتيجًة آلدَم

( اْلَعاِلنَي)لفظة ب الكرميِة اآليِة سياِقهم يف ذكُر وأن جاَء سبَق نالذي نَيالكروب املالئكَة

 تلك األثناِء يفهم إلى غياِب وردت اإلشارُة كمادم، آل جوِدالسُّ يشرتكوا يف كرنفاِل ْمَل

َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم  :ص سورِةمن 

 من صنِف ِهنفَس اعترَب حنَي إستكرَب أي أنَّ إبليَس (49/05) ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَي

احلال مع لفظة  كذلك، املجيد هعرشسلطان املطوفني حول  لنيالعّاالكروبنَي املالئكة 

 أِتيمل و (ِإْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن ِإالَّ) عند فقرة ْتي وردالت( اْلَكاِفِرين)

، والَغريب باغِتوامل الطارِئ السجوِد لكذعن  اإلمتناِع حني بالكفِر َسإبلي شموُل

 شرِكاِلأو  اإلحلاِد عنييهنا ال  والكفُر .نادوالِع داِلبعد أن متادى يف اجلِّجاءت  ماإّن
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 نَيفلَطَتامُل قهاِءالُفمن  كفرييوَنالتَّ شيخوَنَمَتامُلينهما َب كما مزَج ،تعالى اللِه وحدانيَِّةِب

 وُنَكاإلذعان،  وعدَم العناَدو عني اإلنكاَريهنا  فُرالُكما إّنسلمني، وامُل على اإلسالِم

 يَنوحدامل نَيوقنامل نَيؤمنامل صاِفَم ضمَن درُجُي ،الِعظام القرآِن آياِت حسَبو إبليَس

َفَلمَّا َتَراءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص : األنفال يف سورِة ورَدكما ني؛ العامل بَُّر اللَه الذين خيافوَن

نُكْم ِإنِّي َأَرى َما اَل َتَرْوَن ِإنَِّي َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشِديُد َعَلى َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّ

َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا : احَلشر سورِة يفكذلك و (9/49.)اْلِعَقاِب

 . (58/20).َربَّ اْلَعاَلِمنَي اللهَكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنَك ِإنِّي َأَخاُف 

 وهريٍةَج إلى نقطٍة َهوَِّنأن ُأ ريُدُأ ،الطارئة ن هذه املستجداِتِمانطالقًا ونا ُهِمن 

 إدامَة أنَّ يف تتلخُص ،هاِشعاِب يف متاهاِت الكثريوَن ضاَع ُأخرى حسَّاسٍة وصميميٍة

 اٌعرِصهناك  كوَنيأن قتضي ي ،الواسعة وِنالَك ويف أرجاِء املعمورِة وجِهعلى  احلياِة

ا ال مهدوِني ِبذوال األضداد،صراع  حيُثن ِم ِبواملوَج السالِببني  متواصٌل دائريٌّ

من  كي تكتمَل ،املعمورة وجِهعلى  هاتواصَل املوجبِة احلياِة إدامِة أركاُن تكتمُل

 لما؛ِع شيٍء بكلِّ وحتيُط شيٍء على كلِّ اإللهيِة ِةالرباكماتي السيادِة مقوماُتهما خالِل

يف  كذلَكو (05/21).َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما اللهَوَأنَّ : الطالق سورِة يف َدوركما 

 والكوَن األرَض فإّن لذا (40/0).َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلًما: غافر سورِة

أو املادِة واملادِة سالِب واملوجِب ال ن حيُثِم هيف جوهِر بنيٌَّملميًا، ِع َتُبكما َث هِتمَُّرِب

عن  إبليَس وامتناِع آدَم لِقَخإليها عند  ضيَفُأو 200األضداد راِععلى ِص املضادِة

؛ والنار بني الطنِي احلاصُل لصراُعهو او أاَل ،ديدَج ن نوٍعِمآخر  السجود، صراٌع

آلَدَم َفَسَجُدوْا  ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا: األعراف سورِةيف صرحيًا  ُهتأكيُد كما ورَد

َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا ( 22) ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكن مَِّن السَّاِجِديَن

َقاَل َيا ِإْبِليُس : احِلجر يف سورِةو (21-0/22).َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي

َقاَل َلْم َأُكنِ أَلْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل ( 41) َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَنَما َلَك 

 زازيَلاُلعلى َع ربُّ العرِش َئفاِجأن ُي غريبًا يَسَلأَو (44-25/41).مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن

 ،ميعاجلَّ َنِم ومسمٍع رآًىوعلى م ِهبيِد ُهَقن خلَمِل بالسجوِد ُهرَّة، بأن يأمَرَغ على حنِي

( وادحنو السَّ مائل َتَغيِّر اللَّوِنُمأي طني )ون سُنمٍأ َمن َحِم وَصلَصاٍل الزٍب ن طنٍيِم

                                                 
كثري، حني َصرََّح بأنَّ الله تعالى مل يُكن بًا أكثر من هذا بذَهوقد ذهب شيخنا األكرب ُمحي الدين بن عربي َم -  200

 . يل، والرَّاِحُم والقاِهرِلُيعَرَف بني اخَللق إالَّ ِبَجمِعِه ِلألضداد، فهو اأَلوَُّل واآلِخر، والظَّاِهُر والَباِطن، واجلَّميُل واجلَّل



 168 

َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا َإالَّ ِإْبِليَس : اإلسراء يف سورِة تكرَر كما

 يِّاملادِّ راِعالصِّ لكذ عاُتِبَت ْتَسَكانَع هكذا (20/02.)يًناَقاَل َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِط

 ميميٍَّص ٍعزاوِن وجدانيٍّ داٍءوَع وحيٍُّر إلى صراٍع الحقًا َروََّطَتَتِل ،اروالنَّ نِيالطِّ بنَي

 املالئكِة آدم، مع سجوِد لِقمبدأ َخ من أوِل انطالقًاذلك و ،البشرية ِسوفالنُّ داخَل

 ٍجوَِّرُم َلأوَّ ُرَبعَتُي املفسرين بعِض حسَبو بليَسإ فإّنلذا ، ودجعن السُّ َسإبلي وامتناِع

َأَنْا َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني : هص بقوِل سورِةيف  اللَه خاطَب ؛ حنَيعاَلميف ال نصريِةالُع لفكرِة

 ِدرََّجامُل ِهبعقِل ِقِفاملووَضبابيِة ِمن َهوِل  قارَن حيُث (49/00).ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي

 بأّن َنوخمَّ، واملواد لعناصِرل ظاهريِةال ناتِوَكبني امُل، والتََّرُيث ِلمَُّأوالتَّ ِركَُّفن التََّع

 نصِرمن ُع مكانًةنزلًة وأعَُّز َمإعتبارًا وأقَدُر ُر أكَث ،ابتداًء ق منُهِلُخالذي  اِرالنَّ نصَرُع

ن ِم الصرفِة املاديِة إلى اجلوانِب كان ينظُر حيُث ،قًاِحال آدم منُه َقِلالذي ُخ نِيالطِّ

 نٍين ِطِم ٍةرتاصَُّم تلٍةكعن  يًا إالَّوِحُم آدَمنا سيِد ظاهُر يكْن ْموَل ،شياءاأَل هِرظوا

 يف نفِخ َلامُلتمثِّ آدَمَسيِّدنا  عن باطِن إبليُس رَّلذا مل يتَح ،سنونامَل ِأَمواحَل ِراخَّكالَف

 ْعَرُفَمْن كان ُي مبا ابتلىهكذا أبتلى  ،واناأَل واِتَف بعَد إال فيِه لهيِّاإل وِحالرُّ

 اإلبتالِءعليها من  ما ترتَبو لتباِساإل عن ناهيَك ،ربَُّكداء الَتِب املالئكِة ِسوبطاو

 ألمِر اإلمتثاَل ِهرفِضيف  ِةاملتمثل اإللهيِة تنِةالِف تلَكل مهيِدالتَّ الِلن ِخِم ،صيانُعالب

 وخواتيُم موِراأُل عواقُب إليِه ما آلْت عينيِه بُأمِّ عزازيُلوبعد أن رأى  .آلدم جوِدالسُّ

الفتنة،  لتلَك مهيِدن التَّتعالى ِم اللَه قصَد األواِن واِتَف بعَد األعمال، أدرَك ولكْن

ِبَها َمن َتَشاء  ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ: األعراف يف سورِة اإللهيِة الفتنِة ذكُر كما ورَد

م َلي ذال صياِنالُع من حيُث امُلالبساِت تلك ِخضَِّميف و (0/255.)َوَتْهِدي َمن َتَشاء

 ؛ كماةَناجلَّ َنِم هطرُدب اللُه يأمُر سبان،احُل يف كْني ملو اخَللِق َنِم ٍدأَح باِلعلى  طْرخي

 رَدَطجيم تعني َر وكلمُة 202(49/00).َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم: ص يف سورِة ورَد

 اللِه ِةرحم علياِءمن  َدِرُطقد  إبليَس ن األعلى إلى األسفل، كوُنِم يِءالَش رَحَطأو 

م وَل ،ابتداًء آدُم منُه َقِلُخالذي  املسنوِن ِأَمواحَل األرِض طنِي ِضإلى حضي ،تعالى

 سعادِةب والتنعُمالُعلى  إلى السماِء اُذَفالنَّ ،بلمن َق ُهُنيَدكما كان َد ذلك بعد لُه يتسَن

                                                 
د أو طرح الشيء من األعلى إلى التي تعني الطَّر( َرِجيم)وقد مزج الفقهاء التكفرييون بنيَ معَنَيي كلمة  -  202

السََّماء  َوَلَقْد َزيَّنا: تعني القذف باحلجارة أو بأي وسيلة ُأخرى؛ كما وردت يف سورة امُللك( ُرُجوم)األسفل، وكلمة 

 . (00/5.)الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِّلشََّياِطنِي
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ن عمتامًا  ِهييَد عزازيُل َضَفَن أن عَدَبولذا  .الله جمِد عرِش سلطاِن حوَل الطواِف

 اللُه َذفََّن حنَي، املجيد ِهعرِش حوَل واِفالطَّوتعالى  اللِه َنِم الُقرِب بسعادِة التمتِع

يف  آدَم وبنَي ُهبيَن داِءالَع إحكاِم حيُثمن فيه،  األزليِة األقداِر ِةمشيئ إرادَةتعالى 

 سورِة يفورَد كما واإلختبار،  الرتبيِة هم جميعًا من جنِةطرُدَتمَّ  أن بعَد ،نياالدُّ احلياِة

َقاَل اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى : األعراف

 صَدَق ،األوان واِتولكن بعد َف الرُّوحيِة ِهبفراسِت إبليُس أدرَك اهحيَن (0/14.)ِحنٍي

وال يف  الباِل على ْنُكالتي مل َت توقعِةامل غرِي تنِةالِف لتلك مهيِديف التَّتعالى  اللِه

َربُّ  عليِه مبا اقتضاُه فيِه ِراقداأل كِمُح داَءِن َيبََّلُيِل الواقِع مِرلأَل ستسلَمالذا  ،سباناحُل

ن ِم ٍةمشرتك عمٍل آليِة جياِدإلُمثلى  وسيلٍةيف  كََّرَف ْبْسَحَف هاندِع ،لَزاأَل منُذ لِعزَِّةا

 يف لُه الله أمُر ورَدحني  ؛وَديِناللَُّد ُدَوينِيوالع ناوئنِيتامل بني الطرفنِي حَكِمسَتامُل داِءالَع

َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم ( 00) َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم :ص سورِةسياق 

 حيُثمن اجلديدة  عبِةاللُّتلك  قواعِد ِكَم أركاَنأن ُيْح ن أجِلِمو (49/00).الدِّيِن

َقاَل ( 08) َقاَل َربِّ َفَأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن: وجه أكمِلو أَتمِّعلى  وحيِّالرُّ داِءالَع

أرجو الرتكيز  201(90-49/00.)ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم( 90) َفِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن

  .أي يف احلياِة الدُّنيا (ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم)على فقرة 

                                                 
مل َيدَِّخر إبليس جهدًا لتحقيق بطردهم جميعًا من جنة الرتبية واإلختبار،  بعد أن أصابت ِسهام األقدار غاياتها -  201

الهدف األقصى والغرض األوفى من إستمرارية إحكام الَعداء بني الطرفني املتناوئني، لذا اهتدى أخريًا إلى إجياد 

يومًا إلى ُأمِّنا َحوَّاء بغياب والدنا آدم،  تتلخص يف أنه جاء. وسيلة ماِكرة وِحيَلة ُمسَتحَكَمة وَأَخَذ ُمراِوغًا يف تطبيقها

من اإلصحاح الثالث  20حيث كان يستوجب عليه بذل اجلهد املتواصل لكسب القوت اليومي؛ كما ورد ضمن اآلية 

توسََّل إبليس  "ِبالتََّعِب َتأُكُل ِمْنَها ُكلَّ َأَياِم َحَياِتَك. َملُعوَنٌة اأَلرُض ِبَسَبِبَك":من سفر التكوين من الكتاب املقدس

عليه إجنازها صعبٍة  ما ينتهي من مهمٍةيَثعندها لفرتة وجيزة، َر( اخَلنَّاس)وبإحلاح إلى السيدة حوَّاء بأن عليه ترك إبنه 

ِ بنا ِمن ُخطوٍب، وأن ننظر مبا ستأتي بها األيام وما ستستجُِّد  لوحده، وقال لها بأنَّ علينا نسيان املاضي وما أَلمَّ

وعندما رجع آدم . َوإسَتَلَمت منه الطِّفلوحنانًا ها مشيئة األقدار، فمال إليه قلب السيدة حواء عطفًا لتتمخض عن

مساًء سألها ِلَمن الِطفل؟ فأجابت بأنه إلبليس، فغِضَب آدم غضبًا شديدًا لقبوله اخَلنَّاس وقال لها ِلَم َقِبلته؟ فأجابت 

وإحلاحه املستمر إالَّ القبول به، حينها بادر آدم على قتل الطفل وَقطِعِه إَربًا بأنها َلْم َتِجد ُبدًا حتت طائلة إلتماسه 

، قالت ِبلهجة حزينة اخلنَّاس وعندما رجع إبليس يف اليوم التالي طالبًا منها ابنه. بإحد أركان فناء البيت قُهلَّإَربا وَع

ى احلياة، وقال ال تستغربي فإنَّ األبالسة واجلَّان يف بأنَّ آدم قتله، فدعاه إبليس ورجع الطفل يف احلال كسابق عهده إل

تكرر خداع إبليس للسيدة حواء مستغاًل . قيام الساعةو يوم القيامة زيادة مستمرة من دون أن ُيدِرُكهم املوت إلى

مساًء ومعاينته عاطفتها اجلياشة حتَت إحلاح ِحَججِه الواهية، بقبولها اخَلنَّاس للمرة الثانية، وعند رجوع آدم كعادته 

يكتف ِبقتلِه فحسب، إمنا باَدَر على إحراِقِه بالنار، ُثمَّ َعمَل على َذّر نصف رماده يف املاء والنصف اآلخر يف  ْمالطفل، َل

وعند رجوع إبليس يف اليوم التالي وسؤاله عن إبنه اخَلنَّاس، َقصَّت عليه السيدة حواء القصة من أِلِفها إلى . الهواء
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 ،بالعصيان إبليَس إبتالِء بشأِن األزليِة اإللهيِة اإلرادِةعن تعبريًا  السياِق ويف نفِس

إبليس أنَّ  أدرَك"بالقولالطارئِة  عن تلك احلادثِة الَِّجحلا منصوِر بُن احلسنُي ُيَعبُِّر

عن  ل، وأنه لن خيرَجاألَز نُذعليه ُم عصية ُمَقدَّرٌةنَّ امَلكان إبتالًء، وأ األمر اإللهي لُه

جهدًا  إبليُسر ِخدََّي ْملذا َل" حدوث كل ما جرى دائرة املشيئة اإللهية التي اقتضْت

 بالسجوِد لُه اللِه أمَر السيما وأّن. الله فيه قضاِء مفعوِل ياِنسَرِل التمهيِد من أجِل

كما  ،األزل منُذ املقدوِر ِرالقد لنداِء ٍةإستجاب ما كان أمَرإرادة، إّن أمَر كْنيمل  آلدَم

على لسان اإلمام  (األمر واإلرادة)من حيث الروحيِة  عادلِةهذِه املورد التعبري عن 

إنَّ اللَه أَمَرنا ِبأشياَء وأراَد ِمنَّا أشياَء ":بالقول جعفر الصادق عليه السالم مردفًا

ُأخرى، َفما َأَمَرنا ِبها أظَهَرُه َلنا، َوما أراَدُه ِمنَّا َطواُه َعنَّا، َفما باُلنا َننَشِغل ِبَما َأَمَرنا 

 وأقرَب اللِه مبشيئِة العارفنَي ن كان أعَرَفَمى ِلتسنَّإذ كيف َي "ِبها َعمَّا أراَدُه ِمنَّا

كان عالقًا  ، حيُثفيه األزليِة اللِه إرادِة مفعوِل سرياِن َل دوَن، أن َيُحْوإليِه املقربنَي

ِمن ال  نُهِم فروٌغَم األمَر بأنَّ اليقنِي علَم اإلرادة، وكان يعلُم ِةَقطَروِم مِراأَل نداِنِس بنَي

َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه  ٰ  َضىَوِإَذا َق :؛ كما ورد يف سورة البقرةهضاِئَق بيل إلى تغيرِيَس

 . ِهَقَدِر قضاِء َمفعوِل َسَرياِن دون للحيلولِة َمناٍص ِمن ومل يكْن (220)ُكْن َفَيُكوُن 

 امُلسَتَجدَِّة موِراأُلِمن  املفارقاِتلك ت كلُّ َثحُدَتأن  مبكاٍن من الغرابِة يَسَلأَو

 اللِه وجِه لغرِي جوِدالسُّ من حيُث، سبانحُليف اوال  على الباِل التي مل تكْن الطارئِةو

 اللِه توحيُد أصبَح عد أْنب سنون؟َم ٍأَمَحمن  لصاٍلَصو الزٍب طنٍيمن  لوٍقخم ٍصلشخ

 ،املجيد ِهعرِش حوَل والطواُف عليِه إليه والتوكُل واإلنابُة ِهلذاِت والسجوُد لُه بالنسبِة

                                                                                                                      
وبعَد إنقضاء فرتة طاَل أو .  احلال طلب إبليس إبنه ِمَن املاء والهواء، لريجع ساملًا كما كان عهُدُه به ِبدايًةياِئها، ويف

َقُصر يرجع إبليس وللمرة الثالثة، ُمسَتغيثًا على قبولها ابنه اخَلنَّاس وللمرة اأَلخرية، وأنه لن يعود إليها ُمطَلقًا َمهما 

وعند رجوع آدم . تجيب له السيدة حواء حتت طائلة إلتماسه امُلَتَكِرر وإحلاحه امُلسَتِمركانت الدواعي واألسباب، فتس

مساًء ومعاينته للطفل، يثور ثائرته وينتابه وابٌل ِمَن الغضب، وبعصبية شديدة يهتدي أخريًا إلى طريقة ُمثلى للتخلص 

يف احلال . نار، ليأكل هو نصفه وحواء النصف اآلخرالنهائي منه، حيث يبادر على قتل اخَلنَّاس والعمل على َشويِه بال

وحبضورهما َسِويًَّة يرجع إبليس ليستفسر عن طفله اخَلنَّاس، حينها يبادران بالقول بأنهما َعَمدا على قتله َوشوِييِه بالنار 

بأنَّ : لفؤاد ِليقولسرور اعندها يتنفس إبليس الُصعداء ُمطمئن امُلهجة ُمنشرح الصدر َم. وأكله والتخلص النهائي منه

هذا كان َمطَلبي وُمرادي وَهديف يف كلِّ ذلك ُمنُذ الِبداية، واآلن أنا ُمَتَغلِغٌل داخل صدوركم ونفوسكم ودمائكم 

ِر الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدو( 4)ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس : يف سورة الناس م السَّاَعة؛ لذا يقول اللهوأجسادكم وإلى قيا

يف إشارة واضحة إلى تلك الواِقَعة يف حديٍث ( ص)فعليه أيضًا قال مبعوث العناية اإللهية حممد ( 5-224/4.)النَّاِس

 ".إنَّ الشيطاَن َيجري ِمن َبني آدَم َمجرى الدَّم:"بقوله مأثورصحيٍح 
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 ِةكمَلَو ِهوجوِد وماهيِة لقِهَخ يًا يف كينونِةرئيسِّ نصرًايًا وُعنًا أساسِّكوِّوُم يًةمادًة صميم

، ِكيانُه بَّواحُل ُهعقَل ُدْجوالَو ُهُلبَّ اللِهذاِت  إلى توحيِد وُقالشَّ ، بعد أن سلَبِهؤاِدُف

، التسبيَح ُهوشرُب ُه، وأكُلإنابًة ُه، وقعوُدبادًةِع ُهن كان قياُمَم باِلعلى  َرخيُط أْن ُلَقْعأُي

؟ ينًاِط َقِلُخ ْنمَِّم اللِه لغرِي ، أن يسجَدَقْحامَل ، وغايتُهالفناَء ُه، وهدُفالوصَل ُهُتوشيَم

 (َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا) :ستغربًاُم يف سورة اإلسراء إبليس اُمهاستف كما ورَد

 كيفو .لهانَووُمَيتٍَّم ، ُمِحبٍّ ى، وزاهٍدَنْضُم عاشٍق شأُن يف ذلَك ُهشأُن( 20/02)

 اللِه وجِه لغرِي َداملليونية، إذا سج للسنواِت يِّالتوحيد دِهبُّاجلدوى من تَع كوُنتس

 ِهتوحيِد صداقيُةِم ذهُبن تُكَت ْمأَل! الله هو ذاُت السجوِد لكذب ُرحتى وإن كان اآلِم

 ولو للحظٍة ِهبباِل َرَطَخو َل ،نثورًااًء َمَبَه الرياِح أدراَج هلُِّك الكريِم ِهوجه نوِرل اخلالِص

 َلم ؟ أَويءَش يف اللِه َنغني ِموال ُي ال يسمُن ِهثِلِم ضعيٍف ملخلوٍق َدسُجأن َي واحدٍة

 ُهإسَم بأنَّ وإباٍء وشموٍخ دٍقِص بكلِّ حيث أجاَب ،عن إسمِه ًةرََّم العامريُّ قيُس سأْلُي

 ُهكان إسُم لُهمْث ضعيٍف يف خملوٍق رًاْبَد َصَلَوَجشقًا ِع وذاَب ًاّبقد فنى ُح ُهكوُن! ليلى

 بِّاحُل خالِق يف ذاِت ،دًاووتالشى شقًا ِع وقًا واحرتَقَشَق ِحُممع من  َكليلى، وما باُل

 الله ِهوج نوُر أضحى بعد أن؟ اهلَُّك والوجوِد والكوِن واجلالِل اجلماِلو والكماِل

 ِهبباِل ُه كي خيطَررَيرى َغان َيوهل ك، لإلنابةصبًا ِخَمْرَتعًا  عليِه والتوَُّكُل ِهذاِت توحيُدو

ن ِم اٍللَصوَص الزٍب ن طنٍيِم َقِلُخالذي  آلدَم السجوُد ى لُهنََّسريِه؟ ولو َتَغِل يسجَد أْن

 ُهُنيَدكما كان َد ،ِهذاِت وحدانيِة كماِلِل وجهًا لوجٍه ضًا عن السجوِدَوِع ،سنونَم حمٍأ

 َ  نبيِّ أيِّ بادِةِعَك املليونية، للسنواِت تواصلُةامل ُهوعبادُت لِهِل ُهتوحيُد ، ألصبَحقبلِمن

 مل يصْل ر القاصرين، حيُثَشنا حنن بني الَبمثَل عاديٍّ أو إنسيٍّزاهٍد  أو جنيٍّ ٍلرَسُم

كي  بل،ن َقِم عزازيُل املالئكِة ُسطاوومبا كان عليه  القلبيُّ والوجُد الروحيُّ بنا املقاُم

، الكريم اللِه جمِد عرِش حوَل من املالئكِة نِيمع الكروب ِهبرُقِب واقتداًء نًا بِهيمَُّت نطوَف

 وُنناظَرُه ُهحاوَرُن أو أْن ،تعالىسبحانه و اللِه لذاِت مباشرٍة وبصورٍة ُهثَلِم نسجَد أو أْن

سورة سياق ؛ كما ورَد يف جابِح ِخرَزَبأو  حاجٍز أيِّ وجوِد من دوِن هًا لوجٍهوْج

 لشريعِةا أتباَع حُنَن تعالى اللُهنا َرَما َأإمنَّ (49/90) اْلُمنَظِريَنَقاَل َفِإنََّك ِمَن  :ص

 يف شبِه ِرَجباحَل بنيِّامَل بناِءاِلأو  ِمَنالصَّ الة، َشطَرالصَّ من خالِلأن نسجَد  املحمديِة

 ِةلقابعا األصناِم ن أنانيِةع يًالُِّك ْرما مل نتحرَّ! ى بالكعبةنََّكامُلو مبكَة العربيِة اجلزيرِة

يف  إفساٍدو لِقإستغالٍل للَخن ِم! بالسُّوء األمَّارة نانفوِس داخَلوامَلركونِة  ركوزِةوامَل



 172 

 وإزهاٍقإرهاٍب من  وما إلى ذلَك ،لآلخر وإلغاٍءٍع َشوَجوقهٍر وكذٍب لٍم وُظ األرِض

 واِتلشهإشباعًا ل واألمواِل اِتلثروا جمِع ، ناهيك عنبإسم الدِّين األبرياِء ماِءِدِل

 ما إلى ذلَكو ،اآلخرين قاِءَش وعلى حساِب ويٍةلَتُم رٍقُطِب الطائشِة والرغباِت املاجنِة

يف  الِةصَّال فريضِة ن أداِءوما اجلدوى ِم .األمَّارة نانفوِس داخَل ركونٍةَم ن أصناِمِم

، رياًءهنًة وُمدام الناس راُهي َيَك باداِتالِع وِرُديف  جماعاٍت ْمَأ كانت ىاَدَرُف ،هاأوقاِت

 عن الفحشاِء ناتنهانا صالُت َلمما ، هاا عند أداِئهمأو تكويِر ليديِنا وإطالِق

ِإنَّ الصَّاَلَة َتْنَهى : سورة العنكبوت يف تأكيد هذه اجلوانبكما ورَد غي؟ والَب نكِروامُل

 كذلك (18/45)َما َتْصَنُعوَن  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َيْعَلُم

 يِلاللَّ وقياِم دقِةوالصَّ كاِةالزَّ إيتاِءو، حًاْسكان أم َم اًلْسَغ الوضوِء إسباِغمع  احلاُل

 أداِء عنَد احلاُلكذلك و ،لعباداستغباًء ل اِسالّن عنِيأِل ِخداعًا إلى احلجِّ والتوجِه

ِتلُكم  وجوِدِبن حضور القلب، بعيدًا ع ن شعائرِم وما إلى ذلَك 204ومالصَّ فريضِة

  .الراسيات؟ اجلباِل نا ُرسوَخنفوِس بني ثنايا ِةامُلَتراصَّ األصناِم

تجلى ي ن أسباب،ِم وما طرأ ن أحداٍثِم إلى ما استجَد رجوعًاون هنا ِم

م إذا ما أردُت":قولهم التوحيِدو التوجِهو التََّوكُِّليف الزُّهاد  بانينيالرَّ أقطاِب طاُبِخ

 وجِه لغرِي عن السجوِد حيث امتنَع" يطانن الشَّوحيد، فتعلموه ِمالتَّتتعلموا  ْنَأ

 ما وأنَّيَِّسال ،الله كان ذاُت لك السجوِدذب اآلمِر وِنن َكَع على الرغِم ،ِهِتزَِّع جالِل

 امَلِلِك من أنصاِر النجباَء واحلوارينَي واألحباَر واألولياَء ئمَةواأل والرسَل األنبياَء

على و، يةالسماو والرقائِق واحلقائِق والطرائِق الشرائِع سائر ، وعلى مساحِةمُلَتعالا

                                                 
ه طعاُم اإلفطار يف الشهر الَفضيل، ُيْوِدي ِبصيام أَلم ُيَصرِّح الربانيون الزهاُد من أنصار الله، بأنَّ َنَهَم الّليل َوَشَر -  204

 النهار ُكلِّه؟ السيما وأن احِلكمة اإللهية البالغة من تأدية فريضة الصَّوم، تتجلى يف قهر ُمَتطلبات النَّْفس من ِخالل

تفشي تلك الظاِهرة السلبية  وخرُي ِمثاٍل على! إزديان املآِدب بأطاييِب الطَّعام والشَّراببالَتَعّود على التقَُّشف، وليس 

واحلالة الطاغية بني أتباع الشريعة املحمدية، تكُمن يف الَغاَلء الفاِحش وارتفاع األسعار وما يصاحبها من اإلستغالل 

ذلك ُكلُّ حديد داخل الُبلدان العربية واإلسالمية وعلى نطاق واسع، أال َيُنُم يف شهر رمضان الفضيل، وعلى وجه التَّ

ومداهنة وتباٍه، ومراسيَم روتينية وِرياء ِعباداتنا اليقينية، َتَحوََّلت ِمن شعائر إميانية إلى عادات وتقاليد وتفاخر عن أنَّ 

الشعائر طرق إلى كيفية أداء ال تغيب حتى على بال الِقَرَدة واخلنازير ِمن تأديتها؟ يف حني يقول السيد املسيح عند الت

َوِعنَدما َتصومون، ال َتكونوا عاِبسي الُوجوه، "20":جنيل متى من الكتاب املقدسيف اإلصحاح السادس من إ اإللهية

. احلقَّ َأقوُل َلُكم إنَُّهم َقد ناُلوا ُمكافأَتُهم. كما َيفَعُل املراؤوَن الَّذيَن ُيقطُِّبوَن ُوجوَهُهم ِلَكي َيظهروا ِللنَّاس صاِئمني

. ِلَكي ال َتظَهر صاِئمًا ِللنَّاس، َبْلِ ألِبيَك الَّذي يف اخَلفاء29ك، َوَعطِّْر رأَسك، أمَّا أنَت، َفِعنَدما َتصوم، فاغِسْل َوجَه20

 ". وأبوَك الَّذي َيرى يف اخَلفاء، هَو ُيكاِفُئك
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، األزمان تتابِعو صوِرالُعتوالي و ِباحُلَق م وعلى مرِِّهِلَحهم وِنِلَلوِمهم مشارِب اختالِف

 ِدوالتزهُّ ِدالتعبُّو ِلالتوكُّ من حيُث ثلى لعزازيَلامُل الطريقِة نفَس عوَنِبتََّيكانوا 

 صغريٍة م يف كلُِّهَرَمفيما َأ اللَههم مل يعصوا كوُن بسيٍط وحيد، مع فارٍقوالتَّ ِبوالرتهُّ

 عزازيُل االذي ابتلى به رِدالطَّ ِةرَبن ِعِميف ذلك  ستفيديَنُم، وشاردة واردٍة كلِّو وكبريٍة

 أنَّذا نرى ل .العصيانب اإلبتالِءمن  واملستجِد ارِئالط النوِع لكذ اَءجرَّ ،بلن َقِم

لك ذل إمتنانًاهم توا أنفَسَعَن ،األخياِر َنالربانييِّمن  واألحباِر من القساوسِة ًابعض

  !زازيلَعِب اللِه ذاِت توحيِد حيُثمن ِع امُلهيب والوْق ِزيََّمامُل األمِرو ِلَلاجَل احلدِث

حني  ،الكرمية ِةالقرآني آليِةل املعنويِة واإلمياءاِت الروحيِة الدالالِت إلى بالرجوِع

َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ  :ص سورِةيف  إبليَس اللُه اطَبخ

أو  تردٍدأدنى  ن دوِنوِم أجاَب حيُث    (49/05).َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَي

وني َك ْلُقَي ْموَل (49/00).نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطني َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن: أُكتَل

 ،كغرَي أعرَفال  بأْن ،جميعًا واألرواِحروحي  ني به عند خلِقرَتاعتمدُت على ما أَم

يف  انيِةالربَّ ضرِةن احَلبًا ِموذلك تأُد !سواكِل َدأسُجوال ك، وَنُد إلى أحٍد وال ألتفَت

 قلبِه كوامِنعلى  ٌعِلطَُّم تعالى اللَه بأنَّ اليقينيَّ لمِهِع رغَم واألخري، األوِل املقاِم

 ْدله َقتعالى  اللِه استفهاَم بأّن َرَعَشعندما  ، ولكْنورُدي الصُّخِفوما ُت ِهنفِسوخفايا 

 اإلميانيِة ِهحبصافِت وأدرَك ثانيًة،انية الرّب ظرِةيف احَل َبتاب، تأدَّالِع ِقَلَطْنُم ْنِم ُهَمزاَح

 ،ِهعِدن َبِم جوَعُرإلتباسًا ال  عليِه َسَبلَتد اَق األمَر بأنَّاألوان،  د فواِتولكن بع

                                                 
وح م حتت اللَّالقاِئك َلهي كامَلَلك امُلَسمَّى بالنُّون، وهو امَلالعالون ُهم املالئكَة امُلَقرَّبوَن امَلخلوقوَن ِمن النُّور اإلل  204

ون م العاّلرسي، وهؤالء ُهم حتت الُكك القاِئَلر، وهو امَلِبَدسمى بامُلك امُلَلم، وكذلك امَلَلسمى بالَقك امُلَلامَلحفوظ، وامَل

على عاتقهم حني آوانها،  همات امُللقاتامُلهم ولِقاخلوض يف أهمية َخوسيأتي ، موأمثالهم آلَد جوِدروا بالسُّؤَمالذين مل ُي

باقي املالئكة خملوقون ِمن ُعنُصر النُّور وليس ِمن النُّور اإللهي، وُهناك َفرٌق شاسٌع بني النُّور اإللهي وُعنُصر النُّور، وهم و

إبليس  وهذا اجلواب ُيَدِلُل على أنَّ "َأَنْا َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطني :"املأمورون بالسجود آلدم، لذا قال

املاِنع، ِمن أعَلِم اخَللِق بأداِب احَلضرة، وأعَرُفهم بالسُّؤاِل وما َيقتضيِه ِمَن اجلواب، ألنَّ احَلقَّ تعالى َلْم َيسألُه َعن َسَبب 

، فتكلََّم على ولكنُه سألُه َعن ماهية املاِنع( أْن َتسُجَد ِلما َخلقُت ِبَيدي ِلَم امَتَنعَت:)وَلو كاَن كذلَك َلكاَن ِصيَغة السؤال

ألنّي َخرٌي ِمنُه، وَيعني ألنَّ احَلقيقَة النَّارية وهي الظلمة الطبيعية التي َخَلقَتني ِمنها خرٌي ِمن احَلقيقة : ِسّر األمر فقاَل

الُعلو، والطِّني  َفِلهذا السَّبب إقَتضى األمر أن ال أسُجد، ألنَّ النَّار ال َتقتضي ِبَحقيقتها إالَّ. الطِّينية التي َخلقَتُه ِمنها

ال َيقتضي ِبحقيقتِه إالَّ الُسفل؛ أاَل تراَك إذا أَخذَت الشَّمعَة فَنَكسَت رأَسها إلى َتحت، ال َترجع اللهبة إالَّ إلى َفوق، 

. ضيِه احلقائقِبِخالف الطِّني فإنكَّ َلو أَخذَت َكفًا ِمن ُتراب وَرَميَت بِه إلى َفوق، َرجَع هاِبطًا أسرع ِمن ُصعودِه ِلما َتقت

من اجلزء الثاني من كتاب اإلنسان الكامل من تأليف الشيخ العارف بالله عبدالكريم بن  02وللمزيد أنظر صفحة 

 . إبراهيم اجليلي
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 إبليُس لذا تدارَك 205اضاء أقدارهَق ِرإلى تغييِّ بيَلال َس انهِم فروٌغَم اإللهيَة واإلرادَة

 ٍمَدَن أيَّ ال ُيْبديبأن ه، ِدْليف ُخ ما كان يدوُر شفٍةِب َسُبْنَي أْن دوِنِمن  يف احلاِل َفاملوِق

 نِم آلتيل الذهِن وشروُد والرعُب واخلوُف ُعَزالَفاستولى عليه د وَق وبة،أو َت َزٍعأو َج

 فهيهاَتف، ِقْوامَل ِلْوَهو امُلسَتجَِّد واألمِراجَلَلِل  احلَدِث ضبابيِةعن  ناهيَك ،األحداث

أن  العميِق ِحجرواُل، ِأملَتأن َيامُلقاِم  ِخوالربَز ،ىوََّسُيأن  احلاصِل رِخَشللهيهاَت 

 وجِه ِلغرِي أن يسجَدعلى رًا كِبسَتُم، سْفبالنَّ ُةواألنَف بالذاِت ُةزَّالِع ُهْتَذأَخ، لذا َلِمنَدَي

 يف ورَد ؛ كماريدملا ُي اٌلعََّف اللَه بأّن الراسِخ اليقينيِّ لمِهلِعمنه،  ه خرٌييًا أّنِعدَُّم اللِه

 يف صراٍع ُتشتَّامُل ُهذهُن يف حني كاَن. (22/200)ِلَما ُيِريُد  ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل :هود سورِة

 ُهوقلَب، كأَلَتَيكان  يَِّب عن اإلفصاِحِه امُلَغحاِل َنلسا ن أنَّمرغم ال على نون،مع اجلُّ

بأنَّ َمن  :هرّب مناجيًا َصْمٍت بُكلِّ أنيَنُهَردُِّد ُته ذاَتَتنهَّد َتَنهَُّد الثََّكاَلى، َوَته روَح، َوَيَتَأوَُّه

ُه، كيف َدْيَدَن ُمبتغاُه، والتوحيُد تُه، وِرضاَك ُمرادُه، والتواُصُلوجِهَك ِقبل كان جماُل

 ويعرَف ِسواك؟  ،كدوَنَك، وَيلَتِفَت إلى غرِي حلو له أن ينُظَرَي

 نِموالذي  ،والطَّرد عِدلُبِل ِبصاِحامُل بِّاحُل لوعِة ِرْكمن ُس عزازيُل أفاَق بعد أْن

 الرُّوحيِة ِهبفراسِت َركََّذَتَو شى،احَل ِطَسَويف  مِعكالشَّ ُهقلُب ذاَب ،الله لذاِت ِهشوِق ِةشدَّ

 ،ببال تسألنَّ عن السَّفيئًا، َش َبَلأو َس َبَهإذا َو بأنَّ َمِلَك امُللوِك ،اإلميانية ِهوحداسِت

َن ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِبآَيٍة َوَما َكا: كما ورد يف سياق سورة الرعد .تابٍل ِكأَج لِّكُِّلو

َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب  (49)ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب 

 ريِعَص لهاِنالَو ِمَتيَّوامُل ،ىَنْضامُل ِقالعاِش َمُنَرَت عزازيُل َمنَّتَرحيَنها ( 24/49-48)

تي خَرخري وَصإلهي وُذ :بالقول ستطردًاُم جهِهَومًا على هاِئ ،كرىوالذِّ ِدْجالَو

 َىبََّر، وَتَكذاِت دسيِةُق ظالِلع ِبعَرَرَت ْنَم! ميأحَت َكِب ْنا َمدي ويَنوَسصني ذي وُحنِقوُم

 ، أوثنايا أوكارِه بني َشِعْشَعأن ُي ِرَبقًا فيك، كيف يتسنى للِكْشِع وذاَب َكبُِّح ِنَبَلِب

 ْنِمإَليَك شوقًا  طاَرَل ،لبيراَح َقَسَت ْقو أطَلوَل! بغيوَت ريُدفيما ُت َكصَيْعحيلو له أن َي

                                                 
من إجنيل متى من الكتاب املقدس، بصدد تلبية إرادة الله التي ال  10ويف نفس السياق ورد يف اإلصحاح  -  205

ني ذهب سيدنا املسيح وتالمذته إلى بستان َجثسَيماني بالقرب من قدس األقداس، وكان سبيل إلى تغيري َقضائِه، ح

كم يعلم علم اليقني بأن يف ذهابه إلى أورشليم سيلقي حتفه ال حمال، ولكن على الرغم من ذلك سعى بنفسه لتحقيق ُح

يا أبي، إْن َكاَن ُممِكنًا، َفْلَتْعُبْر :ِهِه ُيَصلِّي، قاِئاًلَعلى َوجوابَتَعَد َعنُهم َقِلياًل وارَتَمى 48":األقدار فيه؛ كما ورد نصيًا

 . أي كما َقَضيَتُه مبشيئة أقدارك ُمنُذ األزل "وَلِكن، ال َكما ُأريُد َأنا، َبْل َكَما ُتِريُد َأنت: َعنِّي هذِه الكأس
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ُت ْنوََّد موعي،ُد داِدِمي وِبأنِّ ،لىالُع والسماواُت لي األرُض ُدِهْشُت ،لوِعالُضنايا ث نِيَب

 رانيِموَت لفاِتواملَؤمن الدواوين  ِفالاآل ئاِتِم ،َكبُِّح ئِفطِاَل ثاِرِن ِدْهَش رِحيف َش

وَسَندي مي ِلَعُم َت أنَتْنُك ،نيُداللَّ َكلِمِع ن أسراِرلي ِم ما الَح لَّد، وُكالقصاِئ

امُلَنزَِّه  َكنزاهِة وحدانيِتوِب َكِب ب،والواِه وامُلَعلَِّم َرِبدَّوامُل قيَبالرَّ أنَت َتْنوُك ،وُذخري

 ،ستَمالَت َكِقُرُط ثار رقائِقِن وشائِج علىو ،تْفرََّعَت َكذاِت ِةدسيَُّقعلى  ،حتى َعِن التنزيه

 دَأَص َكِتَبحََّم فِوَصِب يَتأنت الذي أجَل .لتكََّوَت َكوجِه كماِل جتلياِت وعلى إحساِن

 ك وإياَكَرْيدًا َغأَح ما سألُت .وداِدك روَبُدك ومودِت َقُرُطني مَتعلَّ أنَت أنَتو، قلبي

 أنت ربُّجائي، َر صَنالصي وُحوَخوري ُط يناَءوِسي ورَت أنَت ُنْن، وُكسُتَمالَت

 ٌةرََّذ أنا؟ ما أنا إالَّ أكوُن ْنَمَو .إلى اآلفاق من اآلفاِق واإللُه آُلامل وإليَك األرباِب

 ِموالقيَّ ن املبادِئاًل ِمَبَجنُت ُكولو  ،يكَدَي نِعُص وأفالِك عوامِل ُغباِر ن ذراِتِم

 ماٍء طرِةَقَك يُتالَشوَت باُنَوني الذَّاألخالق، ألنتاَب ومكارِم ستقامِةاإلو وداعِةال وألطاِف

 طِفوِد ُلُج ُعباِب، َوالكريم َكوجِه نوِر مواِجَأ جتلياِت ار وحميطاِتحِب تالُطِم يف

 ؤاُدفالُف نني ُمهَجتينيني وَحبأفقًا ِر ، ويا شوُقلها ساحل عرُفُيالتي ال  َكَرِمَك

 اًل بآهاِتلَِّكُمياح، ذريها الرُِّتالتي  ِةاَفصَّترنيمًة كالَع ليُسإبحينها َتَرنََّم . ذوبَي

 هَدُز وَّضُتَك َرطِفُل أنا الذي مبشيئِة :ربَُّه ناجيًاُم رماِناحِل وأننِي رِدالطَّ ِةمعاناُو ِةالفاَق

 ُملَِّعُما أن ،ُقدِسيَِّة ذاِتك وتوحيِد وُكِلوالتَّ ِبرُهوالتَّ ِدعُبوالتَّ رِبيف الصَّ الزاهديَن

يف  فضُلال يرجُعلي دين، حَِّوامُل إماُمقني وتَّامُل نصرُيالزاهدين، أنا  ُةقدَومني، أناُ ِلَعامُل

ُت رئيسًا ْنُكحني  أين كان آدُم! كذاِت قدسيِةتوحيد  كيفيِةعلى  ليقِةاخَل ترويِض

 ُسدِّونَق لِهال حبمِد ُحبَِّسُن ،السبع السماواِت أسراِر هم وخازَنَسوطاوو للمالئكِة

 األطواِر غريُب هذا املخلوُق كوُنَي ْنَمَوجاب؟ ِح أو َبرَزِخوسيَلٍة  ِةأيَّ ن دوِنِم ِلَعَظَمِتِه

 يف َقأخَف سْبَحَف واحٍد عمٍل عن إتياِن باإلمتناِعتعالى  الله ُهَرالذي أَم الطارُئو

ُجَك اْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْو: األعراف يف سورِة ، كماهتنفيِذ

 أكَل بأْن ُهربَّ وقد عصى (28/ 0).ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمنَي

َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم : طه يف سورِةورَد كما  ؛تلك الشجرة من مثاِر

  .(10/225.)ُه َعْزًماَنِجْد َل

 ضعِف ن حيُثِمالروحي،  من الوجِد املعنويِّ املقاِم لكذ أمواِج تالُطِم ضَِّمِخيف 

 ِعوالباطل، الناب بني احلقِّ الوجدانيِّ الصراِع إلدارِة ِهقابليِت ذُِّرَعَتو ،اإلنسان ُبنيِة َكينونة
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 ِةَبَلوَغألنانيِة على اإلستقامة، وا ،على العزمية الوهِن وترجيِح ،اإلرادة لِبأصاًل من َس

أبي  بُن عليٌّ قنَيتَّامُل ماُموإ امُلؤمننَي وُذخُر هاِدالزُّ قدوُة ِضيُفُيوعلى اليقني،  كِّالَش

، ُهَتلََّحَمفيها  َن، وآَمتُهيَشفيها َع َدأرَغ آدم دارًا َنأسَك مَُّث":سالٌمال عليِه طالَب

 اَعَببرار، َفة اأَلَقراَفقام، وُمامَل داِرِب عليِه ًةاَسَفَن ُهوَُّدَع ُهرَّ، فاغَتتُهداَوَعَو إبليَس ُهَرذَّوَح

 . مًاَدَن زاِزباإلعِت، ِواًلَجَو ِلَذاجَلِب َلبَد، واسَتِههِنَوِب َةَمزِي، والَعِهِكَشِب نَيِقالَي

، ِهِتنََّجإلى  دََّرامَل ُهَدَعَوَو ،ِهِتَمْحَر َةَمِلَك اُهقََّلَو، ِهِتَبْويف َت ُهَل ُهبحاَنُس الله َطَسَب مَُّث

 . 200"ِةَيرِّالُذ ِلناُسَت، َوِةيَِّلالَب إلى داِر ُهَطَبفأْه

 لتلَك يف التَّمهيِد الُعلى ربِّ ادِةرإلاألوفى  املقصِد َنِمامُلبَتَغى  بليَسإل عندما الَح

 وِنيف الَكلق اخَل َنِم ٌدأَح ناَكُهل َه: بالقول رِدفًاُمترنيَمَتُه  ، جدَدالُكربى اإللهيِة الفتنِة

الذي  َوي؟ ُهنِِّم َرأكَث ُهقَّوافيه َحُيِل اللِه ذاِت وحيدَت معاني ُبوِعسَتَي ،اهلُِّك والوجوِد

 هِرالُط باِلِج ِمَمِقهى نَتُمإلى  ،األرِض قاِعِب ضيِضن أدنى َحِم تِهذِا بقدسيِةني َعَفَر

ة، َحاَموالسَّوالَوداَعِة ى َقالتُّ جاِتَرَد ة، وأرفِعَحاَلوامَل هِدالزُّ ِبراِتَمة، وأعلى زاَهوالنَّ

 ِهجمِد عرِش ُسلطاِن حوَل املالئكِة َنِمالعالنَي  نَيوبرُّمع الَك ُت أطوُفْيَسيث أْمَحِب

 وحيِدالتَّ باِلج ِبراِتَم إلى أعلى ّيالُقدِس ِهبُِّح ئِفطِاَلني ِبَعَفهو الذي َر .العظيم

الساميات،  ِلالَفضاِئالِقَيم و درجاِت وأرفِعقات، الشاِه ِةزاَهوالنَّ هِروالُطوالتَّوُكِل 

ِمن يَّ َلَعى َفضالذي أ وَُّه .خالقاأَل ِمكاِرَمَو جِدوالَو وِقوالشَّ شِقالِع ِلناِزوأسمى َم

ريي، َغ ٍدَحأل باًلَق ُهْحمَنَي ْمَلاإلمتيازات، ما  َنِم ِةَياِهَنَتُمالالَّ ِهِتدَرُق شيئِةَم ِفلطاِئ ِرَرُد

 حنَي، ونيُد وٍقخُلَمِل ُهْحِبمل ُي فريدٍة َبواِهَمِبني صََّخ كرميي بأْنيف َت َغهو الذي باَل

بذلك ويف  َدشَهَتواإلغراء، كما واإللهاِء  واإلغواِء والَغرَبَلِةوامَلسِّ  ِةطَوني بالسَّصََّخ

 ،ةَسدََّقامُل بِهُتُك جميِع َوَلطاِئُف يَِّةَشراِئِعِه السَّماو سائِر ُدَرُر ومناسبٍة من موضٍع أكثَر

: اإلسراء يف سورِة ُهشأُن جلَّ نيَرأَم ؛ حيُثظامالِع رآِنالُق آياِت َنَفحاُت اِهِتَمدَِّقويف ُم

َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم ِفي 

هو الذي أوَدَع  200(20/04) َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيَطاُن ِإالَّ ُغُروًرا ْمَواِل َواأَلْوالِداأَل

                                                 
 . إلبن أبي احلديد املدائني من اجلزء األول من املجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة 09أنظر الصفحة  -  200

إذ كيف يتسنى إلبليس أن َيسَتنِظَر رّب العاملني، ِلُيَلبِّي الله طلبه يف احلال وُيطِلَق يده فيما ُيرييد وَيبغي، إن  -  200

ِإلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن  َقاَل َأْنِظْرِني :يف سورة األعراف بري؛ كما ورَدزيز اخَللَعم يكن ذلك وفق إرادة مسبقة ومشيئة ذاِتيَّة ِمَن اَل

 . (20-0/24) َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِنيَ أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم( 25)َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن ( 24)



 177 

 َوَمواِهَب طاغيًة قاِهَرَة َوُسُلطاٍت يف َكينوَنَة ُوُجودي وماِهيََّة ِفطَرتي وثنايا ُمهَجتي، ُقوًَّة

مَلسِّ والنَّزِغ واإلفتتان، َوَمَنَحني من ا ال َتسَتكني، َكي أكوَن على هذه الشاكلِة خارَقًة

 . عبادال من بني سِائِرواإلختباِر  واإلمتحاِن لإلجتياِز حَتَذىِ بِهُيِمثااًل  ِمن اإلمتيازاِت

 ِةشيَئَم مقاِصُد ْتَلكاَمَتَوها، أهداَف األزليِة ة اللهإراَد هاُمِس ْتأن أصاَب عَدَب

 و إليِهصُبَي كان الذي ريِقطَّال ُمعاِلَم ُهَل ْتأركانها، والَح يف ُكلِّ َشيٍء ِهأقداِر

 يف اإلجتاِه ويفَُّيِل َلكاَمَتَتي َك ،هضاِئَق ِرَمَق اُقَحَمى الَشَتَيأن  دَُّبها، كان الأغراَض

 ِهقسطاِس ِةومساوا الَقويِم ِهعدِل ن ميزاِنخرى ِماأُل ِةللكفَّ ظهَر، بأن ُيهاأدواَر ِسعاِكامُل

  .ثريالَك ريِهَخ َعَم نٍبإلى َج نبًاَج رِّالشَّ إظهاِر الِلن ِخها، ِمحاَنَجِر ستقيِمامُل

خرى اأُل ِةفَّالَك حاِنَجَرِل علوِمامَل الوقِت يوِم ُرواِدَبت حاَنأِزَفُت اآلِزَفة، ووعندما 

اإللهي  لك اإلفتتاِنذ ذكُر كما ورَد، ِهَجالِل وقاهريَِّة ِهجماِل تنِةامليزان، أغراني بِف َنِم

ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمن َتَشاء : يف سورة األعرافموسى  كليمِه على لساِن

نيعًا ًا َمدَّوَس زًاحاِج َلكَِّش، كي ُيهأقداِر طوِةَسأغواني بو (0/255.)َوَتْهِدي َمن َتَشاء

 بِّر قوُل ؛ وقد حقَّهِتذا وَنُد رِيفكالتَّو ،هرِيإلى َغ ني اإللتفاِتيني وَبورًا َبحُججرًا َموِح

( 14/40)َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبَصاُر  :النور يف سورِة يََّلَع الِعزَِّة

 اللهَوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر : األنفال يف سورِةورَد كما رين؛ املاِك وهو خرُي كرِهَمأغواني ِب

 ِةشيئَم تحقيِقِل نفيذًاَت َمود آلَدُجعن السُّ اإلمتناُع (9/40).َخْيُر اْلَماِكِريَن اللهَو

ُفؤادي ِمَن الَفَلتان، كي َتَتَلوَّى  ُأُموري، وَمَلكاِت َجَعل ِمن ِزماِم حبيُث، ةليِّاألَز ِهإرادِت

، حمنالرَّ أقداِر من أصابِع عنِيصبني ُأب َحرنََّتَت أنو ،209اإلراَدة َوِمطرَقِة اأَلمِر بني ِسنداِن

ُمرِدفًا مأثور  تواتٍرُمصحيٍح  يف حديٍث( ص) حممٍد ِهرسول على لساِن ورَد كما

 رُيني إلتباٌس َغحني انتاَب "حمنالرَّ نِي من أصابِعصبَعُأ بنَي ؤمِنامُل قلُب":بالقول

 باِلى عل ْرخُطَيم مبا َل اللِه وجِه لغرِي جوِديف السُّ ِلثَِّماملَت، دمََّعَتُم غرُي باٌكوإرِت ،عقََّوَتُم

كاَن  وِدُجالسُّلَك ذِب اآلمِر وِنَكن مرغم ال على سبان،يف احُل ْنُكومل َت لِقاخَل َنأحٍد ِم

َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا : اإلسراء يف سورِة ورد؛ كما سبحانه وتعالى الله ذاُت

                                                 
بي َقدََّس األقدار، َعبََّر الشيخ األكرب حمي الدين بن عرقضاِء ويف نفس السياق من حيث نفاذ إرادة الله يف ُحكم  -  209

الشَّوُق َيسُكُن باللِّقاْء، واإلشتياق َيهيُج باإللتقاْء، ما َعَرَف اإلشتياَق إالَّ :"ِسّرُه عن روح هذه املعادلة الرُّوِحية بقوله

شِقِه، وإذا أدَرَك الُعشَّاْق، للنَّاِر إلتهاٌب وَمَلَكْه، فالُبدَّ ِمن َحَرَكْه، فالعاِشُق ما هَو ِبُحكمِه، ُهَو َتْحَت ُحكم ُسلطاِن ع

 . "امُلحُِّب ما ُيريُدُه امَلحبوِب ِمَن الَهجْر، َهَلَك َبنَي اإلراَدِة واأَلمْر
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ن ِمني َلنِزي ُيَك (20/02.)َت ِطيًناآلَدَم َفَسَجُدوْا َإالَّ ِإْبِليَس َقاَل َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْق

 ِكَراًل يف الَدنِزَم ،هيبامُل ِبَلالطَّو ارِئالطَّ واحلدِث ،الغريب اإللتباِس لَكِذ الِلِخ

 ِنوالعصيا ناِدوالِع ِدَسواحَل غِيوالَب ِرَبالِك شاِحِوحًا ِبوِش، ُمقوطالسُّ َنِم ِلاألسَف

والنميمة  ِبِذوالَك ِرلشَِّل ًاإلهالناس،  من عامِة كثرِيال أغدو يف أعُيِن ، حبيُثغيانوالُط

صيُته يف ما َعي نِّبَأبي  عهٍد وسابِقة تامَّ على درايٍة ُهشأُن لََّجوهو ، فاقوالنِّ واإلفساِد

 جوِدالُس لىرُت عما تكبَّإّنِه، ذاِت دسيِةُق ريًة على تنزيِهِغ إال وال بَغيُت على آدَمشيء، 

ما  ما يف نفسي وال أعلُم وهو أعلُم ،ِهوحيِدَتنوِر  ماِلَجو ،ِهمِتظَعوجِه ُسلطاِن  لغرِي

َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَلُم : املائدة سورِة كما ورَد يف ؛وبُيالُغ ُموهو عالَّ ِهيف نفِس

 إالَّكان ما  الذي أقدمُت عليِه نَّأو (5/220).َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب

 وتنفيذأ ملشيئِة ِهوشوقًا إلي فيِه ًاّبُحو، ريِهَغ جِدَم لطاِنُسإلى  اإللتفاِت دوَن لحيلولِةل

على ما  ْمِدْقُأم و َلإذ َل .بَكموُي ُيعمي وَيَصُم كما ُيقال واحلبُّ .األزلية ِهإرادِت

 َولَفَقَدْت خَللِقُه أَحٌد ِمَن اَفَرملا َعصيان، من الُع الطارِئ من ذلك النوِع عليِه أقدمُت

 آياِت ها ِنثاُرن ضمِنامُلقدَّسة، وِم ِهكتِب وأسفاِر وآياِت َوِرُس أسمى معاني كلماِت

 208 واملغفرة حمِةوالرَّ وبِةوالتَّ العفِو معانيها، من حيُث دالالِت َروَنَق الكريِم القرآِن

 إالَّ ،شيء كلِّ على الرباكماتيِة ِهلطاِنُس سيادِةومقوماُت  أركاُن لتتكامُل توما كان

ها الِلن ِخِم ُهشأُن لََّج أصبَح صيان، حبيُثالُعاإلبتالِء بمن  الطارِئ النوِع لَكذ إتياِنب

َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن : طهسورة  كما يف ،ئابوإليه امَل اُبوهو التوَّ اُرالغفَّ َوُه

 (95/24)َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد  :الربوجة يف سورو (91)َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ اْهَتَدى 

َغري  لك اإللتباِسذل نتيجًة ْتإالَّ ما طَرأ ،حياتي واَلِطأمرًا  لُه ىِصْعُأ ولْن َلْم ِهعزِتفِب

ني َلَعوهو الذي َج يِهعِصُأ ، فكيَفصيانالُعاإلبتالِء ب َنِم قصوِدامل غرِي واألمِر َتَعمَِّدامُل

وقًا من َش، وبادلني واملالحة والتوحيِد ،ماحةوالسَّ رِبوالصَّ ،زاهِةنَّوال هِرطُّلرمزًا ِل

                                                 
الغفَّار ِمن املغفرة والسِّرت والتَّجاوز عن امُلسيء، وهو خمصص للذنوب الكبرية الذي ال يتخيل اإلنسان أن الله  -  208

الشَّريف َعن رّب  دسّيورد يف احلديث الُق، وزيادة يف التوضيح تعالى سيغفرها، ورحمة الله الذي وِسَعت كل شيء

أذُكُرَك وَتنساني، وأسُتُرَك وال َتخشاني، َلو أَمرُت األرَض ألبَتَلَعتَك يف َبطِنها، َوَلو أَمرُت : َعبدي":العزَّة يف عليائه

وإلى َأَجٍل َأجَّلُتُه، َوالُبدَّ َلَك َوِلُكلِّ َنفٍس ِمَن امُلرور َعلى  الِبحاَر ألغَرَقتَك يف َقِعيِمها، وَلِكن ُأَؤِخُرَك إلى َوقٍت َأقَُّتُه،

لنَّار، الُوُقوف َبنَي َيدي، ُأَذكُِّرَك أعماَلك، وُأَعِدُد َعَليَك أفعاَلك، َحتَّى إذا أيَقنَت ِبالَبرار َوَعِلمَت أنََّك ِمن أهِل ا

َك ال َتحَزن َفَقد َغَفرُت َلَك الذُُّنوَب واأَلوزار، َوِمن َأجِلَك َسمَّيُت َنفسي أوَليُتَك ُغفراني، َوَمَنحُتَك ِرضواني، َوُقلُت َل

 .الُك وكاَن إنسانًاَخلَق اللُه فكاَن َمالكًا، وأخطَأ امَل: يقول جربان خليل جرباننفسِه  ياقالسِّ ويف". الَعزيُز الَغفَّار



 179 

 واإلشارُةبي  اإلشادُة وردِت وقد ريي،َغ حٍدأل ُهْحِبما مل ُي دسيِّالُق ِهبُِّح خزائِن نفائِس

من  أكثَرعلي يف ِفإلى  ُهعَلسي وِفْفإلى َن ُهَسْفسمي وَنإلى ا ُهاسَم مََّض ذكري، حني إلى

 سورِة يف( َوَلَقْد َفَتنَّا) فقرة عنَد كما ورَد املقدسة؛ ِهكتِب سائِريف  ومناسبٍة موضٍع

َوَلَقْد َفَتنَّا ( 1) ُيْفَتُنوَن َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا: العنكبوت

 وهل هناَك( 4-18/1).َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي الَِّذيَن َصَدُقوا اللهالَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ 

 ليهم والضالنَيع املغضوِبالتَّكفريينَي ن ِم الكاحلِة الوجوِه أصحاُب ريي يفتتُنَغ أحٌد

 األجياَل َملَِّعأن ُأتعالى  اللُه أراَد ماإنَّ؟ وءالُس نََّظ اللِهب اننَيظال املنافقنَي املراوغنَي

 بني الصالِح مبا يدوُر لمًاُيحيطوا ِعالكثري، كي  ريِهَخ إلى جانِب رَّالَش األجياِل لَوِت

. والظَّالم وِروالنُّفاق، والنِّ والِوفاِقواألسَفِل واألعلى،  ب،والساِل ِبواملوَج ،والطالح

اإلرادة، لذا فإنيِّ  كِميف ُحأخرى  مر، وأشياًءاأَل كِميف ُح السيما وأنَّ هناك أشياًء

يف  ُهيُتَص، وَعالله إرادِة حتقيِقيف  ىلَّجتي ذال كوينيِّالتَّ مِراأَل مبوجِبلى تعا اللَه عُتأَط

 عادلِةهذه امُل يثياِتَح تدارَكأن ن غيُةوُب 200آلدم السجوِد يف أمِر املتمثِل ليفيِّكمر التَّاأَل

عما  َعرتفَّمغزاها، علينا أن ن ونستيقُن الظاهِر علِم فقهاِء فهِم آالِءعلى  ستعصيِةامُل

كما ، األزلية اللِه إرادِة أماَم غاٌرِص كم حنُنبالتالي  َكدِرُنِل، قُفاأُل يِقمن ِض عليِه حنُن

صًا خِلُمنُت لي، بأنيِّ ُك شهادٍة ر أعظَمَبعَتُتي ذالومبوقفي بي  العزِة ربِّ ُةإشاَد تكررْت

: ص سورِة يفى لساني علتعالى  اللُه أجراُهعلى عاتقي، كما  ِةامُللقا ِةمَِّهامُل يف أداِء
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 ُبخاِطالذي ُي( أمُر الله)أي  (كليفياألمر التَّ)بهما، تتمثل األولى ُرواحلسني بن منصور احلالَّج يف الطََّواسني قدَّس ِس

والذي ُيَعَبُر عنه أيضًا ( الله إرادة)إي  (كوينياألمر التَّ)بعصونه، أمَّا الثاني تتمثل أو َي طيعونُهالِعباد فُيسائر به 

فُكلُّ شيٍء يف . األمر حو الذي ُقدَِّر له أزاًل أن يكون عليهوهذه ال تتعلق بشيء إالَّ ُوِجَد على النَّ (املشيئة الذاتية)ب

 لزَمطاعًة واسَتُمَنفٌِّذ لإلرادة اإللهية، فإن أتى الفعل موافقًا لألمر التكليفي ُسمَي أي كويني، الوجود خاضٌع لألمر التَّ

تتجلى يف اأَلمر التَّكويني وليس يف  طاعة اللهني َع احَلمد، وإن أتى خمالفًا له ُسمَي معصيًة وُكفرًا واستلزم الذَّم، إالَّ أنَّ

كليفي، وأطاع الله مبوجب األمر األمر التكليفي، لذا فإنَّ إبليس عصى الله حني مل يسجد آلدم مبوجب األمر التَّ

صِرُف اإلنسان أحيانًا عن إلهية من حيث األمر واإلرادة، ت املتمثل يف إرادة الله األزلية، ألنَّ هناك َصواِرف كوينيالتَّ

َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم : قال تعالى يف سورة البقرة ؛ فعليِهأخرى على ِفعِل أشياء أشياء وحتثُه عِلِف

ِمن  سبيِةلذا فإنَّ الهداية الربَّانية ال تأتي عن طريق اإلملام بالعلوم الَك (1/120)َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا 

ُيكِثُر ِمن ( ص) ، لذلك كان رسولنااملتمثِل ِبعلِم األخالق األشياءوالقال، إمنا عن طريق اإلملام ِبُلباب  ِعلم القيِل

وعندما  "يا ُمَقلِّب الُقُلوِب واأَلبصار، َثبِّت َقلبي على ِديِنك:"ولَق ُدرِدوكان ُي" أُجول ِبَك اللهمَّ أُصول،َ وِبَك:"قول

اللهمَّ إنيِّ أُعوُذ ِبِرضاَك ِمن َسَخِطك، :"ما أَلمَّ ِبعزازيل ِمن ُخطوب وإلتباس وعصيان ُيكِثُر ِمن قول كان يتذكُر

  ".ال ُأحصي َثَناًء عليك، أنَت َكما َأثَنيَت على َنفِسكَوِبُمعافاِتَك ِمن ُعقوَبِتك، وأُعوُذ ِبَك ِمنك، 
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َ أُل  (94-49/91).ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي ِإالَّ( 91) ْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَيَقاَل َفِبِعزَِّتَك

( اْلُمْخَلِصنَي) الله باِدن ِعِم ؤمننَيامُل وإغراِء عن إغواِء وَنعاجز اطنَيالشي أي أنَّ

 إبداِء ن خالِلِم اللِه بِّم حبعََّطامُل الغيبيَّ َناإلميا يف ذلك عليهم، ألّن لطاَنال ُس حيُث

 السَّويم ِقُلخُلاب ِقلَُّخالتَّووالتُّقى  هِدوالزُّ رِبالصَّ وشاِحب ِحِشَوَت، امُلالله لِقَخ ساِئِرِل ِةاملحبَّ

 ًةناَعَم ُقخُلَيقني؛ الَيب إالَّ كنُيسَتال َت ميميٍةص إرادٍةن ِم النابِع ،قيمسَتسطاس امُلوالِق

ن ِم ُهُظحَفَيَوبه  ُسسِوَوما ُت لُِّكوِمن  ،ةاَراألمَّ ِسْفالنَّ ِتءاإغرعن  ُهوُنُصَت لدى اإلنساِن

ما  ِربَُّدَت ِه عن طريِقأحكاِم قواننِي نفاَذو ،الوجود أسراَر و أدرَك الناُسوَل. وءُس لُِّك

 َنِم م ما َيصُبوَن إليِهَلُه ُكِشَفْتَلو هم،يوِنَعن ُع الِغَشاَوُة أُلزيَلِتم ِمن َربِّهم، إليِه َلُأنِز

 . هعظمِت سلطاِنِل ًاهوَتنزي ،هذاِت ُقدسيِةِل ًاتوحيد الباِلغِة اإللهيِة كمِةاحِل

 سلطاِنن ِمأساسًا  ِدمَّسَتلطاني امُلإلى ُس باإلساءِة أن ال تتعرَض عليَكنَّ لذا فإ

 سائُر ُهسُبكيما  ُةَلرَبَغ، قِت املعلوموإلى يوِم الولي كإبليس  الشاغَل غَلالُش نَّأل، الله

 اإلشارُة وردِتكما  ،وما ُتخفي الصُّدور واياَنو وأقواٍل وأفعاٍل ن أعماٍلِم اخَللق

 ا إنََّه! معانِس معاُنِس42":املقدس اإلجنيِلآيات  ِنثاِر ِمن خالِلبها  واإلشادُةإليها 

ضى قَتُمِب العمِل غيَةوذلك ُب 202"مُحالَق ُلَبْرَغُيم كما ُكَلرِبَغُيي َكم ِلُكَبَلَط ْدَق يطاَنالشَّ

 ،سيءن امُلَعم نُهِم حسِنامُل ِدحييِّعلى َت ،منذ األزل حتوِمامَل ِهَدِرَقاأَلزلي و ِهقضاِئ

هم وفَيُيسواء، كي  على حدٍّ واجلاِن لإلنِس من الطالِح والصالِحوامُلؤمِن عِن امُلناِفق، 

ْفٌس  ُتْظَلُم َناْلَيْوَمَ ال: سَي سورِة يف ورَد كما ؛يف امليزان يامِةالق يوَمم ُهقََّحتعالى  اللُه

 املقدوِر القدِر لنداِء وذلك استجابًة (40/54).َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ُتْجَزْوَن ِإالَّ َشْيًئا َواَل

انصياعًا و قِّاحلَّ تنفيذًا إلرادِةو، مانوإطاللِة ُعْمِر الزَّ الَكوِن شوِءُن بَلَقل األَز نُذُم

اخلري، فكان ذلك  فعِلاًل على قِبُم هِرنُت حينًا من الدَُّكوإذا ما ! األرباب بَِّر ِةملشيَئ

 إالَّ يَسَل ،رالشَّ عِلِف، وإقدامي اآلن على رِهأقدا قضاِء كِمحُل وتنفيذًا ِهوإرادِت ِهمبشيئِت

يف  كمان سلطان؛ ِم صنَياملخل على عبادِهيف ذلك لي  وليَس، األزلية ِهإلرادِت إمتثااًل

 (48)َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْيَتِنيَ أُلَزيَِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِضَ َوأُلْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَي : احِلجرسورة 

ِإنَّ ِعَباِدي  (42)َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم  (40)ِإالَذ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي 

 رِّبالشَّ اإلفتتاَن ألّن (41-25/48)َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن  َلْيَس َلَك
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إلينا  اإلميائُة ؛ كما جاءِتتعالى ِهنِدِع ْنِم ما هو إالَّ باخلرِي َمُعَنوالتَّ ،رًاْصَحراجٌع لي 

ما يَِّسال (12/45).ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن َوَنْبُلوُكم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر: األنبياء سورِة يف سويًة

َشكُِّل ُيه ِصَلة، كوُنِبُمُت إلى الشرِّ َي ما عن كلِّ ه منزٌَّه كلَّ التنزيِهجلَّ شأُن اللَه وأّن

 على ِفعٍل ُهلَقَخ ْريأُم ْمَلَو، جمازًا ِبِصَلٍة اللِهُمُت إلى َيّر ال فإنَّ الشَّلذا . ريَخلِل ًارمصَد

 ،لاألَز نُذُمها َردَّضاها وَقَقا َمإنَّها، ُررَِّبها وال ُيبيُحها وال ُيريُدوال ُي ،قًاطَلُم رِّشَّال

 كي تتوازَن ،ستقيمامُل ِهسطاِسوِق ويِمالَق ِهدِلَع ميزاِن ِةفََّك اُنَحَجَرها ن خالِلِم تعادَليِل

: النساء سورِة يفورَد ا كم، األضداد صراِع يف تكاُمِل الصعبُة احلياِة معادلُةها ءإزا

 َنِقَيسَتيِلَو (4/08).مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِه َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَك

 فاخلرُي. ستقيمُم راٍطِصوعلى  قاًَّح اللِه بأنهم أنصاُر لوا الصاحلاِتِمالذين آمنوا وَع

 !ضاهِرِب يَسَل ولكْن رِهقَد وقضاِء ِهبإرادِتأيضًا  والشرُّ رضاهِبَو قَدرِه وقضاِء ِهإرادِتب ُهلُُّك

 يف اليوِم ُهلَّ شأُنَجأغواني ! مانالزَّ َنِم ٍبَقُحِل رِيللَخ مًاِلَعُم ِلاألَز نُذُموكما كان لي 

 ِهوجه بلِةِق غرِيِل جوِدعن السُّ اإلمتناِع ،ِهالِلَج وقاهريِة ،مالِهَج ِةفتَنِب املعلوِم الوقِت

 ظِريف َنمسي ، كي ُألك السجودذب كان هو اآلمُر ِهوِنَكعن  غِمى الرَّعل ،الكريم

غيان، والُطوالدَّجِل  ذِبوالِك والبغيِّوالنَّميمِة  واألنانيِة ِدَسواحَل رِّمًا للشَّلَِّعُمبعض ال

 والوداعِة ِدوحيوالتَّواإلستقامِة  هِدالزُّالُتقى ويف  هِبذى حَتثااًل ُيِمباًل َقنُت ُككما 

ما َل، ميعَن اجلَِّم مسافٍة واحدٍة وعلى ٍبْنَجنبًا إلى َج رُّوالشَّ لوال اخلرُي إْذ .واإلحسان

على و .الموالظَّ وِروالنُّواألعلى واألسفل، ب، والساِل ِببني املوَج لِقن اخَلِم َز أحٌديََّم

ما هو حار،  إزاَء بارٌد كما أن البارَد ،نخفضما هو ُم العالي إزاَء ن نسبيِةمغم الرَّ

 ،مغرٌبوال للشمس ليس هناك مشرٌق  إذغرب، امَل إزاَء شرِقمع امَل كذلك احلاُل

 ِةقطَلامُل قيقتِهاحل ماَمَأ اِنها نسبيها وغروُبروُقُش، َفناأعيِنمدار إالَّ عن  غيُبها ال َتكوُن

 األشياِء التي تأبى فهَمرة حَِّصَتامُل العقوِل عن إدراِك التي تغيُبو، عن كونها ال تغيب

ها عن يف حبِث اأَلذهاُن وَصَدَمِت األلباُب وَصَدَعِت وقد تاَهِت الُعقوُل !هاعلى حقيقِت

 ،يءَش على كلِّ الرباكماتيِةياَدِتِه ِس َبسُط يِهِضقَتَي ،ينِِّم اللُه ما أرادُه نَّإلذا ف احلقيقة

َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة : افرغ سورِة يفورَد  كما !لماِع يٍءَش لُِّكِب حيَطيِل

اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا : وال تنسى قوله تعالى يف سورة احلديد (40/0.)َوِعْلًما

 . (50/10)َلِعٌب َوَلْهٌو 



 182 

الثكالى  َكَنوِح احَلمام ونائحِة للخلِق احلزينِة ِهعن َترنيَمِت إبليُس ُربِِّمن ُهنا ُيَع

الَعليل،  الصُّبِح ها َتَنفُُّسِتَهبَّا َنساِئِم ُفوَح من َنجوى َشَذى ِنثاِرَيامَلكلومني، ِل أننِيو

َ َيَمشُدوَد الِذهِن يف السماِء ِل ِقُفَيوكَأنَّ الطَّرَي  شْدِو أحلاِنه، هاِئمًا على سَتمَع إلى

يف َشيء،  اللَهبأنَّي َلم ُأعِص  لَمَعَليَك أن َتع: هِه، ناِئحًا من أَلِم الطَّرِد َمسَتْطِردًاَوِج

 ذاِكَرتي إزاَء َضبابيِة ْتَعقلي، وَتداَع إنََّما َقَدري َخَذَلني، وَتالَشى ُحُلمي، وأضَطَرَب

ِمن  الغريِبو الطارِئلَك النَّوِع ذ، حني ابُتِليُت ِبوامَلوِقِف امُلهيِبالطَّاِرِئ  لَك األمِرذ

وقد . إلى السُّجوِد ِلَغرِي وجِه الرَّحَمن اإللتفاِت دوَن يف احليلولِة صيان، املتمثِلالُع

 وإستيعاِب لفهِم من اخلموِل ونوٌع من الذهوِل حالٌةيف تلك األثناء هني ِذ تإنتاَب

، هيبامَل لك املوقِفذ نتيجًة لضبابيِةواهتزَّْت أركاني أفكاري  لْتلَبَبَت حبيُثاألشياء، 

ن ِمتام  بوضوٍح عليِه يهما على على حقيقتها،  أرى األموَر معها أْن مل أستطْع لذا

 ! وابإلى الصَّ األقرَب كَماحُل هان خالِلِم َم، ألحُكاإلستيعابحيُث 

 ِةاملتعذِّر الروحيِة اأُلموِر تلَك َعقِلَك ملثِل آدميِة ِبَمدى استيعاِب وإذا ما َتَتَخيَُّل

 الطارِئ النوِعلَك ذِبتعالى  اللِهِظَري ، بأنِّي َوَقعُت ِمْن َتحِت ناالقاصر فهمال عن آالِء

ِلَغرِي ُسلطاِن  عن الُسُجوِد اإلعراِض َوعَدم اإلذعان، ِمن ِخالِل بالعصياِن اإلفِتَتاِنمن 

 ِه، وُمنَظٍوِمن ذي َقبل يف ِعزِّ َتَجلِّياِت ِوجداِن ِه أنا ُمَتَغلِغٌل اآلَن أكثَر، َفِبِعزَِّتالله َوجِه

يف َكَنِف ُشُموِخ ُبنَيِانِه، وأنَّ إعراَضُه َعنِّي َجَماَل وِجهِه الكريم، ما  ِمن أيِّ وقٍت َمَضى

ُدموعي  أنيني وَصَدى ُمهَجتي وَتَضرُِّع إللتماِس كاَن إالَّ ِللَحيُلولِة ُدون أن يستجيَب

وعلى . املعلوم الوقِت جهي إلى اليوِمَوِب اأَلمِل ِندائي، وقد َأغَلَق شبابيَك واسِتَغاَثِة

ِلَتَصرُّيف، َتكُمُن بنيَ طيَّاِتها َحياًة ُأخرى  ِهُحنِقِه الظاِهِريِّ عني وَغَضب الرَّغِم َعن َلحظَة

م عِلولُي، وإني ُأشِهُرها على اجلَّميع الُكربى لتَّوحيِد َمقاَم َربِِّهَتبِصَرًة ِلَمن َيخشى يف ا

َجفاُه ُمْهَجتي، لذا فإني ال  أضنَىوَهَياَم َشوقي لُه بأنَّ َلوَعَة ُحبِّي القاصي والدَّاني 

وأنني  وجدانيُموعي وَحنني أَترنَُّم َشدَو أحلاني ِبفمي وَجوارحي وِلساني، إمنَّاِ مِبداِد ُد

ال َتُكن ساِذجًا إلى ِتلك الدَّرجة من الغباء اآلَدمّي، َكي َتَتَكهََّن أوهامًا . حَسراتي

أنَّ أمَر ال، إمنا عليَك أن َتَتَريََّث ُمَتأِماًل، بترتاءى َلَك ِمنَ طنني السَّراب َورسِم اخلي

إنََّما كان أمر لي بالُسجود ِلَغرِي ُسلطان َوِجهِه الكريم، َلْم تُكن أمر إراَدة  الله

إذ كيف يتسنى ألحٍد َمَن اخَللق أن َيِقَف ضدَّ إرادة استجاَبة ِلنداء َقَدِرِه امَلقدور، 

كونه إذا قضى أمرًا إمنا ! شيئِة َرّب األربابالُقلوب وَمخاِلق الُوجود َوُمَحوِّل أنواء 
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ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه : يف سورة يس ورَديقول له ُكْن َفَيكون؛ كما 

وَقْد َعزَّ َقْدري يف َمصاِحِف آياِت ُسوَرِة الُوجود، ِحنَي َرَمْيُت . (40/91).ُكْن َفَيُكوُن

ِن امَلجهوِل َنواِئَب ُذلِّي وآهاَت َحَسراتي وأننَي ِحرماني، ِلَتَتقاَطع على َصخَرِة يف أحضا

َ َق  بالعصياِنالنَّْفِس  إبتالِءلَك النَّوِع الطارِئ ِمن وَقَدِرِه امَلفروِغ ِمنُه، ِبتضاِئِه امَلحُتوم

 ُعروش بَررادة ، وذلك إسِتجابًة ِلَتلِبَية ِنداء احَلّق وإذعانًا إلالوجدان إلِتباِسو

، وَلْم َتُكن ُهناك ِلَتَحقُِّقها ِمن سبيٍل إالَّ باإلنصياع لتلك النوع الطارئ ؤمنةامُل لوُبُقال

 . وامُلسَتجَّد ِمن اإلبتالِء بالُعصيان

 الله ذاِتِلوتنزيهًا وحيدًا تِمنِّي  أكثر لِقهناك أحٌد من اخَل ال تتخيلوا بأنَّ

 نُهِم َعهٍد بِقسِا َعَم ،لطان وجهه الكريمُس ريَغِلد أسُجأن  َوُهني ، حبيث أمَرتعالى

 ْمَل ،وديُجُو ناياوَث ُمهَجتيوَحنايا  لقيَخ َةوَنيُنَك بأنَّ ريرتي،على َس وِعلٍم بي واطالٍع

ولكن ! اإلذعاناإلنصياع و َنِم دَجسَتوامُل الطارئ وِعالنَّ لَكِتإتيان شاطرني ُتِلن ُكَت

 زِرواِل تلك عن طريقة اإلغواء زَوراء وَنك اإلغَرَش َبْوَصها الِلمن ِخ زحَينيي ُيَك

عيش أل ،العظيم عرشِه جمِد ِرانوأبات َنمن َجبالتالي يطردني ل، اإلبتالء َنِم الطارِئ

 كسوَرَم كلوَم امُلهجة،َم ،لِبر الَقِسنَكُماألرض، طني وكما كنُت ابتداًء يف أدنى بقاع 

كي  ،يءَش لَُّك تَعِسي َورحمتِه الت لطائِف آالِءن وبًا َعحُجَمناح، وحيدًا فريدًا اجلَّ

 بيع،الرَّ آثاَركما يواري اخلريف  ربهُقس ووطا وحيدَت مالَج تنةِف عن األنظار توارىي

  .األيَّامر ْمُعن لآلتي ِم يوم الوقت املعلومالوإلى 

ُه مع الشيطان أنكأ الرَّباني الزاهد احلسني بن منصور احلالَّج قدََّس ِسّرعندما و

ملاذا يبدوا للناس بأن وجهك يف الدُّنيا ِمَن امَلقبوحني؟ أجاب بعزٍم : سؤالِهُجْرَحُه ِب

عنًة يف احلياة الدُّنيا، ويف اآلخرة تعالى أحَلَق بي َل اللهألنَّ : وإرادٍة ال تلني َمكني

الصفات الذميمة نفسي بتلك  أنا مل ُأَصوُِّر. نصورينِمَن امَل فظِهسأكون مبشيئتِه وِح

 لة، والناُسقول صوَّروني على تلك الشاِكري الُعحَِّصَت، إمنا ُممن اإلزدراء والقبيحة

الل مرآة أنفسهم، وما أنا إالَّ كاملرآة امَلجُلوَّة، َيروَنني ن ِخينظرون إلى اآلخرين ِم

جي كما غم َعن َكون َمظهري اخلاروعلى الرَّ! ِمن ِخاللها ِبَفضِل ما فيهم ِمن ُعيوب

نظيٌف َكَبياض وحنايا ُمهَجتي ياني يبدو ملثل هؤالء قبيحًا، إالَّ أنَّ داخلي وثنايا ِك

معًا من سائر وفًا وَطبًا وَخُح َكوني مِؤمنًا ُمِوقنًا بالغيب وأشدُّ! الثَّلج َوِرقَّة احَلليب

: سورة األنفال يف عالىبحانه وَتُس عنُه ورَد؛ كما إلى التَّقوىهمِ مَن الّلِه قرُبوأ اخَللِق
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َفَلمَّا َتَراءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنُكْم ِإنِّي َأَرى َما اَل َتَرْوَن ِإنَِّي 

ياق يستعرض احَلالَّج يف ويف نفس السِّ (.9/49.)َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشِديُد اْلِعَقاِب

اول ووحدة الوجود وحقيقة أمِر إبليس، حني حي اللهحول  رؤيته 201(الطَّواسني)كتابه 

، الولوج إلى إعادة ِبناء الوعي املشلول لدى اإلنسان، نَّاِفَذةال يف ثنايا طيات أفكارِه

ولكن على َنحٍو خمالٍف للمألوف وغري متداَوٍل من األعراف امُلتََّبَعة، فمثاًل يقول يف 

ِل َعزاِزيَل أقاِويل، أَحُدها أنَُّه كاَن يف ويف أحوا:"سفر طاسني األزل واإللتباس

يف السَّماِء داعي املالِئكة ُيرَيُهُم امَلحاِسن، ويف . السَّماِء داِعيًا، ويف األرِض داِعيًا

 ". األرِض داعي اإلنس ُيِرَيُهُم الَقباِئح

ل ، قامن الوجِد الروحي تلك املعنى العرفانيأنواِر  حباِر يف ِخضَّم معَرض تالُطِم

( ُبستان) يف ديوانِهقدَّس سرُه سعدي الشريازي الكامل الشيخ  اللهالعارف بالرَّباني 

 امَلحُذور وَتَسلُّط لسان ، خوفًا مناألصفياءالربانينَي ن أسند القول إلى غريه ِم حيث

، بأنَّ أحد الطنياض السَّن وعَِّمالتكفرييني  الغوغائيني ِمن ُمَتَسلفي ُفقهاء َعصِره

ذو األفكار امُلسَتهَجَنة  رأى إبليس يف منامه، على العكس متامًا عما يصفُه ءاألوليا

حمدية، بأنَُّه َدميم اخُللَقة، شاِئُه الُصورة، مقبوح ِمن فقهاء ِعلم ظاهر الشريعة امُل

كل، بارُز الَقرَنني، رآه على شكل خمتِلف متامًا عن ُكلِّ تلك التصورات والتخيالت الشَّ

بهجًة  أن ُيَركَِّبُه، َقدُُّه كُعُلّو الصنوبر اللهرآه يف أجمل ُصورٍة شاء الوهمية، بل و

للناظرين، أسنانه كالؤلؤ املنثور، َشَفتاُه كالياقوت امُلَنّضد، َنظراته كاحلور الِعني، 

باطنه كالُدرِّ املنشور، تعابري وجهه كالشمس املشرقة ُتشُِّع نورًا وضياًء، طلعته ُتَشكُِّل 

هو نفسه إبليس؟ فلماذا أنت أأنت : حينها بادره بالقول. لقلب وسامًة وَبهاًءسرورًا ل

 إذًا َصوَّروَك شائه الصورة، كالح الوجه، ُمَشوَّه اخَللقة َعبوسًا َقمَطريرًا، أجاَب بقولِه

  !والَقَلُم يف َيدي َغريي َوَما احِليَلُة: وبصريح الِعبارة

 نَع، ادهَّبانيون الزُّالرَِّمن وأصحاُب التُّقى ى أرباب النَُّه عبََّر ويف نفس السياق

 يف ِةَبيََّغامُل اإللهيِة واألقداِر ،الوجدانية احلاالِتن ِم لكوتيةم امَلساِئالن ِتلكروح ى َذَش

                                                 
إلى طاووس املالئكة، املتمثل بعزازيل قبل إبتالئه بالعصيان ألمر السجود ( الطَّواسني)عنوان الكتاب  يوحي -  201

( السني)و ( الطاء)العكس متاما مما ذهب إليه معظم الباحثني ليست  لسيدنا آدم، ومصطلح الطَّواسني احلالجية على

 إمنا تعني العاملني على ُخطى ُقدَوة األولياء وُذخر األصفياء املَلك طاووس يف َتوحيِد ذاِت الله( يس)و ( طه)أو 

 . ، وذلك قبل إبتالئه ِبُعصياِن ربِّ األرباباملتمثل بإبليس
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 مِربني اأَلالغريب  لالتداُخحيث ن ِم ،الزَّمانر ْمُع ذاِكرِة ياِتَطوالنسياِن  حيِطدائرِة ُم

إرتشاف ذلك بإبليس الذي ابتلى  ،كليفيكويني واألمر التَّلتَّاأو األمر  ،واإلرادة

 بُنني َس، قال احُلكس الدَّعاويِبَععاني ة امَلَحويف ِص :ُمرِدفًا بالقولمن َقبُل  الكأس

 إالَّ إلبليَس ْدَحعاوى أَلحََِّت الدَّما َص :زل واإللتباسج يف طاسني اأَلالَّمنصور احَل

قيل لهذا . نْيالَع نِين َعَع ُه، وأحمد ُكِشَف َلنْيالَع ِنَع َطَقَس أنَّ إبليس رَيَغ، ْدأحَمو

 تِهوَّوُق ولِهن َحع َعنه رَجِكِل 204 ْرَظما َن وذاَك ْدَج، هذا ما َسْرنُظُأ ذاَكوقيل ِل ْدسُجُأ

ال  :ولِهَقواألبصار، وِب لوِبالُق يا ُمَقلَِّب :ولِهَق، وِبوُلأُج َكِبَو وُلَك أُصِب: قولِهِب

ري، ال َغ د؟ قاَلسُجُأ ُهَل قاَل .عواهن َدَع َعَجما َرى َوَعادَّ ذاَكَو. يكَلناًء َعي َثحِصُأ

 قاَل. نيِهَم ُبحٌِّب، وامُلحِّني؟ قال ُمِهد يا َمسُجال َتَأ: قاَل. يلِبَس َكرِيلي إلى َغ واَل

 َكَلإلى النار، َف ُعرَجَت ار، والناُرالنَّ َنني ِمقَتَلَخ دين، قاَلاآلِب ذاَبَع َكُبذَِّعفإني ُأ

  .يارواإلخِت يُرقِدالتَّ

يا إبليس، ما  :لهقال ور، ة الطََّبَقعلى عموسى بإبليس  اللهكليُم  قىوحني الت

 وٍدعُبَموى ِبُعالدَّن ذلك ِمني َعَنَم، لن أفَعَل كالَّ :قال آلدم؟ جودالسُّ ِنَع َكَعَنَم

ة َدًة واِحرََّم يَتوِدُن يا موسى أنَت ولكنَك! ريِهَغلى إ ُتِفألَت مَُّث دُهحَِّوُأ يَفَك .دواِح

 دُتَجفما َسآلَدم د سُجن َأة َأرََّم وُنوديُت أنا ألَف 204رتَظَنَف ِلَبر إلى اجَلنُظأن ُأ

إرادًة من ذلك  قال يا موسى كاَن مر؟َعَصيَت اأَل :له موسى قاَل 205.عناَيمَب عواَيَدِل

 ُهإنََّف يِهَلَع َعوِّلال ُم لبيس، واحلاُل، يا موسى ذا وذا َتًاأمر ولكن ورَدمنُه الًء إبِتاللِه و

 ي، واآلَنظَِّحِل ُهُدأعُب نُتُك في الِقَدمَف. ىكري أجَلى، وِذصَفقتي اآلن َأَو .َيُحول

 كِميف ُح األمر وأشياَء كِميف ُح شياَءناك َأُه ألنَّ (أي مبوجِب إرادته) ِهِظَحِل ُهُدأعُب

                                                 
وهذه املقارنة ( ص)هو رسولنا حممد ومل يرى الله هو إبليس، وذاك الذي مل ينظر هذا الذي مل يسجد آلدم  -  204

التي وردت عند قصة امِلعراج يف سياق سورة ( َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى)يانية ُتَلوُِّح إلى دالالت الفقرة القرآنية الَب

ِإْذ َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى ( 25)ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى ( 24)ْلُمْنَتَهى ِعْنَد ِسْدَرِة ا( 24)َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى : النجم

 (. 29-54/24.)َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى( 20)َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى ( 20)

على عن رؤية الله ى إحتجاب رسولنا موسى واضح إل الوارد يف ِخَضم هذا امَلقام الرُّوحّي، تلميٌح( النظر)هذا  - 204

: بة طور سيناء، إذ َلْم ولن يتسنى ألَحٍد من اخَللق ُرؤية الله تعالى يف احلياة الدنيا؛ كما ورد يف سورة األعرافَقَع

َتَراِني َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلْن 

 (. 244-0/244)َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا 

من اجلزء واملجلد  00أنظر طاسني األزل واإللتباس ضمن كتاب الطواسني للحالَّج، كذلك أنظر الصفحة  -  205

 . إلبن أبي احلديد املدائني نهج البالغة األول من شرح
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 ِبوَجُمِب ُهيُتَصاألمر، َع كُميف ُح ُهعصيُت اَمإنَّ اإلرادِة كِميف ُح اللَه يُتَصما َعواإلرادة، 

ي ذال التكوينيِّ مِراأَل ِبوَجُمِب ُهعُتآلدم، وأَط السجوَد جَبي أوالذ كليفّيالتَّ األمِر

ْيًئا َوُهَو َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َش .عن السجود باإلمتناِع امُلطَلَقِة اإللهيِة يف اإلرادِة ىجتل

َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى : سورة البقرة يف ؛ كما ورَدَخْيٌر َلُكْم

 الرقائِق هذِه وانطالقًا من شذى روِح .(1/120)َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم 

 الغزالّي بن حممٍد أحمُد أبو الُفتوِح الفقيُه الشيُخ يقوُل، ِعرفانيةال واحلقائِق والطرائِق

 يُِّدبأنَُّه َس عن إبليَس الّيالغز أبي حامٍد الزاهِد الربَّانيِّ الُقطِب الواعظ، شقيُق

ِ ببغداد ُهَو َفْن إبليس ِموحيَد تَعلَّم التََّمْن َلْم َي: امُلَوِحدين، وقال يومًا على امِلنَبِر

 . يِِّده فأَبىَسَغري ِلْسُجَد َزنديق، ُأِمَر أن َي

يَنما ِح :سيناء موسى يف طوِر ع كليمِهَمتعالى  اللِه ِبشأِن حواِر أيضًارًَّة وقال َم

( رانيَت َلن)الوجود  تعالى بلساِنسبحانه وفقال ( نُظُر إَليكأِرني َأ)موسى  قال لُه

وَتدعوني . ةَنَن اجلَِّم ُثمَّ َتْسوَُّد َوجَهُه وُتخِرُجُه َكوِحُرِب ْصَطفي آدَمَت! هذا ُشْغُلَك: قال

َمُلَك َعاألعداء، هذا  بَي َتشِمُتك ِلوجِهجمال  ي نوَرنَِّع مَّ حتجُبإلى الطُّور، ُث

  .؟صَنُع باألعداءَتباألحباب، فكيف 

الناس،  َرعاِشَم: ببغداد على املنرِبيومًا  إنه قاَل ِهيف تأرخِي اجلوزّي إبُن وحكى عنُه

 ِهإلى قوِل ُه؛ وذلك إشارًةنِمُرُكم َحذُِّأ ، وأنا اليوَماللهإلى مًا أدعوكم نُت داِئإنّي ُك

 إالَّ الزنانرُي ما ُشدَِّت اللُهو( 4/40.)َنْفَسُه اللهَوُيَحذُِّرُكُم  :عمران آِل سورِة تعالى من

 وأب اللِهالعارُف ب الرَّبانيُّقال  أيضًامن حيث الدالالِت  السياِق ويف نفِس 200!ُحبِِّهيف 

 : هسّرسِ قدَّ سطامّيالُب يزيٍد

  اكاَلْوَل إبليُس ْنَمَو       ِنْييف الَب  ُمآَد  ْنَمَف

  اواكْهَي  ِةَنْتالِف  َعَم      لُّوالُك  لَّالُك  َتْنتََّف

 

 

                                                 
يف وسطهم، وذلك  األحباروهبان ساوسة والرُّالَق عني احِلزام التي يشّدُهالزنانري جمع الُزنَّار، وهي كلمة يونانية ت -  200

 الذي كان يعمُد (رسول املندائيني زكريانا رسولحييى إبن ) يوَحنا املعمداناقتداًء مببعوث املعمودية رسولنا الكريم 

 . على ضفاف نهر األردنخيلصهم عن خطاياهم فاق وجلي قلوبهم من صدأ النُِّيكي الناس 
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 الرابعالفصل 

 والَقَدر  الَقضاِءة َفلَسَف فهوُمَم
 والرسِل واألنبياِء ملقدسِةا الكتِب سائِرب املتمثلِة ماويِةالسَّ رائِعالشَّ ملُةُججاءت 

ِبَعُهم َوَمن َت ،النُّجباء نَيواحلواري واألقطاِب واألوتاِد واألولياِء واألحباِر واألئمِة

 ِقَرفَتُمعلى  األضواِء تسليَط، ِلالزُّهاِد من الرَّبانينَي هم ومشى يف ِركاِبهموساَيَر َدرَب

 ن، مع احلثَِّلوالَع سرِّواِل واجلَّالِء فاِءَخواَل ِنوالباِط اهِريف الظَّ رِّوالشَّ خرِيي اَلريَقَط

 تباِعا علىالدَّاِئم  احلثِّ من خالِل، ىقوالتُّ رِبوالصَّ والعدِل على اإلستقامِة الدائِم

ومكان،  وزماٍن آٍن لِّيف ُكواملتاحة  واإلمكاناِت والوسائِل ِلُبالُس بكلِّ اخلرِي طريِق

 ٍةوَقشَُّم ٍةحاَلوِب ٌدبََّعُم أّنه أوَِّل وهلٍة ِمنبدو يي ذر الالشَّ طريِق تباِعايف  بأّن أكَّدواو

أو  ناٍءَعأو  ٍبَعَت ن دوِنأشواطًا ِم فيِه ستسريوَن ،ةسهَل ُهُكمساِلَو ،للنفوِس ستهويٍةوُم

 مليئٍة ،شواكها اأَلُؤْلِم رداَءَج قاحلٍة نتهي بأرٍضيه سر، لكّنذَكُي هٍدُج أيِّ بذِل

 ُدال ُتحَم نكرٍةُم وأهواٍل وخيمٍة عواقَب، وِبواملصائِب واملصاعِب ملهالِكوا بالكوارِث

 نفسيًة إستعداداٍت تتطلُبابتداًء،  قاٍتوَِّعُم الثاني بوجوِد الطريُق نطلُقيينما َب .اقباهُع

 ضنيٍةُم ٍدوجه بذَل ستوجُبت تكاليٍفإلى  ، باإلضافِةروحية حوافَزو قلبيًة ورغباٍت

 ٍدبََّعُم بطريٍق نتهيَّتأنها س ، إالَّهالوِكُس غيَةُب فيها للخوِض ٍةدائم متابعٍةو ٍةرَُّح إرادٍةو

 تمتى كانف .ضاهيها سعادةُتال  أبديٍة وسعادٍة وعيوٍن وشالالٍت وأنهاٍر ضٍرُخ ورواٍب

 وصميِم القلِب غاِفِشو ِةهَجثنايا امُلن ِم نابعٌة صادقٌة ورغبٌةُحرَّة  صميميٌة ادٌةهناك إر

 ،املخلوقات أنفاِس ِرَدَقِبوتعالى  اللِهإلى  وُطرٌق سالكٌة ٌةَدبََّعُمدروٌب ناك فُه ،الوجدان

 قريبٌة .إلى الواقعية اإلمكانيِة َنِم ّراحُل عوريالشُّ تعني اإلنتقاُلإنَّما  اإلرادِة يِةرِّوُح

 اللهِإنَّ  :الرعد يف سورِة ورَدك؛ كما فؤاِد ثنايا شغاِفو َكنفِس يف طياِت ريُقالطَّ منَك

 ،لقاخَل ِلواسأ ،املشيئة فاسأِل (24/22) اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم

 إلختياِراإلرادة ل ريَةُح أنَّو ، السيَّماالناس بنَي َةَلداَوَتامُل األياَم واسأِلاألقدار،  واسأِل

وردت يف ، كما اخَللَق من إنٍس وجان حنُن لنا طلقٍةُم وبصورٍة مرتوٌك بني الطريقنِي

 ٌةَرِسْت َعيَسَل وَمها الَيِب يَكي ُأوِصِتالَّ َةيَِّصالَو ِهِذَه إن22َّ":املقدس الكتاِب أسفاِر سياِق

نا إلى ِلْجأِلُد صَعن َيَم وَلُقى َتتَّاء َحَميف السَّ َيت ِهيَسَل21. نَكِم ٌةعيَديَك وال َبَلَع

ى تََّح ِرْحالَب ِرْبِعيف  َيال ِهَو24. اَهِب َلعَمَنا ِلاَهإيَّ اَنُعسِمُيا َوَنا َلَهُذأُخَيَو ماِءالسَّ
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ُة َمِلالَك ِلَب24. اَهَب َلَمْعَنا ِلاَها إيََّنُعِمْسُيا َوَنا َلَهُذأُخَيَر َوْحا الَبَنِلْجُر ألَِعُبَي ْنَم وَلُقَت

يف  (وَنُريََّسوُم وَنُريََّخُم) لذا فإننا .200"اَهَل ِبَمْعَتَك ِلِبْليف َقَو َكِمدًا يف َفَك ِجْنٌة ِميَبِرَق

متامًا  (ونريََّخُم) .نا الكونيةقريِت على أرِضمن اخليارين  واحدٍة على مسافٍةو واحٍد آٍن

يف  ُهخنتاُرالذي  ريِقالطَّ ِةفََّك على ترجيِح ،نتهى اإلرادةُموِب احلريِة بكامِلو ٍقطَلُم بشكٍل

 ٍةَلُمأْن يَدَق ن أحٍدِمذكر ُي ٍلخَُّدَت أيِّ دوِنن ِم، نياالدُّ يف احلياِة هنوي سلوَكون نامسريِت

 نا وكوامِننا وخبفايا قلوِبِب ِةَقسَبوامُل الكاملِة اللِه ، مع إحاطِةعيدن َبِم الو قريٍبن ال ِم

؛ كما وممارسات وأفعاٍل أقواٍلنوايا ون ِم يِهخِفأو ُن ُهُرضِمُن وما بديِهنا وما ُننفوِس

َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَلُم َما : املائدة سورِةسياق يف  املسيِحنا رسوِل على لساِن ورَد

يف أيضًا إليها  اإلشارُة وقد سبقِت( 5/220).ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب

 اللَهأنَّ أي  209"يُم ِبُكلِّ َشيءَو الَعِلُهاِئِرنا، وَمَض َأعَظُم ِمْن اللهفإنَّ :"املقدس الكتاِب

نا وننوي ألنفِس خنتاُر سوَف ريقنِيالطَّ يَِّأ على ِلنذ األَزُمَو سَبٍقُم الٍععلى اطِّتعالى 

أم  نكوُنَس عداَءُسنا، أعماِل نا وخواتيُمموِرُأ عواقُب ، وإلى ماذا ستؤوُلهسلوَك

ورَد بني، كما ذَِّكُمأم  راوغني، صادقنَيأم ُم نَيطقِس، ُمنَحِرفنيم ُمَأ قيمنَيسَتأشقياء، ُم

َأاَل َيْعَلُم ( 24) َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر: امُللك يف سورِة

املعنى  بنفِسأيضًا ها وروُد سبَقوقد  (24-00/24.)َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبرُي

فإنَُّه َحيُثما اجَتَمَع اثناِن أو ثالثٌة بإسمي، فأنا 10":املقدس يف الكتاِب الالِتالدو

 ،طلقةُم بصورٍةومتامًا  (نُوريََّسُم) نحُنف أيضًا املسافِة على نفِسو 208"ُهناَك يف َوَسِطِهم

، مع ناأقداِرو ناأرواِح ِكداِرَم يف طياِت ِةَبيََّغامُل ستقبليِةامُل وِرُمواأُل ألحداِثا جاِهبإِت

نا حياِت تفاصيِلو ،موراأُل لَكِت ِققاِئَدِب ِلاألَز نُذُموسبقة وامُل ِةَلكاِمال اللِه إحاطِة

 نُهَع ُمنَُّتومباذا َس ،ناي طريَقرعَتي، وما َسواجلو والبحِر يف الربِِّمنَّا  خليقٍة كلِّ وحياِة

 روحيًة نا نشأًةلِقَخ نشأِة أوِلن ًا ِم، وذلك اعتبارالُعلى رِشالَع ن ربِِّم قديرًاَت ،ناُرَدَق

القرآنية  فقرِةالإلى  إشارًة َكوذل( ستاألَل) بيوِم الكريِم يف القرآِن املنعوِت يوِماليف 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن : األعراف سورِة يف هاتأكيُد التي ورَد( ِبَربُِّكْم َأَلْسُت)

ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُتُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم 

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثالثني من سفر التثنية من الكتاب املقدس -  200

 . قدسأنظر اآلية عشرين من اإلصحاح الثالث من رسالة يوحنا األولى من الكتاب امل -  209

 . من إجنيل متى من الكتاب املقدس 29أنظر اإلصحاح  -  208
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 قياُم صرًاليس َحو املثاِل وعلى سبيِل (0/201.)اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي

َكاُد ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما ِإنَّ السَّاَعَة ءَاِتَيٌة َأ :طه سورِة يف ورَدكما  ؛اعةالسَّ

 الكتاِب يفصرحيًا ها وروُد سبَق الدالالِت من حيُث املعنى وبنفِس (10/25).َتْسَعى

 موِراأُلعن  ناهيَك 290"دَحما َأُهُفعِرَيال َفة، اَعالسَّ لَكوم وِتالَي َكِلا َذأم40َّ":املقدس

نا صرُيول َمؤيوإلى ماذا َس ى وكيِفَتَم ثَلِم ،قداراأل ُحكِم ياِتيف َط خرىأُلا يبِةغَّامُل

 سورِة يفورَد موت، كما َنَس أرٍض وبأّينا مُرُع وكم يكوُننا نهايُت كوُنتسوكيف 

 اللهَوَما َتْدِري َنْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ : لقمان

َفَمن ِمنُكم إذا 10:"املقدس يف الكتاِب اإلشارة إليها وقد سبَق (42/44).َعِليٌم َخِبرٌي

على  أو كما ورَد 292"َلو ِمقداَر ِذراٍع واِحَدة؟َحَمَل الُهُموَم َيقِدُر أن ُيطيَل ُعمَرُه َو

فُكلُّ ما ترِبُطُه ":بقوله( سطُرُب)الرسول لسان السيد املسيح خماطبًا ِسمعاَن بَن يونا أي 

من ها وغرُي املؤجلِة موِراأُل لَكِت لُُّك   "ُن َقْد ُرِبَط يف السَّماءعلى األرض، َيكو

 لِمِعِل ِلاألَز نُذُمو ٌةعخاِض ،ناأقداِر طياِت يف امُلغيَّبِةو نامدارِك نع املستورِة املواضيِع

 زِِّعيف  لوهيُةاأُل ُهذا ما تتطلُبوهها، جوانِب لُِّكِب الكاملِة اإلحاطِةمع  هاِب ِقسَبامُل اللِه

 يٍءَش لُِّكِب حيَطُيِل يٍءَش على كلِّ الرباكماتيِة سيادِةال تحقيِقِلتنفيذًا وذلك  ،هاكماِل

َوَما ( 04) َوِإنَّ َربََّك َلَيْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنوَن: النمل سورِة يف كما ؛لماِع

: األنعام سورِةيف و (05-10/04.)َتاٍب مُِّبنٍيِمْن َغاِئَبٍة ِفي السََّماء َواأَلْرِض ِإالَّ ِفي ِك

 َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة

الَّ ِفي ِكَتاٍب ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإ

 اَأَم18":املقدسلكتاب يف ا املسيِح السيِد على لساِن هاتأكيُد سبَق وقد (0/58).مُِّبنٍي

ن َع ٌةفَيُخ نهما إلى األرِضِم واحٌد ُعَقال َي ذلَك َعَمد؟ َوواِح لٍسَفِبصفوران ُع باُعُي

 زَُّعم َأأنُت! افوا إذنَخَت اَلَف42. دوعُدُه َملُُّكم ُكوِسُؤُر عُرَشى تََّحم َفنُتا َأمَّوَأ40. مأبيُك

 بيوِم واملنعوِت املشهوِد لك اليوِمذإلى  اإلشارُة وقد تكررِت. 294"ثريةصافرية َكَعن ِم

هؤالء ِل ريُدُأأيها األب، ,, 14":املقدس يف الكتاِبه الطاهر على لسان (ْتْساألَل)

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الرابع والعشرين من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  290

 . راجع اإلصحاح السادس من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  292

 . من اإلصحاح السادس عشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس 28أنظر اآلية  -  291

 . أنظر اإلصحاح العاشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  294



 190 

ني، يَتجدي الذي أعَطَمدوا شاِهُيَف أنا، أكوُن يُثي َحونوا مِعُكم لي أن َيُهبَتوَه ذيَنالَّ

 بَلَقني بَتألنك أحَب) على فقرة أرجو الرتكيَز 294"مالعاَل إنشاِء بَلَقني بَتأحَب َكألنَِّ

إليها  اإلشارِة تأكيُد تتابَع صوىها الُقوألهميِت( األلست) يف يوِم أّي( مإنشاء العاَل

ناني أوََّل َقبُّ الر11َّ:"املقدس كتاِبالأكثر ِمن َموضع يف يف  لإلنتباِه ٍةَتلِفُم بصورٍة

 ِلواِئَأ ُذْنِء ُمْدالَب ُذْنُت ُمْحِسُم ِلَزاأَل ُذْنُم14. ِمَدالِق ُذْنُم ِهاِلَمْعِل َأْبَق ِمن ِهريِقَط

 ْنَأ ِلْبَقن ِم15. اِهَيُة امِلرَيِثيُع َكاِبَنَي ْنُكَت ْمَل إْذ ُتْئِدٌر ُأْبْمَغ ْنُكَي ْمَل إْذ14. رِضاأَل

 يَّاِرَرالَب اَلُد َوْعَبَض ْرَع اأَلَنَص ْدَق ْنُكَي ْمَل إْذ10. ُتْئِدُأْب ِلاَلبَل الِتَقباُل ِت اجِلَررََّقَت

 إبُن الزاهُد انيُّالربَّ الشاعُرى تغّن السياِق يف نفِسو 295"ِةوَنُكْسامَل اِرَفْعأوََّل َأ اَلَو

 : قولهبوجميٍل  رائٍق يف شعٍر ْتْساألَل الفارض بيوِم

 ُمْرالَك ِقَلْخُي ْنَأ ِلْبَق  ْنا ِمَهنا ِبْرِكَس       ٌةداَمُم   يِبِباحَل  ِرْكِذ ى َلَع  نَاْبِرَش

 ُمْجَن   ْتَجِزو إذا ُمبُدَي ْمَكَو ٌلاَلِها       َهيُرِدُي ٌسْمَش َيِهَو أٌسَك ُرْدا الَبَهَل

 290 ُمْهَوا اْلَهَروََّصا َتا َماَهسَن اَلْوَلَو    ا   َهاِنَحِل  ُتْيَدَتما اْه  ااَهَذَش  واَلَلَو

 يف حديٍث( ص) حممٌد نارسوُل يقوُل املشهوِد ذلك اليوِمإلى ُأخرى  إشارٍةيف و

 (ُكنُت نبيًا)األولى  الفقرَة الحْظ (واملاء نِيالطِّ نَيَبيًا وآدم ِبنُت َنُك)مأثور ُمقَتَضٍب 

آدم من طني األرض،  إلى خلِق إشارٌة الثانيُة األلست، والفقرُة إلى يوِم إشارٌةوهي 

 هاحَوَن روَنيََّسُم ،البشرية ناعقوِل مدارِك يف ما وراَء واملستورِة ِةَبغيَّامل موِراأُللك ت كلُّ

 لٍمِعأو  هابصدِد زئيٍةو ُجوَل ها أو درايٍةبشأِن سبقٍةُم معرفٍة أيَِّة ن دوِنِم ِشئنا َأم أَبينا،

 رِشالَع ربُّ يشاَء إال أْن لِقمن اخَل أحٌد هاموِرُأ ِنواِطَبعلى  لُعطََّي ، والخبفاياها

 كما قضاها ،هايف حيِن اًلُك الشاكلِةتلك على  ًةدرقَُّم موُرن اأُلُكو مل َت، وَلالُعلى

قًا سَبُم انَِّم واحٍد لُُّك َمِلو َعَلَو، األرباب بُّر هاوأرسى قواعَدَدفََّتها  يََّروَس هاَروقدَّ

 عًاِلقاسيه، ُومطَُّيما َسِبو ِهحياِت بتفاصيِل تامٍَّة ، وعلى درايٍةهرََّقسَتوُم ُهَعَدوسَتوُم ُهَأَشنَم

                                                 
 . أنظر اإلصحاح السابع عشر من إجنيل يوحنا من الكتاب املقدس -  294

 . أنظر اإلصحاح الثامن من سفر األمثال من الكتاب املقدس -  295

الَنْفس الله من خالل مل، حني َخَلَق أي قبل إنشاء العا( األلست)كناية عن يوم ( ِمن َقبِل َأْن ُيخَلِق الَكْرُم) -  290

 أرواِحروِح ترمز إلى السيد املسيح املتمثل ل( احَلبيب)وحسب إصطالحات الصُّوفية فإنَّ كلمة  .األرواح جميعًا الكلية

بيت تعني ُتَعبُِّر عن إرتشاف كأس املعرفة الرُّوحية، وُمجمل ال (ُمدامة)واملرسلني واخَللق أجمعني، وكلمة  األنبياِء سائِر

بأن ُسكري راجٌع إلى ذكرى تلك اليوم املشهود الذي قطعوا فيها ُغصن روحي عن روح شجرة النفس الكلية، لذا تراني 

  .هائمًا على وجهي يف ِصراٍع مع اجلُّنون، ألنَّ ناقوَس َقلبي يُدقُّ إشتياقًا للرجوع إلى َكَنِف تلك الروح اخلاِلدة
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 ُهوحسُّ ُهوكياُن ُه، لكان وجوُدالقيِهُيوما َس ِهجوِنُش فرداِتُمحتديد يوم موته وعلى 

معها  ْتحاَلسَت، وألةَلجَّاملَؤ موِرإلى تلك اأُل على الدَّواِمشدودًا َم ُهوذهُن ُهوفكُر

 علوٍمَم ٍرْدَقِلحتى  السعيدِةاحلرِة  باحلياِة ِذذَُّلالَت وأ ،به ِعمُتالَتو الرغيِد يِشالَع واصلُةُم

 نَدِعنا ِب ِقسَبامُل اللِه لِمِعِل ٌعخاِض لِةَجاملَؤ األموِرلك ت لَُّك سيما وأنَّال! مانالزَّ َنِم

والوجود  وِنالَك ونشأِة نا آدَمِديف سيِّ وِحالرُّ فِخَن بَلَق ، وذلكاألرواح جلميِع ِهلِقَخ

 لٍمعلى ِعتعالى  اللَه نَّهكذا فإتعال، امُل ُكاملِل مداها إالَّ ال يعرُف ،والِط بأزماٍن

، واءَس دٍّعلى َح (يَّرَخوامُل َسيَِّرامُل) ِهلوِكيف ُسِمنَّا  رٍدَف كلِّ مصرُي إليِه ؤوُليمبا س ٍقسَبُم

 وُنَك، احلياة مسريِةيف  هه أو خنتاُرُحِجرَُّن سوَف الطريقنِي أيِّ باِعِتاب ٍةتام على درايٍةو

 ِكداِروَمنا فوِسُننا وخفايا لوِبُق ِسواِجَهنا وِبأقواِلنا وِلنا وبأفعاِب ِقسَبامُل اللِه لِمِع

ِلُكلِّ َأَجٍل َو ون؛الَك نشأِة قبَل زِلاأل نُذُم امنَّ واحٍد كلِّ أرواِح ثنايا بني قابٌع ،ناقوِلُع

ْرِض ِإنَّ َيْعَلُم َما ِفي السََّماء َواأَل اللهَأَلْم َتْعَلْم َأنَّ : احلج سورِة يف ورَدكما  ِكتاٌب

ا ُيَعمَُّر ِمن َوَم: فاطر سورِةيف و (11/00).َيِسرٌي اللهَذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى 

 َذأَخمَّ ُث (45/22).َيِسرٌي اللهِفي ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى  ُينَقُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ مَُّعمٍَّر َواَل

 ُهال يعرفوا غرَي بأْن ،نهمًا ِمظغلي ميثاقًا( األلست) يوِميف  األرواِح لسائِر ِهِقْلَخ نَدِع

ِه َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الل: املائدة سورِة كما يفيعبدوا إال إياه؛ وال  يسجدوا لغريِهال و

َه َعِليٌم َنا َوَأَطْعَنا َواتَُّقوْا اللَه ِإنَّ اللْم َوِميَثاَقُه الَِّذي َواَثَقُكم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَعَلْيُك

 :األحزاب سورِة يف األنبياِء سائِر تذكريًا ألرواِح تكرَروقد  (5/0).ِبَذاِت الصُُّدوِر

َوِمن نُّوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّنَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك 

 ُتْؤِمُنوَن َوَما َلُكْمَ ال: حلديدا سورِة يفكذلك و (0-4/0).َوَأَخْذَنا ِمْنُهم مِّيَثاًقا َغِليًظا

 (50/9).مُّْؤِمِننَيَوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقْد َأَخَذ ِميَثاَقُكْم ِإن ُكنُتم  اللهِب

 ،العقول مدارِك استيعاِبعن  املغيبِة امليتافيزيقيِة األفكاِرتلك  ال يتسنى توضيُحو

إال  ِهأغواِر سرُب ال ميكُنو، بشأنه أو اإلدالُء فيه اخلوُض تاِحامُل لك القدِرذمن  أكثَر

َك َعِن الرُّوِح ُقِل َوَيْسَأُلوَن: اإلسراء سورِةيف  كماها، معرفُتاليسري  ِرالنْذتلك  ضمَن

فينا  َخنفالذي هو  ُهألّن (20/95).الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل

هذه  شأِنب َنوالرباني وكما يقوُل، ن َخلقهم واحِلكمِة بسرائرِه وهو أعلُم حياة، سمَةَن

فما  ،بارةالِع اهُدفِسُت لوِبة الُقَغُل أنَّب":الفهم على آالِء املستعصيِة الرُّوحيِة عادلِةامل

 ألنَّ، ةءميااإل ِدرََّجُم ْنِم فهُمي يُبِباللَّ واإلنساُن "!باإلشارة إالَّ اإلكتفاِء عليَك
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 عليِه ، يغلُبةاملختوم لك الكأِست رحيِقمن  أكرَب رعًةها ُجعطاِئإ وأ عنها اإلفصاَح

يف صرحيًا تأكيدها وردت كما ، عبودامَل زِّوِع بِدالَع لِّبني ُذ يف اجلمِع ِحَطالَش طابُع

 :النبأ سورِة يفكذلك و (00/12.)َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا: اإلنسان سورِةسياق 

َوُيْسَقْوَن ِفيَها : أيضًا السورِة يف نفِس هاتأكيُد د ورَدوق (09/44).َوَكْأًسا ِدَهاًقا

ْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن ِإنَّ اأَل :أيضًا تكرَروكما ( 00/20).جَنِبياًلا َزَكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَه

َتَناَزُعوَن ِفيَها َي: ورالطُّ سورِة سياِقيف  قد ورَدو( 00/5).َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا

َ ال َلْغٌو ِفيَها َواَل َعَلْيِهْم ُيَطاُف : الصافات يف سورِة كما ورَد (51/14).َتْأِثيٌم َكْأًسا

ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق : الواقعة سورِةيف و .َبْيَضاَء َلذٍَّة ِللشَّاِرِبنَي( 45)ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي 

ال  فيايف اجلنِة الِليف ِظ لك الكأِست رتشاَفا ّنإالسيما و( 50/29)َوَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي 

ها بشأِن وتنقلُب ،املوازينفيها  ُلختََّتَسَف ،نياالدُّ يف احلياِة تا إذا كان، أمَّعليه غباَر

 الربانيِّ لعشاِءمع ا احلاُل تكما كانها املفاهيم، إستيعاِب بصدِد وتضمِحُل، املقاييس

مَّ اللهَقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم : املائدة سورِة يف ذكُره التي ورَد مع حواريِه املسيِحنا سيِدل

مَِّن السََّماء َتُكوُن َلَنا ِعيدًاِ أّلوَِّلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّنَك َواْرُزْقَنا َربََّنا َأنِزْل َعَلْيَنا َمآِئَدًة 

 ِهلوالدِتذلك  قبَل آخَر انيٍّربَّ شاٍءعلى ُأشرَي إ وقد (5/224.)َوَأنَت َخْيُر الرَّاِزِقنَي

 يف َدور كما، بأورشليم األقداِس قدِس هيكِل حراِبِم داخَل ،ريمَم الطاهرِة يسِةلقدا

ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم : عمران آِل سورِة

( 4/40).َه َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍبَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللِه إنَّ اللَأنَّى َلِك َهـ

، لها البشريِّ عقِلال ِكمداِر استيعاِب دوَن للحيلولِة اخلوُف ُنكُميفحسب  هاعنَد

 ثورًة ُرَبعَتُتها ُنكو، هاءإزا الفهِم آالِء ِرُذتعَّو، هاجتاَه هِنالِذ مقاليِد ِزماِم وانفالِت

 َنِم اللُه ُهما أودَعو ،همالَف آالِء دوِدُحجتاوزًا على و ِعَبتَّامُلعلى  انقالبًاو املألوِفعلى 

إذا ما  واألحداَث موَراأُل ، ألنَّمورأُلًا لستيعابانا عقوِل جهاِز ضمَن الضروريِة الربامِج

على  كما ورَدواإلناُء ال َينَضُح إالَّ ِبما ِفيه، ! اهِسْفَنلى ع ْتانقلبحدَّها  ْتاوَزجت

ن َععوها َنَتمظلموها، وال َتَفها أهِل رِيَغ عنَد كمَةعوا احِلَضال َت":املسيح ناسيِد لساِن

 صبعنِيبني ُأ رتنُحتنا لوِبُق ماِمِزونا موِرُأ مقاليِد وِنَكن مغم على الر "مموُهتظلها َفأهِل

 قضاِء مشيئِة تقديِر حسَب وكما يشاُء يشاُء حيُث ُهُبلَِّقحمن، ُتالرَّ من أصابِع

َوُنَقلُِّب َأْفِئَدَتُهْم : األنعام سورِةسياق  يف العرَب لمنافقنَيلما جاء توبيخًا ، كاألقدار

كذلك و (0/220).ْبَصاَرُهْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوْا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَنَوَأ
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما : األنفال سورِة يف

ما وإذا ( 9/14).َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه

 واإلنساُن ،رتَُّسوالتَّ َخفيالتَّ ن حيُثِم يِهعلى ما هو عل اُلاحلكذلك و األمُر كاَن

يف ثنايا  وهما مطموراِن ،هماِلَمَع وكيفيِة ِهوِحوُر ِهِسنْف تواجِد معرفِةعن حتى  عاجٌز

َسُنِريِهْم آَياِتَنا : ُفصَِّلْت يف سورِة ورَدكما  الوريد، من حبِل إليِه قرُبوَأ ،ِهَخلِق ِةونكين

 ِتدَعوُص ،األذهان ِتَمَدوُص ،قولالُع ِتوقد حاَر (42/54.)ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم

 خالُق؟ وهو ِهذاِت معرفِةإلى  السبيُل، فكيف ِهفاِتِص علوِمب عن اإلحاطِة األلباُب

 حتقيقًاو! هالُِّك واألرواِحوالذَّواِت  واأللباِب واألذهاِن قوِلوالُع والقلوِب النفوِس

 هامواجيِد بواطِنوإملامًا ب، ناحوَل التي حتوُم امُلَغيََّبِة املعادلِة تلك َجوَهِر إلستيعاِب

 ِهشرائِع سائِر بها يف اللُه ناالتي أمَر اإلستقامِةب علينا، هاموِزُر ِكَفاًل ِبَمَع الرُّوحيِة

َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب : هود سورِة يفورَد  ؛ كماامُلَتَمثِِّل بالدِّين اإللهي الواحد

 الطبيِب على لساِن كما ورَدأو  (22/221).َمَعَك َواَل َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

 ىوََّدحني ( زكريانا رسوِلابن  حييى)دان نا املعَميوح ناسيِد املعموديِة داوي ورسوِلامُل

يف  ناٍدُم أنا صوٌت":بالقول ردفًاُم ردِناأُل نهِر على ضفاِف الرُّوحيَِّة ِهرسالِت اُءند

يف  املرموقة ِهمكانِت بشأِن أو كما ورَد 290"بالرَّ أماَم ستقيمةُم ريَقالطَّ لوااجَع: يةرِّالَب

 ًاترسيخولذا ( 28/21)اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا  َيا َيْحَيى ُخِذ: مريم سورِة

 أنواَر أن يشاطَر إذا ما أراَد (ُمَخيٌَّر) اإلنساَن ، فإنَّاإللِهيَّني والقسِط العدِل بادِئمل

إلى  للوصوِل اهمن خالِل ِه، ليسمو بنفِسُمْهَجِتِهثنايا  يف القابَع اإللهّي الروِح تلك

 أهواِء أنانيِة إلى َيخُلَد أن إذا ما أراَدأيضًا  (ٌريََّخُم)ماء، والسَّ مالئكِة ِقُفُأ

 ومادِة السقوِطو إلى احلضيِض هامن خالِل َللتتنزَّ، بالسُّوء ارةاألمَّ ِسْفالنَّ وشهواِت

َوَنْفٍس َوَما : الشمس يف سورِة ورَد كما ،ابتداًء آدُم امنه ي ُخلَقتال األرِض طنِي

َوَقْد َخاَب َمن ( 8) َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها( 9) َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها( 0) اَهاَسوَّ

( تقواها) كلمَةالشَّّر، و جانَب ُلثَِّمُت( فجورها)كلمة  سيما وأنَّال (20-82/0).َدسَّاَها

لتعني " وتقواها فألهمها ُفجورها"الكرمية القرآنيُة فقرُةال تاخلري، وجاء جانَب متثُل

 ُظهوِرِحبًا ِلَرُمنتدًى وُتَمثُِّل  ،البشرية ِسفوالن تكويِنيف خبايا  قاِبعاِن رَّوالشَّ اخَلرَيبأنَّ 

                                                 
 . ، وكلمة الرَّب تعني السيد املسيحاألول من إجنيل يوحنا من الكتاب املقدس من اإلصحاح 14أنظر اآلية  -  290
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عن ها تزحُي ،لدى اإلنسان اجلاحمَة الغريزيَة النزواِت أنَّب لمًاِع، احلالتني زوِغوب األمَريِن

التي  احلميدِة صاِلاخِلن ما ُهُدرَِّجُتَو ،ستقيمامُل راِطوالصِّ ويِّالسَّ ريِقوالطَّ واِبالصَّ جادِة

 ناأنفُس ُهنُِّكما ُت لرتجيِح ٌةَدبََّعُم َقُرالطُّوأنَّ سيما ال، لَزاأَل منُذ عليهاتعالى  اللُه طَّرناَف

سيتلقى  يقنِيالطر أحِد يف إختياِر بأّن كما وينبغي أن ُأَنوَِّه ،بني هذا وذاك لإلختياِر

 طريِقل ِهيف إختياِرالطريق، سواًء كان ذلك  ملتابعِة الكافينِي والدعَم عوَنال اإلنساُن

 ِنُدَلن ِم خلرِيا طريِقل ِهيف إختياِرأم  ،واجلان من اإلنِس الشيطاِن ولياِءأل جماراًة رِّلشَّا

ُثمَّ  اللهِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا : فصلت سورِةيف صرحيًا  ورَد كما 299حمنالرَّ كِةمالِئ

َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم  َتَخاُفوا َواَل ِئَكُة َأالَّا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلاْسَتَقاُمو

أرجو  (42-42/40)ِخَرِة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآل َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي( 40) ُتوَعُدوَن

 مساندِة أي من خالِل( َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا) فقرةدالالت  يف َنالتمعُّ

( 04) الَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن: يونس سورِةيف و، نياالدُّ يف احلياِة لإلنساِن املالئكِة

 فقرة على َفوقوأرجو الكما  (04-20/04).َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة

َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى  :اجلنأو كما ورد يف سورة ( َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحياِة الدُّْنَيا)

َ أَلْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا  أي ماًء كثريًا دائم اجلريان،  قَدواملاء الَغ( 01/20)الطَِّريَقِة

 قناديِلال مبثابِة الطاهرِة األرواِح وُنَكوهي كناية عن التوجه اإللهي يف احلياة الدنيا، 

 مثِلدى يف الُه زيادَة نَّوإ، َتَتَوقََّد كالُثرياِل امُلستنريَة الُعقوَل األجساد، ُتضيُء داخَل

 مالئكِة عن طريِقا إمَّ ،نيَيسَنحدى احُلبِأ ها إالَُّقحتُق ميكُنال  وحيِّالرُّ هذا املقاِم

 واألحباِرالنجباء  واحلوارينَياألخياِر  األِئمَِّةو والرسِل األنبياِءساندِة ِبُمأو  ،نالرحم

 ا ورَدكم؛ اللهِمن أنصار  الزهَّاِد َنانييَِّبالرَّو والصاحلنَي واألوتاِدالدينينَي  واملصلحنَي

مَّ ُث (40) َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى( 48) َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى: النجم يف سورِة

 يف سورِةكذلك و (41-54/48)َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك اْلُمْنَتَهى  (42)ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اأَلْوَفى 

يف أيضًا  الدالالِتاملعنى و بنفِس ورَدوقد  (40/00)اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم : غافر

 لُُّكَف9. مُكح َلفَتُيوا، ُعإقَر. واُدِجَتوا، إسَع. واعَطُتوا، ُبُلْطُأ,, 0":املقدس الكتاِب

                                                 
كما أنَّ هناك مالئكة أطهار ُموَكلني باإلنسان، كذلك هناك شياطني ُموَكلون : يقول اإلمام الغزالي قدَّس سره -  299

ال تفعل، ويقول الشيطان بل إفعل، وعلى  لكلِّ واحٍد ِمنَّا ِمن إنٍس وجان، وعند اإلقدام على فعل الشَّر يقول املالئكة

كما وجيب أن  .الرَّغم َعن ِقَدم وأصالة اخلري يف ُبنية َخلق اإلنسان، فإن اإلقدام على فعل الشر ُمَتأرِجٌح على فعل اخلري

 . ُأَنِوه أيضًا بأن شياطنَي اإلنِس أكثُر خطورًة من شياطنِي اجلِّن
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م نُكِم يُّ إنساٍنفَأ وإال8َّ. هَل ُحفَتع، ُيقَرن َيد؛ وَمِجَيسعى، َين نال؛ وَمَيب، طُلَين َم

  .298"ة؟يَّه َحعطِي، فُيًةَكَمأو َس20. رًاَجه َحعطِيبزًا، فُيُخ ُهابُن نُهِم ُبطُلَي

لعلماِء ظاهِر  القاصِر هِمالف على آالِء املستعصيِة عادلِةمن امُل ظلِمامُل ويف اجلانِب

 الشيطاِنهم ريِنَقمن  نِيالكافيَّ لدعَموا العوَن ريرِةالشَّ فوِسالنُّ ، يتلقى أصحاُبالشريعة

َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه : فخُرالّز يف سورِةورَد  ؛ كمامن إنٍس وجان

( 10) َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد: ق ِةسور يفو (44/40).َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن

َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ( 12) َوَجاءْت ُكلُّ َنْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد

 (14-50/10).َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد( 11) احلديدِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم 

 نِم ،ناجلِّ شياطنِين م طورًةُخ أكثُروكما أسلفت  اإلنِس شياطنَي أنَّب ُأَنوَِّه وينبغي أْن

 من خالِلفساد، اإل يف مستنقِع التغلغِلعلى  احلثِّو واإللهاِء واإلغواِء اإلغراِء حيُث

 سورِةيف  َدوركما ، صيانالُع أوحاِلالتمادي يف  بهدِف هدَّامٍة وأفكاِر آلراِء الرتويِج

َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى : األنعام

قال من حيث الدالالت  السياِق ويف نفِس (221-0/221).َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا

 م أراحوا شياطنَيُهياطني اإلنس، فإنَّن شِم ْزِرحَتإ":القلوب من أرباِب الزهاَد الربانيوَن

 . "واإلغراء واإلضالِل يف اإلغواِء ِبَعالَت َنِم ِناجلِّ

 ياِرإخت ُجادرإ ميكُن، الروحية ِمن املواجيِد العرفانيِة ضاِتاإلفا تلكن ِم نطالقًاإ

 اَهالذي تووالقدر،  القضاِء طائلِة نيا حتَتلدُّا ياِةاحليف  الطريقنِي ِدإلَح اإلنساِن

 ُلاحلاِبها بصدِد اختلَط حبيُث ،هاروِبُد َةقَّوأِز هاعاِبِشثنايا ها ومتاهاِتيف  الكثريوَن

ضربوا أخماسًا يف و باليقني، والشَُّك نهَُّكبالَت ُنوالظَّبالَكِذب  دُقوالصِّل الناِبب

وما  ،اهلُِّك والوجوِد يف الكوِن حتدُث وكبريٍة صغريٍة لَُّك سيما وأنَّال، اهبشأِن أسداٍس

 شديدٍة مراقبٍة ونظاٍم دائٍم لدستوٍر وخملوق، خاضٍع رٍدَف كلِّ مصرُي إليِه وُلؤيس

ما  لَُّك إنَّ: ْمُكَلأقوُل  احلقَّف29":املقدس الكتاِب يفورَد  ؛ كماقةوالدِّ احلساسيِة

 وُنُكَيرِض لى اأَلَع َتُحلُّوَنُه لُّ ماوُك. ماءيف السََّط ِبُر ْدَق كوُنَيُه على األرِض طوَنرِبَت

 رِض يف أيِّلى اأَلَعْم نُكِم َق اثناِنَفاتَّ إذا :ْمُكَلقوُل َأ أيضًاو28. ماءيف السَّ لَُّحقد 

. ماواتذي يف السَّبي الَِّل َأَبِقْن ِمما ُهَلكوُن َي َكِلَذ فإنَّ ،هباِنطُلَي ما ما كاَنْهَممر، َأ
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 قد ورَدو 280"ْمِهِطَسَوهناَك يف نا َأَف ،ٌة باسميالَثَثَع اثناِن أو َمما ْاجًتيُثَحُه نَّفإ10

ِفي السََّماَواِت َوَما  َيْعَلُم َما اللهَأَلْم َتَر َأنَّ : املجادلة سورِة يف املعنى والدالالِت بنفِس

 ُسُهْم َواَلُهَو َساِد َخْمَسٍة ِإالَّ ُهَو َراِبُعُهْم َواَل َثٍة ِإالَِّض َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثاَلْرِفي اأَل

 لِمِعِل وذلك مصداقًا (59/0)ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا  َأْكَثَر ِإالَّ َأْدَنى ِمن َذِلَك َواَل

 ولعل ما ورَد، دورخفي الصُّنا وما ُتفوُسُن ُهضمُروما ُت نالوِبُق نوايابونا ِب ِقسَبامُل اللِه

 رهاٌنُبوعلى لسان السيد املسيح ، ساملقد الكتاِبسياِق آياِت وأسفاِر يف  بهذا الشأِن

 يف حياِة (ِرَدالَقو القضاِء) ِمُكُح مفعوِل ياِنَرَسعلى  دليٍل أبلُغو ٌةساطع وشمٌس واقٌع

 ِلَفِك البالغِةاإللهيِة  احلكمِةيف والتفكُُّر والرتيُث  ُنينبغي التمعُّلذا  ا،نَِّم رٍدَف لُِّك

 وإعاقِة ِكالشَّ ستاَربالتالي  زيَلُتِل ،حبقيقتهاواإلحاطة  هارموزوفهم  هاألغاِز إشاراِت

عترَب اخللق من إشاراِت دالالتها كي َي ؛بالسوء ارِةاألمَّ النفوِسأصحاِب عن  الفهِم

 املسيِحنا رسوِل على لساِنتأكيدها صرحيًا  كما ورَد ،الِعربِة من طياِت معانيها وأخِذ

  :بهذه الصيغة مريَم عيسى ابِن

: َبِتُكد َق ُهألنَّ. مُكلُُّك يَِّف وَنكُُّشَتَس ِةيَله اللَّيف هِذ":سوعم َيُهَل َلقا ئٍذعنَد42"

م إلى ُكُقسُبَأتي ياَمِق عَدَب ْنولِك41. طيعالَق راُفِخ ُتتََّشَتَتفاعي، الرَّ ُبسأضِر

 . "ليلاجَل

 ُهأجاَب44 !"ّكُشن َأنا َلميع، فَأاجَل فيَك كََّشو وَل":قائاًل ُسطُرُب يِهعَل دَّفَر44

 نيَتْرَكأن ْدَق وُنُكَتيك، الدِّ صيَحَيأن  بَلَقة، يَليف هذه اللَّ َكإنَّ: َكَل قوُلَأ احلقَّ":سوعَي

 وقاَل !دًاأَب َكُرنِكُأ ك، اَلَعَم موَتن َأَأ يََّلَع و كاَنَلَو":سطُرُب فقاَل45!"اترََّم الَثَث

  .ولهذا الَق ثَلِمم ُهلُُّك الميُذالتَّ

سوا إجِل":مُهَل ماني، وقاَلْيثَسَجدعى ُي ستاٍنُبإلى  وتالميذُه سوُعَي َبَهَذ مَُّث40

 َأَددي وَبَبي َزوابَن َسطُرُب عُهَم َذَخد َأوَق40." يلَِّصوُأ ناَكُهإلى  ُبذَهما َأَثْيَرنا ُه

نا ُها ْوبَقا! وتى امَلتَّح دًاِج ٌةزيَنَحسي ْفَن":مُهَل فقاَل49. ةوالكآَب زِنباحُل ُرشُعَي

 يا أبي، إْن":اًلي، قاِئّلَصُي ِهجِهى على َوَموارَت م قلياًلنُهَع َدَعوابَت48"!عيَموا ُرواسَه

 ريُدُتما َكل َبأنا،  ريُدُأما َك ن، الِكوَل: أسالَك ي هذِهنَِّع ْرُبْعلَتَف، نًامِكُم كاَن

 روا أْنقِدَت ْمذا َلأهَك":طرسُبِل مني، فقاَلم ناِئُهَدَجَوميذ َفالإلى التَّ َعَجوَر40"!أنت
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 وَحالرُّ إنَّ. ةَبجِرَتلوا يف دُخي ال َتَكِلوا لَُّصوا َوُرإسَه42ة؟ َدواِح ي ساعًةِعوا َمُرسَهَت

املسيح،  السيِد القدوِس اللِه كلمِةيف  تتمثُلالراعي  282"عيفَضَفد َساجَل اَّنشيط؛ أم

 القصُة تابُعثم ُت .الله من أنصاِرهم وأتباُعالنجباء  الربَّانيوَن م احلواريوَنُه والرعيِة

ء لقضا رَيوال تأِخ غيرَيوال َت ال تبديَل حيُثبالذات،  يلِةاللَّ يف نفِس ُةَقِيالشَّ الروحيُة

 واحلواريُّ نا املسيِحسيِد على القبِض بعد إلقاِءوذلك ، كيمَح من عزيٍز تقديرًا الله

 : اإلصحاحو املصدِر نفِس يف ، كما ورَدعيدن َبِم ُهُعتَبَيطرس ُب

 ٌةَمخاِد ت إليِهَمدََّقفَتة،َ يَِّجاخلاِر اِريف الدَّ سًاجاِل ُسطُرُب كاَن األثناِء لَكِتيف 08"

دري َأال ":ميع وقالاجَل ماَمَأ ُسطُرُب َرنَكفَأ00"يلّيِلاجَل سوَعَي َعَم نَتُك وأنَت:"توقاَل

 ريَنلحاِضت ِلقاَلخرى، َفُأ ٌةَماِدخ ُهْترَفَعَفار، الدَّ ِلدَخَمإلى  َجَرَخ مَُّث02!"قولنيَتما 

ي ال إّن":موأقَس يًةثاِن ًةَرَم ُسطُرُب َرَكفأْن01!"رياِصالنَّ سوَعَي َعَم وهذا كاَن":ناكُه

 احلقِِّب":هوا َلوقاُل َسطُرُبإلى  ناَكُه فوَنواِقال َمدََّقَت ليٍلَق وبعَد04!"لُجالرَّ َكذِل ُفعِرَأ

ف، حِلوَي ُنلَعَي ُسطُرُب َأَدفابَت04!"ليكَع لُُّدَت َكَتهَجَل م، فإنَّنُهِم ٌدواح َكأنَّ

 َةَمِلَك ُسطُرُب َركََّذَتَف05يك، الدِّ صاَح ويف احلاِل!" لُجالرَّ َكذِل ُفي ال أعِرإنِّ":اًلقاِئ

إلى  َجَرَخَف" اترََّم الَثَثني رَتد أنَكَق وُنُكَت يُكالدِّ صيَحَي أْن َلقْب:"َهَل قاَل إْذ سوَعَي

من  ٌةفريد مع احلياِة املسيِح السيِد ما وأن جتربُةسيَّال 281"ارًُّماًء َكُب َوبَكىج، اخلاِر

حساسٍة  جوهريٍة يف نقطٍةتتجلى  حيُث لني،رَسوامُل األنبياِء سائِر جتارِبني ن َبِم اهنوِع

 ن إلقاُءكُميم ليورَشإلى ُأ ِهبهِاِذيف  بأنَّإملامًا تامًا  مًالُِّمكان  ُهأّنب ،باإلهتمام جديرٍة

ذلك  رغَمو، ِهِمَدَعَو هاِبني الذَِّب ٍقطَلُم كٍلَشوِبُمَخيَّرًا  كان ُهّنأله، ُتِوعليه وَم القبِض

 وذلك إشارًةل، األَز نُذُمتعالى  اللُهما قضاها ك فيِه األقداِر رغبِة لتحقيِق ِهِسنْفسعى ِب

( !وَلِكن، ال َكما ُأريُد أنا، َبل َكما ُتريُد أنت: أسَفلَتْعُبْر َعنِّي هذِه الَك)إلى فقرة 

 هاِبوبني الذِّ ُهيَنَب أن َيُحوَل ريُدَوُيس طُرُب الرسوُل عليِه ُضِرعَتَيندما ِعلذلك وتثمينًا 

 عن ُهثنَيأن ُي يريُد ُهألّن ،يطانبالشَّ ُهَتنَعَي بأْن ُه، يبادُرُهتَفَح لقىَيي ال َك ،ورشليمإلى ُأ

 يف الكتاِب ورَد كما، التكوينيٍّ األمِريف  املتمثِلرغبِة األقداِر فيه  حتقيِقيف  زمِهَع

 ُخيُوالشُّ ُهَضرِف، وَيثريًاَك َمألََّتَي أْن دَُّبال  اإلنساِن ابَن أنَّم ُهُملَِّعُي َذوأَخ42":قدسامل

ن هذا َع َثدََّحَتد وَق41. قومام َيأيَّ ِةثالَث عَدَبو، لقَتُيَوة، َبَتوالَك ِةَنَهالَك ساُءَؤوُر
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إلى  َرَظوَن َتَفالَت ُهنَّولِك44. ُهُخبَِّوُي َذوأَخ بًاجاِن ُسطُره ُبِبحى نَتفا. ًةراَحَص مِراأَل

 الله موِرال بُأ ُركَِّفُت َكنَّأِليطان، َشمامي يا َأ مْن ْبُراْغ":قائاًل َسطُرُب َرَجَزو الميذِهَت

 قربنَيامل من أقرِبي زبدي وإبَنس طُرُبرسوِلنا  اعتباِر عن ناهيَك 284"!اسالنَّ موِرُأل ِبَب

فيما  امُلَقدَِّر ِهِرَدَقَو اللِه ضاِءَقعلى  إذًا ال اعرتاَض .احلواريني سائِرمن بني  إلى قلبِه

يالني القادر الَگ عبُد الشيُخ قالمن حيث الدالالت  السياِق ويف نفِس بغي،َيَو وُمُرَي

وحيد، التَّ وُتَمين، الدِّ وُتَمقدار، اأَل زوِلُن نَدِع قِّعلى احَل راُضاإلعِت":هسرُّسِ قدَّ

 ِنؤِمامُل لِبَق ُةيَمِشراض، اإلعِت ُفعِرَيال  ِنؤِمامُل لُبَقواإلخالص،  ِلكَُّوالتَّ وُتَم

 ! األزل نُذُم األَلْسِت يف يوِم ِهلعباِدِه الذي َقدََّرُه الل لقضاِء سليمالتَّ أي "سليمالتَّ

 ومبا ستؤوُلنا وبنوايا قلوِبنا وبإفعاِلنا وبأعماِلبنا  ِةاملسبق اللِه معرفِة ذكُر َرتكر

ْن َوَما ِم: النمل سورِةسياق يف  الساعِة وإلى قياِم آدَم منذ خلِق ناموِرُأ عواقُبإليه 

َوَما َتْحِمُل  :فاطر يف سورِةو (10/05.)ِفي ِكَتاٍب مُِّبنٍي َغاِئَبٍة ِفي السََّماء َواأَلْرِض ِإالَّ

ِفي ِكَتاٍب  ُينَقُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ ا ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمٍَّر َواَلِبِعْلِمِه َوَم َتَضُع ِإالَّ ِمْن ُأنَثى َواَل

 . (45/22).َيِسرٌي اللهِإنَّ َذِلَك َعَلى 

 أهذه: السالم عليِه عليٌّ اإلماُم العارفنَي دوُةُق َلِئما ُسعنديف نفس السياق و

 اإلميانيِة ِهبفراسِت ؟ أجاَبِهِرَدَقَو اللِه ضاِءَقِب تام كانالشَّ بالِدرناها إلى التي ِس ُةسرَيامَل

 ضاِءَقيًا إالَّ ِبطنا واِدِبًأ وال َهوِطأنا َمِطا َوَم ،َنَباللَّ َأَروَب بَّاحَل َقَلذي َخوالَّ":امُلَتَوقَِّدة

ن ِم ،يءَش لِّكعلى  لٌعطَّوُم يٍءَش بكلِّ حيٌطُم عالىت اللَه تجلى بأنَّيهكذا  "ِهِرَدَقَو الله

وال  ٍةرَيِغن َصِم ُثحُدَت دور، والالصُّخفي ما ُتي وبِدُتوما  وأقواٍل وأفعاٍل أعماٍل

ني هذا َب اإلختياِر يَةرُِّح َكَرَتيف حني  ،هلِمِعِب إالَّ السَّماِء واألرِضيف  ٍةَبوال غاِئ ٍةبرَيَك

ن وال ِم كتِهن مالِئوال ِم نُهِم ٍلخَُّدَت أيِّ ن دوِنِم ،ناحِدَوِلَو ناَل بغيَنو ريُدُنفيما وذاك 

وتنتهي  موُراأُل إليِه ستؤوُلمبا  األخباَر نرى بأّن تأكيدًا ملا سبَق .ةَلُمأْن يَدَق ِهشياطيِن

 يَغِةِبص ْتجاء ،يف سياق سائر الكتب املقدسةو 284األقدارُحكم  نفاِذن ِم واُلاألح بها

وقوِعها يف  ، ألنَّامُلؤجََّلة األموِرعن  إخبارهيف  ِةزَّالِع رّب كالِم على عادِة ملاضيا

 أهواِل بصدِد كما ورَد ،إن عاجاًل أم آجاًل الكائنة مبثابِة واحَلزِم زِماجلَّ َنِمها حدوِثو

سورة يف كذلَك و (54/2.)اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر: رَمالَق سورِة يف القيامِة يوِم
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ُثمَّ  اللهَمن َشاء  ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن: رَمالزُّ

 يف الكتاِبها تأكيُد وقد سبَق (48/09.)ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُروَن

كأنَُّه ُشعلٌة ِمن  ظيٌمَع َنجٌم ماِءالسَّ َنِم وىَفَه يف ُبوِقه ُثالثاِل الُكامَل َنَفَخ مَُّث20":املقدس

 لُثُث صاَرَف "الَعلَقم"هذا النَّجِم  سُموإ22. ياهامِل نابيِعَيو األنهاِر لِثُثعلى  نار، َوَسَقَط

 يف قد تكررو 285"ياهامِل ِبَسَبب َمراَرِةاس النَّ َنِم وَنثرُيَك وماَت كالَعلَقم، ُمّرًا ياِهامِل

 األرُض ِدشَهَت ْمَل نيٌفَع لزاٌلوِز عوٌدُرَو وأصواٌت روٌقُبت َثَدَحَف29":املقدس الكتاِب

 القيامِة ورَد األخباُر عن أهواِل يوِم وقد 280"األرض على ساُنناإل َدِجُو نُذُم ثياًلَم لُه

نَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإ: احَلج سورِةسياق  يفوقياِم الساعِة 

َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها ( 2) َعِظيٌم

 أْن غيَةوُب. (1-11/2.)َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب الله َشِديٌد

 ،عمورةامل سطِحعلى  احلياِة إلدامِة الضروريِة الصراعاِت مقوماُتو ركاُنأ َلكتِمَت

ب، أعلى وأسفل، وَجوُم ٌب، ساِلّرَشَو رٌيَخهناك  كوَني أْن وكما أسلفُتقتضي َت

 رسوُلأيضًا املتوازنِة  عادلِةهذه امل روِحعن  َربَّالم، كما َعَظو رك، نوٌروِش إمياٌن

 ريعِةالشَّ هوِرُظ بَلوذلك َق ،شتراَدَز ُلجََّبامُلاملجوسّي  الرسوُل اآلريِةواألقواِم  عوِبالش

ن َمألهرْي رمزًا الِمالظَّ َنِم َلَعَج ، بأْنرونُق ِةَدِعِب واملوسويِة والعيسويِة حمديِةامُل

 (الله) زداوراَمآلُه مزًاَر وِروالنُّ اِروالنَّ وِءالضَّ َنِم َلَعَجَو، لشرِّبا مثِلَتامُل( إبليس)

 وكان حيثُّ، واإلخالص واإلحساِن ِةساواوامُل دِلوالَع سِطوالِق رِيواخَل بِّحُليف ا ِلِثَمَتامُل

 ئاِموالِو والطمأنينِة الِموالسَّ احلسِن والفأِل احلسِن عِلوالِف يبِةالطَّ الكلمِة على أنصارُه

لذا ( آويستا)شتيني راَدزَّال مجوِسلِل امُلَقدَِّس ماويِّلسَّا تاِبِكال يف ورَدواألمان، كما 

ن ِم َتزداَني َك، السََّنة صوِلُف وعلى إمتداِد نهار يَلَل ًةَجَجَؤُم همِدمعاِب ناُر لُّظَت

 الشريرَة األرواَح ألّن ،واإلنفتاح الِحوالصَّ ِةبََّحامَلو رِيِباخَل املطمئنُة النفوُس هاالِلِخ

 َرشِعَيسَتكي جازًا، َم الِمالظَّ ِنَع ُثبَحوَتوالنُّوِر  وِءالَض َنِم ُبهُرَت ،آويستا حسَب

ُيَميَِّز ِل ،النَّفسيشراِق واإل الَقلبيِّ والتَّنويِر الرُّوحيِّ لدِّفِءها باالِلن ِخِم اإلنساُن

 نَّفإ يف األمِر الغريُبو .الموالظَّ وِرالنُّو ِبوَجوامُل ِبوالساِل ِروالشَّ رِياخَل نَيَب بالتالي

 اخللفاِء كِمِمن ُح التأرخييِة العصوِر وعرَب التكفريينَي الفقهاِءشراذَم و الشيوِخ أعالَم

                                                 
 . أنظر ما جاء يف اإلصحاح الثامن من سفر الرؤيا من الكتاب املقدس -  285

 . السادس عشر من نفس السفر واملصدر السابق من الكتاب املقدس راجع اإلصحاح -  280
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 هميِشالتَّ ، من حيُثالقديم م اجلاهليِِّهبَدِئَمن ِم وانطالقًا، والسالطني واألمراِء

ن ِمدِفينًا قدًا ِح النار، ِةَدَبَعِب نعتوا املجوَسآلخر، ا وإلغاِء بالغرِي ِفاإلستخفاو

إلى ، ظامالِع رآِنالُق وآياُت ُرَوبها ُس جاءْتما حضًا ِلَدوبالسوِء  رِةاألمَّاهم أنفِس

 وضَع حيُث، العرب غرِيِل السماويِة خرى للشرائِعاأُل املقدسِة الكتِب أخباِر جانِب

 مكَة يِشَرُق أمثاِل، املشركنيوبني  اللهب مننَياًل بني املؤحدًا فاِص الكريُم القرآُن

( ص) حممٍد الرسوِل يف عهِد العربيِة اجلزيرِة أعراِب وبقيِة النفاِق هم علىقلوِب واملؤلفِة

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا : جاحَل سورِةسياق  يفصرحيًا  جوِسامَل إمياِن تأكيُد ورَد حنييف 

ُل َبْيَنُهْم َيْفِص اللهَوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّاِبِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإنَّ 

القرآنيُة  اآليُة تتابعِتوكما نرى  (11/20).َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد اللهَيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ 

 ،املقدسة الكتِب من أتباِعتعالى  اللِهب املؤمننَي بني جميِع (واو العطف)ـ ب الكرميُة

 (َوالَِّذيَن)بكلمة  بني املشركنَيهم ويَنَبحمجورًا  جرًاوِحشاِسعًا وَبونًا  رزخًاَب َلشِكلُت

 تميُزتكانت قدميًا،  العربيِة الشرِك دياناِت ألنَّالكريم،  القرآِن لوِمُع حسَبوذلك 

 ورَدكما اجلاهلي؛  مِشرِكه معتقداُت ِهبني دفاِت ُتَدوَُّن كتاٍب وجوِدإلى  ابإفتقاره

يف كذلك و (40/250).نُتْم َصاِدِقنَيَفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُك: افاتالصَّ سورة يفهم حبقِّ

ْرِض َأْم ُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأَلَأ اللهُقْل َأَرَأْيُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن : األحقاف سورِة

َلُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ِاْئُتوِني ِبِكَتاٍب مِّن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة مِّْن ِعْلٍم ِإن ُكنُتْم 

 رئيسيِةال اِتمِسمن الر َبعَتُيسماوي  كتاٍب إلى وجوِد اإلفتقاُر هوهذ( 40/4).ِقنَيَصاِد

 ومبادُئ أركاُنكاَنت  ما، إنَّقدميًا وحديثًا ِنواملؤِم ِكشِربني امُل للتفريِق واملميزِة البارزِة

 َتنَطلي على، ِهمأُلِميَِّتيف كتاب  ُمَدوََّنة غرَي القديِم اجلاهليِّ العربيِّهم ِكرِشوُمقوماُت 

 للتغيرِي ، وقابلٍةمانالزَّ كِمُحو هِرالدَّ باِتُلَقَتِل ٍةَعخاِض ورسوٍم وتقاليَد عاداٍت تفعيِل

 وِنَعقًا ِبالِحها حني أواِن ُهتفصيُلأتي يكما س، ى ذلكإل احلاجُة ِتما دَعلَّك والتبديِل

يف  هم الراسخِةوعقائِد اللِهب طريِّهم الفوانطالقًا ِمن إمياِن املجوَس أنَّسيما والولى، امَل

 ًايِبَن املسيِح بالسيِد اإلمياَنهم أنفَس املسيحينَي حتىو املسلمنَي اخَلري، سبقوا ُحبِّ

 ِةَروجيهًا يف الدنيا واآلِخيًا هدِّهاديًا َم ،جمعاء رسواًل إلى البشريِةو اللِهمن  وكلمًة

 اإللهيِة والعنايِةوالسالم  بِّاحُل مبدينِة ِهِديف مه رضيٌع فٌلِطُد ْعَبنريًا، وهو ُمراجًا ِس

له،  ه ال شريَكوربًا وحَد إلهًا الوجوِد خبالِق ِقطَلامُل همإلى إمياِن ضافِةباإل، َلحم يَتَبِب

 وعلى َنَسِقهم ألّن ،لكثريةا داياالَه َمرَيَم الزاهدِة انيِةالربَّ القديسِة ِهمِّوأُل موا لُهدَّوَق
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 جميُع به ْتا جاءمب ؤمنوَنُيكانوا  ،ىخراأل اآلِريَِّة اأُلمِمو ِةيَِّواملاَن ِةالشَّريع ومنواِل

، السماوية شرائِعال سائِربني أو تهميٍش  أو تفريٍق متييٍز ن دوِنِم ،املقدسة الكتِب

حتفظوا هم ابأّن لمًاِعإستثناء،  ن دوِنِم واملرسلنَي األنبياِء جبميِع وكذلك اإلمياُن

 ُبذَِّكُياملسيحية، وهذا  يانِةالدِّ هوِرُظ حتى بعَد ِةالتوحيدي ِةهم املجوسيشريعِت أركاِنب

َ ُج  امُلَلفَِّقهم زعِم، يف املحمدية الشريعِة متمشيخين ِم التكفريينَي باُرِك ُهَقلفَّلَّ ما

 ُقِرتعالى ال يفَّ اللَه اآلخر، ألّن عند ظهوِر السماويِة أو األدياِن ِعالشرائ سِخَنِبالقائِل 

 ُهَلرسو خماطبًادحضُه  كما ورَدالدين،  إلى يوِم بإحساٍنم ُهَعِبَمن َتو ِهورسِل تبِهُكبني 

: فسدينامُل أهواَء بَعتَّوال َي ِهبَِّر من أمِر على بينٍة يكوَنكي  ؛آل عمران سورِةيف ( ص)

ِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب ُقْل آَمنَّا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُأنِزَل َعَلى ِإْبَرا

َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن 

ِفي اآلِخَرِة ِمَن  َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو( 94) َلُه ُمْسِلُموَن

 بني الدياناِت ميََّز الكريَم القرآَن فإّن آنفًا وكما اتضَح (95-4/94).اْلَخاِسِريَن

بني ، والعربية اجلزيرِة ِباعروأ مكَة بني قريِش سائدًة تي كانْتال ،الكثرية املشركِة

فقرة  عنَد ورَدكما ، واملرسلني األنبياِء كافِة شرائِعب ثِلاملتم الواحِد اإلسالميِّ الديِن

َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة )األخرية القرآنيِة  الفقرِةو( َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِديًنا)

 يف زمِن سائدًة التي كانْت املشركِة العربيِة الدياناِت قبوِل عدَمتعني ( ِمَن اْلَخاِسِريَن

، نيوليس بإثن ٌدواِح اللَهكما أنَّ  واحٌد اللِه عنَد الديَن ألّن (ص) حممٍد نارسوِل

 ،اخلطاب بِن عمِر طاِعامُل ِمَنالصَّ خالفِةإعتبارًا من  التكفريينَي فإّن يف األمِر والغريُب

 املحمديِة الشريعِة أتباَع تعنيَّل (اإلسالم) كلمِةمعنى وا ُروحَصوا روا وأوَُّلسََّف

من  هميشيَةالتَّو التَّحريفيَةوتأويالِتهم  همفسرياِتبنوا ت وعلى هذا األساِس !إستثناًء

 بظهوِر السماويِة أو األدياِن الشرائِع سائِر بنسِخ الزعِم اآلخر، من خالِل إلغاِء حيُث

 آِل سورِة سياِق يفوصرحيٍة  قاطعٍة هم وبصورٍةتكذيُب ورَد وقد! املحمدية الشريعِة

ي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى ِإنِّ: عمران

 يف َنعَُّمالتَّأرجو  (4/55).َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

 خاتِم أو إلى مبعِث ،ريمالك القرآِن نزوِل إلى حنِي ومل يقْل( ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة) فقرة

 املنِطِقو املقسِط اإلميانيِّ انطالقًا من هذا املفهوِمو (ص) حممٍدواملرسلنَي  األنبياِء

 بالكرازِة ِهوعند مباشرِت الشريفِة ِهيف حياِت( ص)نا املسيح سيَد فإنَّاليقينيِّ الراسِخ 
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 ِةاملسيحي الشريعِة لنشِر شرقًا بالتوجِه حواريِهأحدًا من  وِصالتوحيد، مل ُي ديِن لنشِر

هم وجلميِلهم إمتنانًا لهم ولنبيهم ولشريعِتوذلك املجوس، الزرادشتيني  فوِفبني ُص

 يَنِدحَِّوُم ؤمننَيهم ُمكوِن ، على إعتباِرمرَيَمالطاهرة  القديسِة ِهومع والدِت معُه املسبِق

 يَتيف َب سوُعَي َدِلما ُوعَدوَب":املقدس الكتاِبيف  رد، كما َونيالعامِل ربِّ للِه ُمِحبِّنَي

 عُضَب ليَمورَشإلى ُأ س، جاَءوُدرُيِه ِكِلامَل هِدلى َعة، َعيَّهوِدالَي ِةَقنِطيف َم ِةَعالواِق حَمَل

نا ْيرَأ ْدَقهود؟ َفالَي ُكِلَم ولوُدامَل َوُه يَنَأ":لونسَأَي1، ِقْرالشَّ َنِم منَيوس القاِداملُج

 ْنُكَتمل  هاُنْوَك، ُنُبوَِّتِه قداسَة َمظَِّعُنأي أن  280"هَل َدسُجَنِلنا ْئِجرق، َفيف الشَّ عًاطاِل ُهجَمَن

: وسفُي سورِةيف وقري، كما وَتوَتعزيٍر  عظيٍمَت سجوُد ما، إّنأو تأليه ربوبيٍة جوَدُس

( 88) ُه آِمِننَياء اللاْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َش َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَوى ِإَلْيِه َأَبَوْيِه َوَقاَل

 اإلميانيُة القصُة تتابُعثم  (200-21/88).َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا

ى م حتَُّهُمدََّقَتَيرق، يف الشَّ وُهَأَرأن  َقَبَسذي ، الَُّمْجوإذا النَّ":املصدِر ويف نفِسالشيقة 

حًا َرَفحوا ِرَف جَما النَّأُوَرا مََّلَف20. يهِف يُِّبالصَّ ذي كاَنالَّ املكاِن وَقَف َفقَّتَوَو جاَء

 مَُّثه، دوا َلَجوا وَسَثَجَف. مرَيَم ِهمُِّأ مَع يَِّبدوا الصََّجَوَف يَتوا الَبُلَخوَد22؛ ادًِّجظيمًا َع

 أالَّ ٍمُلُحم يف يِهإَل َيوِحُأ مَُّث21. راًُّمَوورًا ُخَببًا َوَهَذهدايا،  وا لُهُمدَّم وَقُهنوَزُكوا ُحَتَف

  289"خرىُأ ريٍقم يف َطِهالِدِبوا إلى ُفَرَصس، فاْنوُدرُيعوا إلى ِهرِجَي

 حكيَم فإنَّالدالالت،  من حيُث السياِق ويف نفِس نا الرئيسيِّإلى موضوِع ًارجوع

د هو ِكَؤُي (م.ق.408-م.ق.552) ونفوشيوسُك َلجََّبامُل الصينينَي أتقياِء دوَةُقو األنبياِء

 اخلرِي وجوِد صُّخيفيما  األخالقيِة َيِموالِق املبادِئ نفِس مفعوِل ياِنَرَسعلى  اآلخُر

 يف حديٍث نَيرسلوامل األنبياِء إرساَل ُررَِّبوُي ،اإلنسان لِقَخثنايا يف  مطمورًا والشِر

يل إلى ِمأكثر ما َت رلشَِّلة اَليََّمشرية س الَبْفة النَّبيَعَط نَّإ":هبقوِل مأثوٍرُمقَتَضٍب و

ذا ِل لق اإلنسان،َخكوين َتة يف ميمية أصيَلَص ًةماَد ُلِكشَّخري ُتون اَلَكن َعغمًا َر ري،اخَل

 نينييِّالِدين ِدرِشوامُل نيبانَيوالرَّ ءماَكحُلاب ومنَيدُعَم ل،ُسوالرُّإرسال األنبياء  َبَجواسَت

 يف ِةطموَرامَل طريِةالِف رِيب اخَلواِنَج مِهوِرَدِبوا حُيي ُيَك، هايِنِحيف  اًلُك الله من أنصاِر

يف  اإلنساُن عليها املجبوُل يِةاخلري ِةطَرِفال َةأصاَلَو ُمِقَد َدَأكََّتكما  "ق اإلنسانْلنايا َخَث

َ الالَّ اللهَفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة : ومالرُّ سورِة ِديَل  َتْبِتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها
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 اللِه ديِن وُنَك (40/40.) َيْعَلُموَنالَذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِسَ  اللهِلَخْلِق 

 اهيف جوهِر متثُلاملقدسة،  الكتِب سائِر ِرَرُد وأنواِر السماويِة الشرائِع كافِةل املتمثِل

 خيٌلوَد ٌلومتطِف طارٌئ رَّأن الشَّو األزل، نُذُم عليها اإلنساُن املجبوُل اخلرِي أصَل

عن  املنهيِّ تلك الشجرِة ن مثاِرِم بأكلِه ُهربَّ آدُم صىع أْن نُذُم طفى على السطِح، عليها

، سِدالفِا وحيِّالرُّ وروِثوامَل اآلثِم صياِنالعلك ذ أعباِءن ِم ُصُلَخالتَّ ، وال ميكُنهاأكِل

فًا عرِتُمُمِنيبًا عًا رِجسَتبًا ُمتاِئ اللِهى إل جوِعرُّال الِلن ِخِم الذاِتمع  صاحلِةال بامُلإ

َقااَل َربََّنا : األعراف سورِة يف ورَدكما  ؛وحواء آدَم ينا األوائِلَدبواِل ًةسَوُأ ،باخلطأ

 للَهاإنَّ و (0/14).َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه : البقرة يف سورِةكما  ؛همن عباِد التوبَة يقبُل

ال  يف أْن يف كلِّ ما سبق تتلخُص القضيِة َجوهَرإذًا فإنَّ  (1/40).ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم

 ياُحِر ُهتَسوعاَك ِبطواخُل ِهب مَّما أَلْهَمو، إذا أخطأ اللِه من رحمِة اُناإلنس َطقُنَي

 اإلختباَرهذا  أن جيتاَزلى ، إحاروالِب حيطاِتامُل رِضَعيف  ُنُفالسُّ شتهيِهَتال مبا  األقداِر

 النََّبويِّ يف احلديِثأيضًا  هتأكيُد ورَدكما سر، ُيَو ُيمٍن لُِّكِب سرَيالَع واإلمتحاَن الصعَب

 ْبْسفَح صوِحالنَّ ِةوَبَتيف  نَّأِل "وناُبوَّالَت ائنَيطَّاخَل رُيَخ، َواٌءطََّخ َمَدي آِنَب ُكلُّ":الشَّريف

 الِلِخن ِمى لََّجَتَيالذي  األرباِب بَِّر ِلساُهَتدى َم ظنالِحِلَو .اءَجالرَّ فتاُحِم ُنكُمي

ل َب عشراِت ِهِرواِمأب ُبونضِر ُهَعراِئَش ُفخاِلوُن عليِه ُدرََّمَتر، َنَشني الَبَبِل الكبرِي ِهبُِّح

العصيان،  نَِّم َفَلَسا ا مَّنََّع َوفْعنا وَيُحساِمُي ُهأنَّ ط، إالَّاحلاِئ رَضَع اِتاملرَّ ئاِتِم

 الشريِف قدسيِّال احلديِث ضمَن ورَدكما ، ْنُكَي ْميئًا َلَش وكأنَّ صوحٍةَن ٍةوَبَت ِدرََّجُمِب

 فًارِدُم ِهيف علياِئ ِةزَّالِع ربِّ لساِن نع( ص) حممٌد اإللهيِة العنايِة رسوُل الذي يرويِه

 النًاُفوا ُئِنَه حمن، أْنالرَّ ِقَبلن ِمناٍد ُم، نادى اللهإلى  َعَجَرَو بُدالَع إذا تاَب":بالقول

 وإلغاَء قيَتامَل لَمالُظ جاوزاِتهذه التَّ تطاَلأن الَ  رِطَشعلى " الله َعَم َحَلإصَط ْدَقَف

تأكيدها  ورَدكما ، اللهب رِكِشيف ال امُلَتَمِثِل ميِلاجَل إنكاَرو ِقاحلقو وغصَب َخِراآل

ر، َشني الَبَبِل ُرغَفطايا ُتاخَل ميَعَج إنَّ: مُكَل احلقَّ أقوُل19":املقدس الكتاِبيف أيضًا 

َ ُدالُق وِحعلى الرُّ ُفدَِّجن ُيَميُّ َأ ْنولِك18. هاوَنُفدَِّجُيتي الَّ يَفجاِدحتى التَّ فال س،

يف ها تأكيُد تكرَر وقد 288"ةيَِّدأَب ٍةطيَئَخقاب ِع حَتَت ُعَقَي ُهإنَّل َببدًا، َأ لُه فراَنُغ
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ِإنَّ الّلَه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن : ساءالِن سورِة سياِق

 ُلَووالدُّ األنظمُة َكُحاِمسُتوهل  (4/49).ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما

 ،ًةراَقَع األخالقيِة الركائِزو اإلنسانيِة ِمَيوالِق الدميقراطيِة املبادِئيف  لُةِغَوَتامُل كوماُتواحُل

ليظًا َغها ميثاقًا يَتوأعَط َكنِبَذِب إعرتفَت حتى وإْن ؟ضعيةالَو هاوانيِنَق ِةَفخاَلُمعلى 

 قاُبِع عليَك َرِرَمكمها وُيُح فيَك َذفَِّنُتأن  عَدَب، إال إليها تعوَد نَل وَفَسك بأنَّ

 ِهحبفدِت احلنوِن ِدالواِل ِلتعاُمَك ِهلِقَخ مَع ُهَلوتساُه اللِه َلعاُمَت ما َنِجُديَنَبوانينها، َق

 ِهويف اإلجتا. ُنُهوِخال باُئُهوأِح ُئُهميعًا أبناَجوكأننا  ،هارضيِع مَع ِةنوناحَل والوالدِة

ال  يف هذه احلالِة، هموحريَت مُهوَقُقُح اآلخريَن صَبَغأي  ،ّقاحَل طِرَب من حيُث اآلخِر

 ديِثاحليف  ورَدكما اآلخرين،  ما تبدأ ُحرِّيُةك تنتهي عنَدألنَّ ُحرِّيَت، اللُه َكيساحُم

 وأ "القيامة ومَي بعني أراضنَيَسيف  للُها ُهَقوََّط، األرِض َنِمربًا ِشَب َصن َغَم":الصَّحيح

 ناِر وِنُتإنسانًا يف ُأ َلدَختعالى َأ اللَه نََّأبأيضًا  ِةالشريف األحاديِث ضمَن كما ورَد

 لداِنالُب ياِتَنقَتُم هِبَنو عوِبالشُّ أراضي صِبَغِب َكة، فما باُلرَِّهِل إيذاءِه بسبِب جهنَم

 رِضَفعن  ناهيَك، واداراضي الس ِحمسو والُعشوِر الضرائِبب باِدالِع ِلكاِه إرهاِقو

 وتسميِة الديِن نشِر حتت ذريعِة ،الرِّقاِب وضرِبباإلكراِه واإلجباِر  سوِمالرُّو األتواِت

 نَيوباملغل ستضعفنَيامُل الناِس رواِحأل إزهاٍقعليها من  وما ترتَب !واجلهاد الفتوحاِت

 خطٍطُم وفَق ِلالعَم، والعرب رِين َغِم خرىاأُل السماويِة الشرائِع هم من أتباِععلى أمِر

 ِخبنس الزعِم هم، من خالِلبالتالي إلغاِئوواإلسِتهانِة بهم هم تهميِشعلى  نهٍجَمُم

؟ هتانًاورًا وُبُز القرآنيِة قائِقيًا على احلنَِّجَت سِةَدهم املقَِّبُتُك تعاليِمو هم السماويِةشرائِع

يف ، وضرٍب للرقاب آلخرإلغاٍء لو صٍب للحقوِقمع َغ الِتالتطاولك ت كلُّ َثتحد

 إكراِهعلى  باإلضافِة ،اخلطاب بِن ِرَمُع طاِعامُل التكفريينَي ِمَنصَّو َةيََّمبني ُأ اِبرََّع خالفِة

ال  ٍةثالث إلى اإلمتثاَل، اإلستيطانية اإلستعماريِة تلك الغزواِت ن خالِلِم العرِب غرِي

عن  ناهيَك (أو احلرب ،أو إعطاء اجلزية ،اأُلَموي - الُعَمريين دِّول بالُبإمَّا الُق) غري

 حتَت خرِةالُس بأعماِل على القياِم ،اعلى أمره املغلوبِة من الشعوِب املستضعفنَي إجباِر

ِ  احلالِة لكتعلى  مثاٍل وخرُي ،ال رغبًة رهبًة اجلالديَن سياِط فحيِح  بناِءتتجلى يف

 يوسٍف ابِن احلجاِج ِداجلالَّ ياِطِس رِيَن وطأِة حتَت ،العراقجنوب يف  واسَط مدينِة

ن ِمو .جميعًا الله أخزاُهُم رواَنَم بِن ِكاملِل عبِدالباغي  مويِّاأُل ليفِةاخَل الثقفي، جالَِّد

 الشاِم نِدُج اختالِط دوَن للحيلولِة ها كانْتبناِئ أسباِب من جملِة نَّبأ كِربالذِّ ديِراجل
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يف  رٍةنَكُم ٍعَدوِب خطريٍة ا افتعلوه من شروٍخفيم مهنفاِق أمُر َحفضُيكي ال العراق،  نِدُجِب

 عليِهأبي طالب  بِن علّي ماِماإل تواجِد ومن خالِل العراِق نِدُج وُنَك، الله ديِن

 يِنبِد معرفًة هم أكثَرَل، جَعبني ظهرانيهم راِمهم الِكوأصحاِب اآلخريَن واألئمِة السالُم

 ِعَدالِبمن  بأنواٍع بهم ِررََّغامُل ند الشاِمُجن ِم قوىم إلى التَّبُهقَرأو ،وإلتزامًا به ّقاحَل

 رسالِة سطوِر ني طياِتب كما تتضُح، حصىوال ُت ُدعَّالتي ال ُت ِةَرنَكامُل واأُلمويِة الُعمريِة

األخري  طالبًا أبي سفياَن بِن معاويِةالباغي  على رسالِة ، رَّدًاسالمال عليِه عليٍّ اإلماِم

 العراِق أهِل بإمياِن السالُم عليِه اإلماُم يُدِشُي يُثح، الشام بالِدعلى  أمريًا ُهنصيَبت

ي على نِِّم ِكبأمضى على الشَّ سَتَلجال، َفنا يف احلرب والرِّواُئا اسِتمَّفِأ":املأثور هبقوِل

 كما "ةَرنيا من أهل العراق على اآلِخص على الدُّالشام بأحَر اليقني، وليس أهُل

 الربانيُّبعد ذلك  ما القاُه إنَّو .هاأواِن حنَي كاملًة احليدريِة سالِةالر أتي نشُريس

عن  دفاعًا ميَةبني ُأ لفاِءخ بوجِه ِفرِّاملَش ِهوقوِف البصري بسبِب احلسُناإلمام  الزاهُد

عِن كذلك دفاعه املستميت و رية،َمدحضًا للشريعة اأُلموية الُعوالنََّبويِة الشريعِة 

 تلك الفرتِة يِضن َغِم يٌضَف فهو ،البسطاء الناِسِمَن ملغلوبنَي على أمرهم ا فنَيضَعامُلسَت

 اإلماُم مل يتواَنو ،واإلفساد والقهِر لظلِمل املصاحِب اخللفاِء دكتاتوريِةمن  ويِةَمالدَّ

 وعلى سبيِلوجه،  أكمِلو أتمِّعلى  السماِء رساالِت يف تبليِغ( رض) البصريُّ احلسُن

 يف يوِم ِرنَبعلى امِل اَسالنَّوَينصُح  ُظِعَيو خيطُب ما كانعند ،رًاوليس حص املثاِل

 متسائاًل لألصوات، فبادَر فعًاَرَوراخًا وُص جيجًاَض املسجِد خارَج واع، سِماجلمعة

 من دوِنقائاًل  فأردَفق، قبضوا على ساِر اخلليفِة رطَةُش ة؟ فقالوا بأّنجَّالضَّ سبِب عن

 َبِضَغها حيَن 100!النيةالَع ِقعلى ساِر ُضقِبَي رِّالسِّ ُقساِر: الئم َةلوم اللِهيف  خياَف أْن

آدم،  ابَن يا َكحَيَو":ه املشهورةقولَت قال عندما اللِه ِمن ديِن املشرفَة ُهوقفَت وقَفه ولَل

 بعنيَس كُتد أدَرَقَل اللِه، وُهَباَرد َحَقَف اللهصى ن َعة؟ إنَّ َمطاَق اللهة َبحاَرُمِب َكل َلَه

ن َخالق، ِم هؤالِءما ِل: واقاُلم َلُكياَرأوا َخَرو َلجانني، َوم َملُتم ُقوُهُميُتو رَأدريًا، َلَب

 سوِلالرَّ قوُل وقد حقَّ "احلساب وِمَيِب ؤالِءَه ُنؤِما ُيَم :واقاُلم َلُكراَرأوا ِشَرو َلَو

 يف حديٍث حني أردَف ،املستقبلية موِرلأُل الروحيِة ِهظرِتن ن خالِلِم (ص) حممٍداألمنِي 

أو  "رجاِئ لطاٍنُس نَدِع قٍَّح لمُةس وَكْفالنَّ هاُدِج هاِداجِل رُيَخ:"بالقول ُمرِدفًا ثوٍرأم

                                                 
من  كان احلسن البصري أشبه الناس كالمًا بكالم األنبياء، وأقربهم َهديًا:قال اإلمام الغزالي عن سريته الذاتية -  100

 . الصَّحابة امللتزمني، وكان غاَية الصَّحابة َتَتَصبَّب احِلكمة ِفيِه
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 السيِف على جهاِد الستاَر َلسِدكي ُيبوك، َت وهي غزوُة غزوٍة آخِريف ( ص) كما قاَل

حني  ،واحلّق واملاِل رِضواأل رِضوالع فِسالنَّالدِّيِن وعن  فاعًارجعة، إالَّ ِد ن دوِنوِم

 كاَن ُيوِميُء ، وكأنُهامُلستقبلية لألمور بصدد نظرتِه وحيِةالرُّ إنطالقُا من فراستِه قاَل

قولِه يف الله لدين ودحضًا ِلُسَنِنِه وحتريفًا َبطرًا للحقِّ  ن بعدِهِم إلى ما سيحدُث

ر يا األكَب هاُدما اجلِّقالوا َوَفر، كَباأل هاِدإلى اجلِّ ِراألصَغ هاِداجلِّ َنعنا ِمَجَر:"املأثور

 ُنكُمَت فِسالنَّ وجهاُد" رجاِئ لطاٍنُس نَدِع ٍقَح ُةَمِلوَك ِسْفالنَّ هاُدقال ِج؟ َفالله وَلُسَر

 السلوِكعلى  هاإشراقاِت ُرآثا تنعكَسل ،واألكدار وائِبالشَّن ِم القلِب يف تصفيِة

ا َمإنَّ سب،َحَف ِهوجوارِح ِهمن أذى لساِن الناُس ُمَلْسَي ال ِبَحيُث، ريرةالسَّو ريِةالسِّو

 وِصلَغاو القضيِة جوانِب بكافِة التَّاِم اإلملاِم َوُبغيَة! رَجوالشَّ اُءالصََّم جارُةواحل واُبالدَّ

 اللَه إنَّ":مأثور يف حديٍث فِسجهاد النَّبصدد ( ص) نارسوُل قال ،هاأغواِر رِبيف َس

إلى  ُرنُظن َيلِكم َوُكعماِلال إلى أم َوُكِرَوال إلى ُصم َوُكِدر إلى أجسانُظتعالى ال َي

د، َساجلَّ َحُلَص ْتَحُلة إذا َصَغْضُم ِدَسإنَّ يف اجلَّ":هبقوِل( ص) وإليه أشاَر "مُكوِبُلُق

 كاَن ، وإْنّيِسْدُق ٌحْوحًا فُرصاِل اَنك ، فإْنْبْلالَق َيوِه اَلد َأَساجلَّ َدُسَف ْتَدُسوإذا َف

ِإنَّ ِفي  :سورة قيف  بعلى تصفية القلالتأكيُد  قد ورَدو "ّيِوَغ يطاٌنَشك َفذِل َرْيَغ

ومل ( قلب)ن كان له َمِلتعالى  قالحيث . (50/40) ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلب َذِلَك َلِذْكَرى

تعالى والله والتقييد، تفيُد احلصر وكما مر آنفًا ألنَّ العقَل  (عقل)يقل ملن كان له 

نا رسوُلمن حيث الدالالت ويف نفس السياق قال  لذا احلصر والتقيد،تأبى 

 ِثاحلدييف  جاَءتأكيدًا لذلك و 102"يُض بِه الَقلبا َيِفَمِب ُملََّكَتَي الَفُم":املسيح

 (ص)قال  فعليِه "ني َقلَب َعبِدَي امُلؤِمنَوَوِسَع رضي وال َسمائيَأني ما َوِسَع:"الُقدِسّي

 نشاِط ِمْحَوَر ُرعَتَبُي لَبالَقو" َقلُب امُلؤِمِن َعرُش الرَّحَمن":رمأثوصحيٍح يف حديٍث و

 َوَمَحَل ،اإللهي رِّالسِّ إلتقاِء حمَلو قِّاحَل أنواِر ومستودَع ،امَقامَل ِفطاِئَل َعوِضَمو الرُّوِح

ِه ِسٌر يف وِلل" رْقَتِدِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ُم وَمقَعَد ،فامَلعاِر وُكنوِز اجلَّواِهِر التَّْقَوى وَأوِعَيَة

 "َمْوِطنا ِحبنَيُد ِمن ُقُلوب امُلَلْم َيْكِشفُه َلنا، ِلذا َيعيُش ُمَشرَّدًا يف اأَلرض، َيْنُش احُلبِّ

 ِلَمن َعَمى ِلوَبُطَف .رسول للقلِب ، والقلُبإلنسانواُزَن إلى االتَّ ُيعيُد احلقيقيُّ واحُلبُّ

 . نهاِم اُسالنَّ ُمعَلا َيمَِّم أكثَر ِهفِسَن يوِبن ُعِم

                                                 
 . من الكتاب املقدس( َمِتياز)من اإلصحاح الثاني عشر من إجنيل َمتَّى  44أنظر اآلية  -  102
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 اخلامس الفصل 

  ِةَسدََّقامُل ِبُتالُك بآياِت شهاُداإلسِت

 ؟ ماذاِل

 تاُبِكوحديثًا قدميًا  ِةَرَبعَتامُل ريِةالسِّ ِبُتن ُكِم َفلُِّأما  شهَرَأ نََّأ املعروِف َنِم

 تاُبوِك( م911=هج100)املتويف سنة  واقٍد بِن مٍرع بُن وهو حممٌد ،غازي للواقديامَل

 كتاُبخريًا وليس آخرًا وَأ( م944=هج140)املتويف سنة  سعٍد إلبِنربى الُك بقاِتالطَّ

! هرِيَغ بإسِم َفِرُعما يَنَب ِهنفِسِب ُهَفذي ألَّلَّا( شامة ابن ِهرَيِس)ـ ب املعروُف إسحاِق ابِن

 ابُن ٌدد حممِلو .الحقًا ستتضُح ألسباٍب (سرية إبن هشام) تسميُة عليِه تغلب حيُث

على  مويِةاأُل الفِةاخِل فرتِة أي ضمَناملنورة،  يف املدينِة( م004=هج95) إسحاق سنَة

 نِيَتالَفالذين عايشوا اخِل منَيضَرَخامُل ريِةالسِّ اِبتَُّك من ُرَبعَتُي حيُث، التحديد وجِه

يف  َناسييِّلدى العبَّ ِهإقامِت بَلق يف املدينِة ُهكتاَب َفألَّ ُهبأّن لمًاِع، ِةاسيَّوالعبَّ ِةويََّماأُل

 إبُن ويَفينما تَب( م008=هج251) سنَة األوِل العباسيِّ يف العصِرهناك تويف و ،بغداد

 نتيجًة منية،الزَّ الفرتِة نفَسا شاِيعُي ْمَل امُهنَّي َأَأ( م944=هج129) حنو سنِة شاٍمِه

 ُهتاَبِك نَّما وَأيَِّسال ،امنُهِم واحٍد كلِّ ماِتوَم ياِةبني َح نيَِّمالزَّ والفارِق ِةدَّامُل لطوِل

 ألَف شاٍمِه ابَن أي أنَّ ،ابن إسحاق ِةرَين ِسَع روايًة جاَء شامِه ابِن سريِةِب ُفعَرُيالذي 

إلينا  ْتَلوَص وقد! اواعتمادًا عليه اهوِءلى َضوَع إسحاق ابِن ريِةن ِسَع نقاًل ُهَترَيِس

فيها  جاَءما  ِمَهن َأكائي، وِمالَب عن زياٍد ِهنفِس هشاٍم ابِن ها روايُةأشهُر ٍةدَِّع رٍقُطِب

إليه، حتى  ًةنسوَبوَم ريِهَغ ِلَبِقن ِم ًةَفلََّؤُم رى،َتعلى ما  ُةرَيالسِّ كري، فجاءِتَب ابِن روايُة

 أنَّب لمًاِع! إسحاق أال وهو ابُن حلقيقيها اِفِلَؤُم معها إسَم ينسوَن اُسالنَّ كاُدَيَل

 ِةَرَبعَتامُل ِةرَيالسِّ تِبن ُكها ِمثيالِتَمها َكتَلَمَش إسحاَق ِنإب سريِةِل صليَةاأَل سخَةالنُّ

ال  وُتوِشُك أن ،باعًاِت تضُحست سباٍبأِل حدإلى اللَّ هِدامَل َنِم أِدَوال عمليُة فيسِةوالنَّ

التي  لفيقاِتتَّوال راِتُيَغالتَّ حقيقِةها ومواضيِع ها وحقيقِةن حقيقِتَع يئًاَش َفعِرَن

و َأ يٍُّثَردنى َتَأ وِنن ُدِم بالكامِل ُهَفَذنها وَحِم َحَرو ما َطَأ، عليها شاٍمِه ها ابُنَثحَدَأ

 صليِةاأَل إسحاٍق ابِن ريِةن ِسِم ًةَرناِثَتُم عًاَطِق ُدِجَن حيُث! جهالَو عَلى ماِءى حتَّ ٍظفاِح

 احلديدبي َأ إلبِن البالغِة نهِج خرى يف شرِحسعد، وُأ ابِن طبقاِت يفناك نا وُهُه

يف نها ِم قليلًة ًةلَِّقوري، َزاجلَّ أثرِي إلبِن التأريِخيف  الكامِل دائني، وكذلك يف كتاِبامَل
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 ابِن لسريِة ٍقمتطاِب وغرِيمتامًا  تغايٍرُم بشكٍل ولكْن، مِهرِيوَغ رّيَبوالطَّ ثرٍيَك ابِن تأريِخ

 وهناك خمطوطٌة، حداثاأَلعن  وايًةِر املواضيِع يف اخلوِض من حيُث املفربكِةهشام 

 نَّبَأ قاُلغربية، وُيفاس امَل مبدينِة وينَيَرالَق ِدسِجنها يف َمِم ِلوَّاأَل زِءعلى اجُل تشتمُل

كونا مل َيو ذلَك صحَّ وإْن، كوبريل باإلستانة يف مكتبِة جودٌةمونها خرى ِمُأ نسخًة

 ٌةكفيل ،احلالية هشاٍم ابِن سريِة وبنَيا مبينه وضوعيٍةَم ٍةَنقاَرُم فبإجراِء ،أَيضًا نِيتَكرَبَفُم

 الطارئِة والرتقيعاِت املقصودِة والتلفيقاِت علِةفَتامُل حريفاِتن التََّع ناَعالِق تكشَف بأْن

تي الَّ فربكِةامُل ِرَوالصُّن َع ثاَملال زيُل، وبالتالي ُتاألصلية إسحاِق إبِن سريَة ْتالتي طاَل

 الكريِم لرسوِلل ريفَةالشَّ ويَةَبالنَّ وكذلك السريَة الصحيحِة حاديِثاأَل َمعاِلَم ْتَهوََّش

 ِمَع إشرتاَك ِهيف سريِت حاَقإس ابُن ذكُرَي ًاحصروليس  املثاِل على سبيِلف .(ص) حممٍد

ن ِم ِهربى وأسَرالُك ِربد غزوِة يف شركنَيمع امُل ِبِلطَّامُل عبِد بِن اِسالعبَّ( ص) الرسوِل

 ِهفِعَدِل نتيجًة ن كانوا يف األسِرَم كسائِرقًا الِح ِهسراِح إطالُق مَّن ُثوِم ،سلمنيامُل ِلَبِق

 قد ،نصورامَل العباسيَّ من اخلليفِة باشٍرُم وبأمٍر هشاٍم ابَن أنَّ ، بينما جنُدمالية ديًةِف

 يتطرَق ْنَأ دوِنمن  (رض)إليه  العباسينَي إلنتماِء ن سريتِهِم كاملًة احلادثَة حذَف

 َنِم الكثرِي ِةربَكَفو حذِف شأُنيف ذلك  ُهشأُن !عيدن َبوال ِم ن قريٍبال ِم اإليه

على بذلك  هشاٍم ابُنوقد جنى ! خرىاأُل طريِةاخَلو ِةاَسسَّاحَل واضيِعوامَل حداِثاأَل

كما  ِهبإختصاِر ،ربىُك نايًةِج واحلقيقِة واألدِب العلِمو التأريِخو الشريفِة ويِةَبالنَّ السُّنِة

ها َلَتَقل ها َبخيتصْر ْمَل ُهنَّ، فِأاألصلية ابن إسحاٍق لسريِة جوِلاخَل عمِهَز حسبوى ادَع

وقد حذى  101!رَثاأَل ىَونها ِسِموَلْم َيَذر  بِقُي ْمَل ايًّتاًل وحِشَق حِدإلى اللَّ هِدامَلن ِم

كثريًا من  اقتبَس ، حنيهو اآلخرَوُه ذَح (ربىبقات الُكالطَّ) كتابِه يفأيضُا سعد  ابُن

 ًةَيِقَت اإمَّ ،صراحًةإليهما  شرَيُي أْن ن دوِنقبة، ِمُع غازي موسى بِنوَم إسحاَق ابِن سريِة

 والسجِن الحقِةامُل حيُثوما إلى ذلك من  ،أو خوفًا ِمن امَلحذوِرِمن املجهوِل 

من  حريفاِتتلك التَّ على افتعاِل اآلخُر الساطُع ليُلوالدَّ 104!صربًا القتِل وأ والتنكيِل

 عٍدَس وابُناملدائني  احلديد أبي وابُن ربيُّالطَّ ُهن ما اقتطَفأف ،الكثرية املفربكِة الصوِر

 يٍءعلى َش دلَّ إْنهذا  104!هشام ابِن يف سريِة ُهال جنُد ،األصلية إسحاٍق ابِن من سريِة

                                                 
 . من اخلرب أكثر ُأنظر الصفحة العاشرة من مقدمة سرية ابن هشام نفسه َقرُِّبللتَّ -  101

 . إلبن سعد( الطبقات الُكربى)فحة العاشرة من مقدمة كتاب أنظر الص -  104

 . ُأنظر الصفحة احلادية عشر من مقدمة سرية ابن هشاممن اخلرب  ِدللتأكُّ -  104
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صلية، اأَل إسحاَق ابِن ن سريِةِم لكثرَيا الكثرَي َفحَذ هشاٍم ابُن أّن على ما يدلُّفإّن

 فربكِة من حيُث ،دالساِئ رِفلُعاو ِعمتََّباُل النهِج حسَب الكثرَي إليها الكثرَي وأضاَف

 نهٍجَمُم حتريٍف عن ناهيَك ،لحقائقل ًامسَط ِعالوقائ مسِخو موِراأُل وتشويِه األحداِث

 على قدٍم جرىُت التي كانْت ،هاذاِت ريفِةالش النبويِة واألحاديِث لسريِةلوتأويٍل ُمربَمٍج 

الفتني اخل وكذلك يف ظِل ،اخلطاب بِن عمِر طاِعامُل ِمَنالصَّ خالفِة إعتبارًا منوساق 

 يف كتابِهالواقدي  مشى طاخُلا وعلى نفِس، واءَس ٍدعلى َح والعباسيِة مويِةاأُل

 بدٍر رى معركِةاسمن ُأ املشركنَي أسماِء يأتي على ذكِر حيُث، أيضًا( املغازي)

( ص) حممٍد الرسوِل ِمَع سِما كِرن ِذَعهو اآلخر  َفالطْر ضُّلكربى، يف حني يُغا

 اخللفاِء ِظاوعَّ شايِةِون ِم خوفًاوذلك  ،ينأسوِرامَل ضمَنعبد املطلب  بِن اِسالعبَّ

  105.امُلداِهنني التكفريينَي ِمن الُفَقهاِء واألمراِء

 سعد وابَن هشام والواقديَّ إسحاق وابَن ابَن أّنبضًا، أي َهوَِّنُأ أْن جيُبوكما 

 اٌبتَُّكيف ذلك  همواكَب ، حيُثريفةالشَّ بويِةالنَّ ريِةالسِّ ِةعوا يف كتابَرن َشَم أوِلبليسوا 

 يف زمِن السريِة ، الذي بدأ بكتابِةاموَّالَع بِن رِيَبالزُّ بِن روِةُع ُلامثأ ،الءأِج ربوَنعَتُم

( م000-هج254) سنَة راشد املتويف بِن ِرعَممروان، وَم بِن امللِك عبِد مويِّاأُل اخلليفِة

 الِءاألِج املؤلفنَي هؤالِء تَبُك بأنَّ لمًاِع( م090-هج200) عشر املتويف سنَةأبو َمو

 حدإلى اللَّ من املهِد للوأِد ابدوره تضرَّتَع ،الشريفة النبويِة للسريِة يَناألخري الثالثِة

 ن الوجوِدم ْتاختفو األنظاِر عن توتالش املعتربة، السريِة كتِبمن  اهكسابقاِت

! الفيهَؤُم سوى أسماِء انُهِمإلينا  ومل تصْل ،النظري منقطِع بشكٍل اهآثاُر حيْتوُم

 رسوِل أصحاِبب اليوَم نعتوَنُيمن  إنتهاكاِتو فضائِحو ممارساِت على رًاوذلك تستُّ

من  سِخَم كان ذلك يف زمِن سواًء، زورًا وبهتانًا قائِقجتنيًا على احل( ص) حممٍد اللِه

 إالَّ 100.والعباسية مويِةاأُل نِيَتاخلالَف لِّذلك يف ِظ أو بعَد ،الراشدين لفاِءباخل وَنَمَسُي

 ِبُتُك يف بعِض تلك املؤلفاِت نِم جولًةَخ وإمياءاٍت وإشاراٍت مقتطفاٍت ناَكُه أنَّ

 سوِلالرَّ ديِثن َحِم صوِلاأُل ِعإلى جاِم وِلُصالُو رِييِسَت تاِبِك ثَلاملعتربة، ِم السريِة

 ُهشأُناملدائني،  احلديدأبي  إلبِن البالغِة نهِج شرِحيف كذلك يباني، والشَّ ِعيَبالدَّ إلبِن

                                                 
 . من اجلزء األول من كتاب املغازي للواقدي 249أنظر ما ورد من خالل الصفحة  -  105
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و ( أَدْبامَل)ي خرى، مثل كتاَباأُل النفيسِة املعتربِة من الكتِب ِهمثيالِت يف ذلك شأُن

والذي ( م041-هج224) املتويف سنَة منبِه بِن ِبوَه الكبرِي زاهِدلل( اتاإلسرائيليَّ)

 ما تزاُلالتي  الفاسدِة على املفاهيِم شعواَء حربًا ُلشكُِّت افصولهم أحداُث تكان

 األرعِن التسلِطو ِةاملقيت الدكتاتوريِة متمثلًة يف فرِض ،حمديةامُل ِةمَّاأُل جسَد تنخُر

 تداعياٍتمن ها ، وما واكبْتوالدين الفِةاخِل إسِمب اآلخرين على حساِب والتوسِع

 يِنِدل الرتويِج من خالِل ،القديم اجلاهليِّ ِبرَُّعالتَّ مارساِتمل جديٍد بعٍثو منكرٍة

 الكتاباِن ذانه َزوقد متيَّ .ويَبالنَّ يِنلدِّا طمسًا ملعامِل ويِّاأُلَم يِنلدِّيف ا املتمثِل فاِقالنِّ

 يف سرِد واإلستقالليِة واملصداقيِة املوضوعيِةو ِةقَّالِد حيُثمن  هاِدالزُّ انينَيالربَّ حسب

ت حَيُم ، لذاالكاذب الفجِر قهاِءف أعالِم وتطلعاِت مصالَح دُمخي كْني ، مبا ملاألحداِث

 كلُّ تحدَث. عن الوجودخرى اأُل النفيسِة من الكتِب اهمكمثيالِتأيضًا  اهمآثاُر

 فضِح دوَن للحيلولِة، اخلطرية املزريِة املمنهجِة ملمارساِتوا اسِةاحلّس موِراأُل تلك

 الرسوِل علىوإلى اليوِم  املحسوبنَي الصحابِة بعِض بسريِة طِةِبرَتامُل األحداِث مالبساِت

 نِم الكواليِس خلَف وما أحدثوازورًا وبهتانا،  جتنيًا على احلقائِق (ص) حممٍداألمنِي 

ه بيَن داَر عن ما ناهيَك (ص) الطاهِر ِهعلى لساِن كثريٍة مكذوبٍة حاديَثأ فربكِةو وضِع

د رَُّمتَّالالتَّطاول عليه وحيث من  ،والهيمنة والسطوِة والسيطرِة السلطِةو اجلاِهذوي  وبنَي

 الشحناِء ِمن إثارِةو، السَّماء وامِرَأ من صميِم ي تعترُبتال( ص) ِهعلى أوامِر

 صاٍمِخن على ِمأل اأَلإلى امَل( ص) ِهرحيِل ها بعَدوما تال عصياِنالو والبغضاِء

 تِهيَِّرق ُذَحذلك ِب سواًء كاننكيل، وَت تٍلوَق شريٍدوَت عذيٍبوَت فيٍّوَن للحقوِق صٍبوَغ

 صوَب( ص) ِهملسريِت تابعنَيامل احلقيقينَي األصحاِب أو حبِق ،طهاراأَل ِهبيِت من آِل

 . والشََّجر مَّاُءالص ُةرااحلج ابه ُقنِطتمبا  ،مياناإل ِكيف مساِل وِحالرُّ

 والكامَل احلقيقيَّ األصليَّ صَّالنَّ ُلثَِّمهشام ال ُت ابِن فإن سريَة وكما أسلفُت

طارئة،  آنيٍة لظروٍف ي إما نتيجًةالبكائ هو وزياُد ُهإسحاق، ألّن ابِن لسريِة والصحيَح

 ِةيَِّمواحَل العربيِة العصبيِة اِءأهو حتت طائلِة ،طائعني جمربيِن هنِيكَرُمعليهما  َضِرُفأو 

َوَزيَّفا فا رََّحَوال دََّبَورا يََّغها، َعدواِف ال نعلُم قاهرٍة ودواٍع ، أو ألسباٍبالقدمية ليِةاِهاجلَّ

 إسحاق، كما يعرتُف بِنإفِه ِلُمَؤل الشريفِة النبويِة ريِةسِّالن ِم األصليِّ النصِّ َمعاِلَم
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 يف النصِّ التحريفاِتتلك  كلِّمن  القصُد كُنيمل و. 100هنفُس هشام ابُن ًةصرحيبذلك 

 بشكٍلوذلك ب كما زعَم، رراتَكامُل وطرِح اإلختصاِر غيَةُب النبويِة لسريِةل األصليِّ

 سياسيٍة ولدواٍعلك ت ِهفعلِتب عمَد إنَّما 109.الوجه ًا على ماِءظفاِح هشام ابُن خجوٍل

إسحاق  ابِن سريِة معامِل لى طمِسع العباسي ِرنصوامَل من اخلليفٍة مباشٍر بأمٍروحبتة 

 َنِم بِقُي ْمَل حبيُث ،ربًاَص القتِل وأ األرزاِق وقطِع سًا من املالحقِةجَُّوَتوذلك  ،األصلية

 َنوِم، األثر سوى اسِةواحلّس الدقيقِة ن املواضيِعوِم ،اإلسم سوى ريفِةالشَّ بويِةالنَّ ريِةالسِّ

 العربيِّ والتأريِخ الشريفِة النبويِة سريِةبذلك جنى على الوسم، الرَّ إاَل األحداِث

ها مل خيتصْر ُهفإّنبل، ن َقمثياًل لها ِم التدويِن عصُر مل يعرْف، ربىُك نايًةِج واإلسالميِّ

 الكامُن كان الهدُفو 108.حدإلى اللَّ ها وأدًا من املهِدَدما وَأإّن اخلجوِل ِهزعِم حسب

هشام والبكائي، أن يطرحا جانبًا  ابِن عنَد والتلفيقاِت التحريفاِت تلك كلِّ وراَء

 شديدَة خرىُأ ، وموضوعاٍتالتحديد على وجِه الشريفِة النبويِة مًا من السريِةهُِّم

 ملو (اإلسرائيليات)ـ ب املعروفِة بني إسرائيَل أنبياِء وقصِص اخلليقِة كبدِء اسيِةاحلّس

 عمداما إّن املفربكة، لصوِرل الٍقاخِتمن و والتأويالِت التحريفاِت تلك يكتفيا بكلِّ

أو  إضافُة وأ حذُفها ضمِنمن  ،أيضًا املتنفديَن بعض الصحابِة بسريِة ِفالتصرُّ لىإ

إرضاًء وذلَك ، املطلوبة واملعايرِي ييِساملقا حسَب ما بدا لهما من األحداِث فربكُة

ن وِمر بذلك قُِّيكما ، عوبهملشاستغباًء  ذلك الزماِن وُأمراِء من خلفاِء لمتنفذيَنل

 اليهوِد وطرِد إخراِج مالبساُتو ظروُفها من ضمِن 120.هنفُس هشاٍم إبُن ربيِرالتَّ ِقَلنَطُم

 يف ِعزِّ ، وذلكهاِتمَّبُر العربيِة ن اجلزيرِةِم ومن ثّم ،ن جنرانِم واملسيحينَي ،ن املدينةِم

من  املوقنُة املؤمنُة تلك النخبُة ،طاباخل بِن عمِر طاِعامُل ِمَنلصَّل التعسفيِة الفِةاخل

أبو  ُهوكذلك خليفُت( ص) حممٌدالكريم  الذين أبقى عليهم الرسوُل اليهوِدو املسيحينَي

يف هم إشرتاِك ِملعَد ،هموغرِي بني احلقيِق يهوِد مثَل ،هن بعِدِم( رض)الصديق  بكٍر

 ديِن يف مناهضِة ني النَّظرِيوَب يضَةَرمن بني ُق أمثاِلهم، كمكة مع مشركي قريِشها حيَن
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 جوهَر التي متسُّ خرىاأُل احلساسِةو اخلطريِة ها من املواضيِعغرِيإلى  ، إضافًةيدوحلتَّا

كانوا  مؤلفي السريِة سيما وأّنال! من الصميم ريعِةالشَّمغزى و العقيدِة َحروو يِنالدِّ

 كانوا ينأوَن ، وبذاحيحها الصعلى شكِل واملواقِف األحداِث ن تسجيَلم ظوَنفََّحَتَي

وعلى  صارمٌة هناك رقابٌة تأي كان، والتنكيل والقتِل حقِةواملال هم من املحاسبِةبأنفِس

ا يتجرؤهم مل وبدوِر، املستنسخنَيو القلِمو الفكِر وأصحاِب اِبتَّالُك على سائِر اهدِّأُش

 خلفاِء منِ قبِلهم خوفًا من إتهاِموصحيح،  وواقعيٌّ ما هو حقيقيٌّ كلِّ تسجيِل على

 ِةرَّاحُل اآلراِء عن التعبرُي يتسنى كيفإذ  122!عُيَشبالتَّ أو بني العباس َةيََّمُأني َب

 اخلليفِة بإسِم ًافيه قائم شيٍء كلُّكان  يف عصٍر ،اجلريئة األقواِلو ِةاَءنَّالَب األفكاِرو

 واحلاكُم والوزيُر والسلطاُن واألمرُي واخلليفُة اخلالفِة فدولُة! ينالدِّو الشريعِةو

 وَنبخّضُم كانوا أولئك ، كلُّهموحاشياُت واجلنُد والقائُد والفقيُه والقاضي والعامُل

ن ِم كْنياآلخر مل  ويف اجلانِب، األرعن همن تسلِطَع ناَصوال َم َدحيَِّتال  دينيٍّ ضاٍبِخِب

 ًةرَُّح العقوُل وَنأن تك، املتأسلمني قهاِءالُف ِخمن أشيا املنتفعنَي املتنفذيَن مصلحِة

هم طمِس خالِل كي يعملوا من ،طليقًة األذهاُنو رًةِبمعَّ واألفكاُر جريئًة واآلراُء

 رٍضَفو باذخٍة إمتيازاٍتن ِم ما كانوا عليِه على إبقاِء ،خرهم لآلوإلغاِئ للحقائِق

ن مَل بوُروالُث والويُل، الدكتاتوريات عتى أنواِعأإاّل ب هوصُف ال ميكُن أرعَن ُعَمرٍي كٍمحُل

 . عليها بدي اإلعرتاَضكان ُي

َ التي كانت َت التحريفاِت بشأِن َقَبتأكيدًا ملا َس وتثبيتًا وساق،  ٍمقَدجري على

 هروِب بشأِن املعتربِة السريِة ِبُتيف ُك ما ورَد لكم نقُلَأ ،احلقيقة بياِنتو قِّحلا إلظهاِر

العربي  يف التأريِخ د الفاصلِةأُح عفان يف معركِة بِن وعثماِن اخلطاِب بِن مِرُع

 الواقدّي يف وصِف بَبالسَّ لََّعوَل":هما نصُّ الواحِد باحلرِفو ورد اإلسالمي، حيُثو

 يأتي على حنَي ن كتابِهِم ِعاملواق يف بعِض ُهورَدإلى ما َأ ع، يرجُعيََّشَتَي ُهأنَِّب خاصًة

                                                 
 يف ُقم وطهراَنالعصيبِة املتواجدة يف مثل هذه األيام الضالة ال أقصد بالتشيع أو الشيعة هذه الفئة املتنفذة  -  122

يد الشيعة ن لفَّ لفهم من املتاجرين بالدين واملأولني لدرر أيات القرآن املبني، وعلى وجه التحدوُلبنان، وَموِعراَق 

األطهار من آل بيت املناصرين ِلِبدَعة والية الفقيه التضليلية، املسيسني للدين وامللفقني حتى إلفاضات ِعرتة األئمة 

مبا خيدم مصاحلهم السياسية استغباًء للمستضعفني من أتباعهم، وذلك حفاظًا على مصاحلهم ( ص) الرسول األمني

واإلمتيازات احلزبية، ُأسوًة مبن سبقهم من خلفاء السوء واألمراء من اأُلمويني الذاتية ومصالح ميليشياتهم الطائفية 

، وَمن ُهم على شاكلتهم يف مثل هذه األيام العصيبة، الذين َينعتون أنفسهم بأهل الُسنة والُعثمانيني باسينيوالَع

 . زورًا وُبهتاناريينَي التكفواجلماعة أو الوهابيني وامُلتأخونني وامُلَتسلفني املعاصرين واجلهاديني 
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 وعثماَن مَرمثاًل ُع شدين، فيذكُرالرا لفاِءاخل نِم م بعٌضنُهمن الصحابة، وِم جماعٍة

التي اختذناها أصاًل  هما املرموقة، فمثاًل يف املخطوطِةهما يف مكانِتال تضْع يف عباراٍت

ن َموكان ِم":الكلمات د، تبدأ بهذِهُحُأ يوَم رَّ عن النبيِّنرى قائمًة مبن َف لهذه النشرِة

بن  زية، وسعُدُغبن  سواُدحاطب، و بُن حاطب، وثعلبُة بُن واحلارُث (النُف)ولى 

من بني  يف نفٍر ظّيبن قي ل، وأوُسَلَم َغبَل عامر بُن عثمان، وخارجُة بُن قبُةوُع عثمان،

 الن،عمر أو عثمان بدال من ُفاملدائني  احلديدأبي  عنَد بينما نرى النصُّ. حارثة

ن، وال عن الواقدي عثما البالذريُّ ويروي 121الن،الن وُفوعمر وعثمان، بدال من ُف

 . 124"عمر يذكُر

 التحريفاِت ، من حيُثديةماملح الشريعِة حبقِّ اإلجراِمسلسل ُم توقُفيمل 

من  اٍسحسَُّمِهٍم و جانٍب على حذِف بل عمدوافحسب،  عند هذا احلدِّ والتلفيقاِت

 همعصِر وأمراِء من خلفاِء ملتنفذيَنا ترُوُق ي مل تكْنبني إسرائيل، والت أنبياِء سريِة

ى باإلسرائيليات، وعل( ص) حممٍد الرسوِل عصِر منُذو ُفعَرُت ْت، مما كانائينياإلقص

يف  الذي ماَت( األحبار كعِب)الزاهد عن الصحابي  املنقولُة الرواياُت اخلصوِص وجِه

 العارفنَي من أفضِل( رض)غامضة، وكان  ضبابيٍة يف ظروٍفعفان  بِن عثماِن خالفِة

 املنقولِة ِتالرواياع م كان احلاُلوكذلك ( ص) حممٍد ناوِلرس بعَد واإلجنيِل بالتوراِة

 يف علِمهو اآلخر والذي كان ضليعًا  (المَس بِن الله عبد) الزاهِد عن الصحابيِّ

 نَيوالسابق ِرواألواخ األوائِل بأحواِل تامٍة درايٍة أو اإللهيات، وكان صاحَب هوِتالالَّ

 هذه عيِّنٌةو .مانالزَّ ِرْمُعمن  األخريِة األياِم يف موُرل إليه اأُل، ومبا ستؤونيوالالحق

 "صغريًا وماَت صغريًا عاَش ِهنفِسِل ن عاَشَم":ومواعضِه ِحكمِه نثاِر رِرمن ُد حمدودٌة

ويف ( ص) حممٍدنا رسوَلسيما وأن ال "أقل رب واإلعتباُرَعاِل ما أكثَر":هكذلك قوُل

 باإلسرائيلياِت رََّقَأتكفرييِّي اليوم،  وأفعاِل ِلن أقواممتامًا  واملعاكِس املغايرِي اإلجتاِه

 ديِثاحليف  كما ورَد ،القيامة إلى يوِم ابه من يعمُل وثواِب هاعن فضِل وحتدَث

ن ج، وَمَرَحني إسرائيل وال َبن َعثوا دِّو آية وَحعني وَلواَ ُغلَِّب":هبقوِلالشريِف  املأثوِر

                                                 
 100يف الصفحة أيضًا ُأنظر الصفحة الثامنة عشر من مقدمة كتاب املغازي للواقدي، كما تكرر ذكر احلادثة  -  121

 . من نفس املصدر السابق

 . 410:، ص2أنظر كتاب انساب األشراف للبالذري ج -  124
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 من أعالِم للدين املسيسنَي إالَّ أّن 124"النار نَِّم دُهقَعَموأ َبَتَيِلَفدًا مََّعَتُم يََّلَع َبَذَك

 الصحيِح احلديِث ِلَهسَتُمعن  َفْرالَط وَنضُّيُغ، نا هذايوِموإلى  الفقهاِءمتمشيخي 

 !اإلميانية ملسائِليف ا اإلسرائيلياِت فضَل كي حيجبوا، األولى هافقرِت ضمَن الوارِد

الذي ( هنِبُم بِن ُبَهَو) الزاهدالرباني  رواياُت ألهميِةا من حيُث املرتبِة وتأتي يف نفِس

وردت  حيُث( م041=هج224) سنَةتويف موية، املاأُل اخلالفَة هم وعاصَرعِدن بجاء ِم

( األنبياء عرائس املجالس يف قصِص) يف كتاِب ِهرواياِتمن  لبعِض شحيحٌة مقتطفاٌت

 يتعذُر ُهأّن إالَّ( ميالدية2040=هجرية410) سنَةاملتويف  الثعالبّي إبراهيِم بِن ملحمٍد

 أعالِم قناعاِت حسَب األخباِر يوٍنن ُعوِم واياٍتن رِم ما يشتمُل على جميِع اإلعتماُد

  .هو اآلخر هبعد وفاِت ِهمن رواياِت كثريًا تطال التحريِف يَد ، ألنَّهادالزُّ

 ألمارِةا نفوِسال ِءوأهوا صالِحمل جماراًة والتلفيقاِت التحريفاِت ملُةُج ْتجاء

 سندًاُم ،التَّعسفية وسعيةالتَّ همدكتاتورياِت دعمًا لسلطاِن والوالِة األمراِءو لخلفاِءل

صوا ختلَّ بعد أْنوذلك ، السالطني ظمن وعا التكفريينَيهم عصِر ِءقهاف أعالِمفتاوى ب

 هكتاِبو( بدأمَلا)ه منِبب بنُ َهَو الزاهِد لكتاِب األصليِة َسِخمن جميع الُن نهائيٍّ وبشكٍل

 الراسِخ واألساِس الزاويِة ِرَجَح مبثابِة الِنكَِّشُيا كان حيُث( اإلسرائيليات)اآلخر 

 هم قاسٌمجيمُعكان  الثالثُة هاُدالزُّو .ومكان زماٍنو عصٍر لكلِّ اإلميانيِة للموسوعِة

 قبَل املتعلمنَي نَيالنخبوي من اليهوِد هوِتالالَّ أعالِم اِدهم من روَّ، كوُنواحد ٌكمشرت

 الغالبيِة بني صفوِف بهم ِبَحرَّية، لذا مل يكونوا من امُلاملحمد هم إلى الشريعِةإنتماِئ

 اديِثاألح نصوِصب يتالعبوَن واكان من الذين، املتنفذين الفقهاِء أعالِممن العظمى 

وا كانو ،مراءواأُل من اخللفاِءهم أسياِد مصالُح عليهم مليِهُتكانت قتضى ما مب النبويِة

 اخلياِل نِعوُص هِمالَو من إجياِد خمتلقٍة ألحاديَث جوَنوَِّروُي يف األحناِء األراجيَف وَنيبّث

 والتوسِع لتحكِماو والتجرِب التسلِطيف  املستقبليِةهم تطلعاِت دُمخي كانمبا ، يف األرجاء

 القرآِن آياِت بعِض عانيمل ِةَسيََّسهم امُلمع تأويالِت كذلك كان احلاُل، النفوذ وبسِط

 نصرِي على لساِن كما ورَد، واملعنى الدالالِت حيُثمن  ِهموضِع غرِي تأوياًل يف، الكريِم

 ،السالم ِهوعلى آِل أبي طالب عليِه بِن عليٍّ املتَّقنَي وقدوِةالُهدى  إماِمو املستضعفنَي

هم برفِع لتحايِل، حني عمدوا إلى اأبي سفيان بِن معاويَة األرعِنباغي ًا على الرّد

                                                 
 . ابن كثري للقرآن الكريم أنظر الصفحة الثامنة من املجلد األول من تفسري العالمة -  124
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يف  َنيالوحيد َنياخلاسركانوا  همبأّن قنواالوغى، بعد أن تيَّ يف ساحاِت للمصاحِف

ما و ،القديم اجلاهلّيم شركِه ِنَمَزم بإياُه كرًامذَّ اإلماُمبادرهم  هاحيَن. امليدان

 ريِمالك القرآِن آياِت تفسرِيل مستهجنٍة تأويالٍتو منكرٍة ِبَدٍعن ِمذلك  بعَد أحدثوُه

 حركُة كانْت حيُث" هأويِلعلى َت وَمم الَيُكحارُبُنه، وَسيِلنزَتى م عَلبناُكحاَر":هبقوِل

 بّثكان على أُشِدها، و عن املعنى احلقيقيٍّ ًةبعيد امُلَلفَِّق فسرِيوالتَّ امُلَفرَبِك التأويِل

لِّ منحًى ُكيف  ُمَتحكِّمًةاألرَعن  اأُلموي - الُعَمريِّ بالديِن املتمثِل فاِقالنِّ يِنِد أراجيِف

 ميِةواأُل والتََّخلُِّف هِلاجَل ثقافُة كانْت ٍةمَُّأ بعقوِل بثوَنْعَيكانوا و، احلياةمن مناحي 

 سياِقيف  ًةصرحي إليها اإلشارُة ِتما وردك، فوِقامَل َةديَِّس الوعيِّ وانعداِم واإلحنطاِت

 القرآُن وقد أطلَق( 01/1.)مِّْنُهْم ُسواًلنَي َرمِّيُِّهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُل: اجلمعة سورِة

 أهِل هم وبنَيبيَن ، للتفريِقءإستثنا دوَن العرِب على سائِر مينَياأُل إسَم الكريُم

 ماويِةالسَّ األدياِنو الشرائِع من أتباِع والثقافاِت احلضاراِت أصحاِبمن  ،الكتاب

يف  والنصارى ليهوِداب النزوِل أسباِب حسَبو متمثلًة، العرب من غرِي املقدسِة والكتِب

َوُقل لِّلَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواأُلمِّيِّنَي : آل عمران سورِةسياِق  يف ، كما ورَدلك الزَّمانذ

 ُه َبِصرٌيَما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواللَأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَِّإن َتَولَّْوْا َفِإنَّ

 تاِتُفعلى  يعتمدوَن ونكانوا وما يزال ،التكفرييني بأن الفقهاِء علمًا (4/10.)ِباْلِعَباِد

 وامللفقِة املكذوبِة حاديِثاأل متريِر ، من حيُثالظلمةتلكم  ن موائِدملهم ى قََّبَتما 

يف  املبنِي القرآِن آياِت بعِض تأويُلوكذلك  (ص) حممٍد الرسوِل على لساِن الكثريِة

 املستضعفِة ها على الشعوِبورمير كي، واملعنى الدالالِت ها من حيُثموضِع غرِي

 الشريعِةإلى ها يف حقيقِت ال متُت ،خمتلقٍة اٍتسميشتى وُم ذرائَعب هاعلى أمِر ملغلوبِةا

يف  اليهوِد بعِضمبن سبقوهم من  أسوًةعليهم  العزِة ربِّ قوُل ، وقد حقَّبصلة الديِنو

َوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن : عمران آِل سورُة بذلَك شهُدتكما  ؛النبوة عصِر مستهِل

َيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اللِه َأْلِسَنَتُهم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َو

 أِتيومل ( 4/09.)ُهْم َيْعَلُموَنِه اْلَكِذَب َوَوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللِه َوَيُقوُلوَن َعَلى الل

 منها الدروَس وينهلوا منها العرُب َرِبعَتَيِل ، إالَّبذلك الكريِم القرآِن إستشهاُد

 سورِةيف  ورَد كما، السَّماء ِمَيعن ِق البعيدِة املمارساِت يعيدوا نفَس ال بأْن، النافعة

سيما ال (18/44.)َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَنَوِتْلَك اأَلْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس : العنكبوت

هم شرِك ِنَميف َز قريٍششركي ُم ِلَبِقمن  اآلخر وإلغاِء إقصاِءو تهميِش ثقافَة وأّن
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يف و مُرُع مَلَع حيث ،عريقةبن اخلطاب  َرَمُع دءًا خبالفِةِببعد ذلك و ،القديم اجلاهلّي

 ،الشريفة النبويُة والسُّنُة الكريُم به القرآُن نادييما ع متامًا املغايِراملعاكِس و اإلجتاِه

من الذين أبقى العربية،  اجلزيرِة أحناِء والنصارى من سائِر اليهوِد كافِة على طرِد

 وأشاَد عليهم أثنى الكريَم القرآَن ألّنالشريفة،  ِهيف حياِت( ص)حممد  عليهم الرسوُل

 َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة: عمران آِل سورِةسياق يف  ورَد؛ كما وزكاهمبهم 

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيْؤِمُنوَن ِبالل( 224) ِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَنَقآِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت الل

اِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَر

 املسيحيِّ على الراهِبأيضًا ( ص)حممد  رسوُلوقد أثنى ال (224–4/224.)الصَّاِلِحنَي

 نطاِق خارَج من السماِء مباشٍر بأمٍرو عليِه الغائِب صالَة ، وصلى باملسلمنَيالنجاشي

 . املسيح ناسيِد وهو على شريعِة املنيُة وافتُه حنَي ،امُلَنزَّل الوحيِّ

 يه بن سالم وأبالل عبد األعظِم احلرِب ناِنِج رياِض ربوِة قلياًل يف ربوِع نتنزَهلو

 الوعِظ من هما الدِّراسيَةحلقاِت ن كانا يعقداِنياألحبار، اللَذ بن ماتِع إسحاق كعِب

 مسجِد داخَل الصفِة ِلأه بني أظهِر( ص) حممٍد الرسوِل بعد وفاِة ،واإلرشاد والنصِح

 اابتلى بهي تال الشِّراِك ال يقعوا يف نفِس بأْن قريٍش صناديَد راِنذِّنا ُيَح، وكااملدينة

من  ،ذلك بني ظهرانيهم ا يلمسانكانحني يف  بل،َقمن  هم اليهوِدبنو قوِممن  البعُض

 املدنيِة واآلياِت ِرَوالسُّ بذلك معظُم ُرِقُتكما ، فاقالنِّ يِنِدِب الشرِك يَنِدهم تبديِل خالِل

 سورُةأال وهي  الكريِم من القرآِن نزلْت سورٍة بآخِر نتهاًءإ ،التحديد لى وجِهمنها ع

: عمران آِل سورِة يفهم تعالى حبقِّ قاَل لذا ؛لهم وتقريعًا توبيخًا (التوبة)الرباءة 

 الصحابِة بعَض حتى أّن(. 4/251) ِمنُكم مَّن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمنُكم مَّن ُيِريُد اآلِخَرَة

قد و ،اآلية هذه نيا إلى أن نزلْتالدُّ يُدنا من يرصفوِف انَّ بني ا نظنُّما كنَّ: اقالو

ِإْحَدى الطَّاِئَفَتْيِن َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّوَن  اللهَوِإْذ َيِعُدُكُم : األنفال هم يف سورِةتقريَع تكرَر

ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر َأن  اللهَأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد 

هما فحسب، بهما وبإمياِن( ص) الرسوِل من إشادِة على الرغِمو(. 9/0).اْلَكاِفِريَن

 على يِد ني قينقاع الذي أسلَمب يهوِد حاخاماِت كبرِي رآنًا حبقُِّقتعالى  اللُه أنزَل

 النزوِل يف أسباِبكذلك وري البخا يف صحيِح كما ورَد ،باملدينة( ص) الرسوِل

( ص) النبيُّ ُتْعِمما َس":بن أبي وقاص، حيث قال نقاًل عن الصحابي سعِدللواحدي 

 وفيِه: قال "المبن َس الله عبدِل ة، إالَّاجلنَّ هِلن َأِم ُهنَّإ رِضميشي على اأَل ٍدَحأَل يقوُل
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َوَكَفْرُتم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبِني  اللهِعنِد ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإن َكاَن ِمْن  :الكرمية اآليُة ْتَلَزَن

 . 125(40/20). َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَيَال اللهاْسَتْكَبْرُتْم ِإنَّ ِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َو

 مبثابِة ُرَبعَتُت( رض)الم بن َس الله عبد الزاهُد الربانيُّ مثاُلوَأ ُمَكِح توكان

، النََّبوي يِنًة بالدِّاَيِنك وّياأُلَمو الُعَمريِّ الديِن من مناصري املنافقنَي  نعِشيف اٍرمسم

 ويبثوَن( ص) حممٍد الرسوِل على لساِن املفربكَة األحاديَث قوَنِفَلُيمن الذين كانوا 

ة امَلِنيَّ ُهتأدرك أْن أو حتى بعد الشريفِة ِهذلك يف حياِت، سواًء كان يف املدينة األراجيَف

َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض  :األحزاب يف سورِة ورَدكما  (ص)

 وقد( 44/00).َقِلياًل َلُنْغِرَينََّك ِبِهْم ُثمََّ ال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة

  :وهم النََّبوّي الديِن من أعداِء أنواٍع ثَةثال( ص) الكريُم القرآُنلنا  َصخَّش

  .اْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة -4  .الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض -1  .اْلُمَناِفُقوَن -2

 اآلخُر مكة، أما الصنُف فتِح وبعَد قبَل املدينِة وحوالّي داخَلكانا  منهم صنفاِن

 الهجرِة زمِن بل ومنُذ ،مكة فتِح قبَل تواجديَنامل فكانوا من املنافقنَي وهو األخطُر

 يف تمثُلي، شيئأ آخر روَنضِموُي َماإلسال ظهروَنُيذين كانوا الَّ َنِم املدينة، داخَل

وَنَحى َنحَوُهم واالُهم ومن  ،ةيََّمبني ُأمشركي  تطلعاِتل رًاِس املوالنَي قريٍش صناديِد

 ِمن ِخالِلظهر يسكما  نافقةامل ه الفئةهذأنَّ وما يَِّس ،همومشى يف ركاِبهم درَب وواكَب

 الكريِم والرسوِل والشريعِةالنََّبوي  يِنالدِّ أعدى أعداِء من عَتَبرُي ،قًاالِح اأَلحداِث

م ُهوُبُلُق ِةَفلََّؤبامُلقًا الِح رفواُعمكة مع الذين  فتِح جوا بعَدوقد تزاَو (ص) حممٍد

 اجُلدد املنافقنَيهم مع م عند إلتقاِئُهوُدُع َبلََّصم وَتُهُتوَكت َشَيِوَق حيُثقاء، َلالطُّو

 احلصنَي واحلصَن اقيَّالو الدرَع لوا فيما بعُدشكُِّيِل املدينة، داخَل واحٍد سقٍف حتَت

 للرسوِلهم ِتَضناَهُم الِلِخ نِم ،فاقوالنِّ قاِقالشِّاخِلالِف ون ِمالكربى  لفتنِةا بذوِر نشِرل

أبي  بُن عليٌّ الُتَقى إماُمهم مقدمِت ويف ني هاشم،َبِب املتمثلنَي وِةالنب بيِت آلِلو( ص)

 األصحاِبإلى  ، باإلضافِةةَفالصَّ رفوا بأصحاِبُعالذين  ِهشيعِتِبو ،السالم عليِه طالٍب

 ذينالَّ َنِم! ديةاُوالدَّ باألحلاِن رِبالّس َجخاِر وَنُدرَِّغالذين كانوا ُي اآلخريَن احلقيقينَي

 . إخوانا تِهنعمصبحوا ِبُيِل مِهوِبُلُق نَيَب اللُه َفلََّأ

                                                 
َمن َأثنى : باب 55( 4002:ر)احلديث املرقم و( رض)البخاري اإلمام صحيح من  1212:املجلد الرابع، صأنظر  -  125

 . على أخيه مبا َيعَلم



 218 

 ،هم مرضقلوِببالذين يف  الكريُم هم القرآُننعَت الذين فهم الثاني الصنُفا أمَّ

بني  أمثال، حوالي املدينة مكََّة فتِحقبل  اليهوِد طوائِفمن  البعِضيف  تمثُليكان ف

مع سرًا هم تحالِفب( ص) رسولال مع وا العهَدذين نقضالَِّمَن  ،ظريوبني النَّ قريضَة

ًا دحض ،وحيدالتَّ يِنِدِل هميف مناهضِت األصناِمو األوثاِن من عبدِة مكَة قريِشمشركي 

 الشِّرَكحربًا على  الذي جاَء ،موسى اللِه نا كليِمرسوِل شريعِة ِمَيوِق ملبادِئفاضحًا 

 ركِةمع عنَد األحزاِب  موقعِةيفم ُهمَرَأ الكريُم القرآُن َحوقد فض، واإلحلاد النفاِقو

 نَيواملتحالف نَيالرئيسي املسانديَن لوَنكَِّشُيمن الذين كانوا املدينة،  وحصاِر ندِقاخَل

 قيُّالشَّو هشاٍم عمرو بُن( أبو جهل) اخلطاِب بِن عمِر خاُل الشرِك مع رأِس َنيرياخلط

هم ويف مقدمِت املنحرفنَي وِداليه بعِضمن  ما بدَر نَّإو، َحرب بُن فياَنُس وبَأ اآلخُر

 العرِب للمشركنَي ِهتحريِضبأحد،  معركِة يَلَبُق ٍمَكْشِم بُن اللِه عبُد الضاُل همشاعُر

 ،املوحدين املسلمنَي على قتاِل يعِةاخلل ِهشعاِرَأ من خالِل ،واألوثان األصناِم من عبدِة

هم بالذين يف قلوِب اليهوِدمن  الضالِّ النفِر على هؤالِء الكريِم القرآِن إطالُق ُرِرَبُي

( ص) ًاحممد رسوَلالبل كان يهجو  ،التطاوالت لكت بكلِّ مشكٍم ابُن كتِفيمل . ضَرَم

 مسموٍم ٍرنَجَخ ِةثاَبَمِبَقدَّس امُل غرُي احللُف لكذ كََّلقد َشة، وَناملاِج هأشعاِر الِلن ِخِم

َأَلْم َتَر ِإَلى : النساء سورِة يف ًةصرحيإليهم  اإلشارُة وردِتاملسلمني، كما  يف خاصرِة

الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيًبا مَِّن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفُروْا 

 (. 4/52.)َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َسِبياًل

 (اْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة)ـ ب الكريُم هم القرآُنالذين نعَتهم و الثالُث الصنُفَأمَّا 

من الذين ، غوغائيي الداخللى ا باإلضافِة اجلزيرِة أعراِبمن  األعظِم واِدالسَّب تمثُلت

 عن الوعِي األخالقي ناهيَك الوعِيو املوضوعيِةمن  إلى أدنى قدٍر كانوا يفتقروَن

أو  ٍربَُّدأو َت ٍركَُّفأدنى َت من دوِنللدِّين  يٍسمس ٍقناِع لُِّك داَءِن وَنبَُّلُيكانوا ، والديني

يف  عاِعالرُّ هم منعلى أمثاِلو، عليهم السالُم عليِه عليٍّ اإلماِم وُلل، وقد حقَّ ققَُّعَت

كان و "َفعواوا َنرَُّقَفَترُّوا، وإذا َضوا ُعَموَن إذا اجَتُيالَغوغاِئ":فًاِدْرُم مأثوٍر حديٍث

 موِراأُل يف خمتلِف الكراَم احلقيقينَي ُهوأصحاَب( ص)حممد  الرسوَل وَنيشاكس هؤالء

 ِهأقواِل من خالِل( ص) يِهْؤذمنهم من كان ُيالقضايا، و وسائِر وشتى املواضيِع

 ُطلَّامُلَس َةيَِّمُأني َب عرَّاُب الناكثنَيهؤالء  يف مقدمِةأتي يو، ةهيَّنِجالُع ِهوتصرفاِت ِهوأفعاِل

 سورِةسياق صرحيَا يف  ُهنعُت كما جاَء؛ اخلطاب بُن عمُر يِء الصيِتسَّال الُدرَِّة صاحُب
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َفِإَذا َجاء اْلَخْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه : األحزاب

ًة َعَلى اْلَخْيِر ُأْوَلِئَك َلْم ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ

 وحبقِّ همسورًة حبقِّتعالى  اللُهوقد خصَّ  (44/28.)َأْعَماَلُهْم اللهُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط 

َوِإَذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن َيُقوُلوا َتْسَمْع  :املنافقون سورَة اهم وسماهنفاِق

ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َيْحَسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم ِلَقْوِلِهْم َكَأنَُّهْم 

املوَصَدة،  واألبواِب الكواليِس خلَف تمُّيكان  ذلَك كلُّ (04/4.)َأنَّى ُيْؤَفُكوَن الله

سلَّط عمر بن لعرابهم امل بني ُأمية من صناديِد القراِر أصحاِب ومساندِة ودعِم مبباركِة

هم، كما نفاِق وخطورِة مِهكِرن َمم وِمنُهِم نَيواملؤمن ُهرسوَل اللُه َرحذَّوكما ، اخلطاب

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوْا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما : ساءالنِّ سورِةيف  ورَد

َكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْكُفُروْا ِبِه َوُيِريُد ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأن َيَتَحا

وعلى  املتأسلمنَي الفقهاِء أعالَم أنَّ إالَّ( 4/00).الشَّْيَطاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل َبِعيًدا

 لِهال عبِد يف شخِص املنافقنَي صروا كلمَة، حوتتابع األيَّام العصوِروتوالي  احُلَقِب ّرَم

 الرسوِل أحاديَث لفقوَنُيممن كانوا ، احلقيقيني املنافقنَي فاسِدمعلى  تسرتًا سلوٍل ابِن

 الدالالِت ها من حيُثموضِع يف غرِي الكريِم القرآِن آياِت بعَض ويأولوَن (ص)

على هم قلوُب املؤلفُةو الطُّلقاُء همجملِت من، من سلطان بِه اللُه مبا مل ينزِل واملعنى

، املدينة داخَلُمنُذ زمِن الهجرِة  القدامى مكَة قريِشمتنفذي الى  باإلضافِة النفاِق

هم وسنَد الواقَي الدرَع كلوَنالعربية، يشَّ اجلزيرِة يف أحناِء املنتشروَن األعراُب وكان

 والسيطرِة الهيمنِة ، من حيُثتلك همأحالِم لتحقيِق َةهم احليَّوذخريَتهم وظهرَي

 ه، يزعُمرأَي حيرتُم وهل هناك من حصيٍف، كما ستظهُر الحقًا فوذالن وبسِط والسطوِة

 إبِن اللِه عبِد شخِص حقِّ يف وردْت النفاِق بشأِن املدنيِة القرآنيِة تلك اآلياِت كلَّ بأّن

سياق آخِر سورٍة نزلت من القرآن  يفهم حبقِّتعالى  اللُه قاَلعبثًا  وهْل! ؟سلول

اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ : (التوبة) الرباءة سورِةالكريم أال وهي 

 تعالى قاَل حيُث( 8/80.)ُه َعِليٌم َحِكيٌمُه َعَلى َرُسوِلِه َوالللال َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل

 يِةفاقالنِّ األموِرلك ت كلِّ متريُر لهم ليتسنى يكْنمل  ُهعلمًا بأّن( األعراب) اجلمع بصيغِة

من  (ص)حممٍد  الرسوِل حوَل امللتفنَياملتنفذين  األصحاِب بعِض ن خالِلِم إالَّ

 سورِة يفهم وبأقواِلهم وبأفعاِلهم تشهريًا ب ْتكما جاءأصحاِب الشَّأِن والنُّفوذ، 

َما ِفي َقْلِبِه  َه َعَلىَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد اللَوِمَن النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَح: البقرة
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َك اْلَحْرَث َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِل( 104) َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم

إلى رجوعًا  فاِقالنِّ فكرُة حْتأض حيُث( 105-1/104).ُه اَل ُيِحبُّ الَفَساَدَوالنَّْسَل َوالل

 بعد أْن ،ةَعَبتَُّم وأيديولوجيٍة عقيدٍة مبثابِة، مكة فتِح َدُبَعْي القديِم اجلاهليِّ التعرِب

 ريَنجَبُم هنَيكَرُم القديِم اجلاِهليِّ همشرِك اِتنادي ممارساِت عننفضوا أيديهم 

ُ آلهِت أرباِب ربِّ إذالَلهم أعيِن مِّرأوا بُأ بعد أْن ،طائعني  حتَت مِهتحطيل بهَبهم

والتي كانت  ،وجيزة بفرتٍة( التوبة)الرباءة  سورِة نزوِلبعد وذلك  ،قداماأَلو ِلاألرُج

َبَراءٌة مَِّن : السورة نفِسيف  ورَد؛ كما همداِر يف عقِر هممضاجَع قضُّتو همسرائَر تفضُح

خوفًا من ضرب كذلك و( 8/2. )ِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِكنَيالل

َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم : التوبة – الرباءة يف سورِةورَد كما  ؛قابرال

 بصورٍةفيها  اخلوُضأتي يسو( 8/5) َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد

  .املولى بعوِن الحقًا هاطورِتها وخحلساسيِت مفصلٍة

على و سالم بِن اللِه وعبِد األحباِر كعِب الكبرييِن يِنَدالزاِه مواعُظ تلذا كان

الى هؤالء  باشرٍةم بصورٍةو ًةَهَجوَُّم (ص) حممٍد الرسوِل وفاِة اخلصوص بعَد وجِه

 قريٍشمتنفذي و َةيََّمُأبني  صناديِديف  القريب، املتمثِل األمِس أعداِءمن  دِداجُل اإلخوِة

أضحوا  ممن املتنفذُة املنافقُة ُةالزُّمَر تلك ،فاقهم على النِّقلوُب املؤلفِةو الُطلقاِء سائِرو

القضايا  ِفوخمتَل موِريف شتى اأُلاخلطاب  بِن عمِر نجهيِةُع من خالِل يتحكموَن

العربية،  اجلزيرِة أحناِء ِرما يف سائإّن فحسْب واملدينِة ، ال يف مكَةاملواضيع جميِعو

 وفقًا ألوضاِعيف ا ويتحكموَن ،حسبما أرادوا موَراأُل وَنُهجَِّوُي أصبحوا حيُث

يف  املستقبليُةو اآلنيُةهم مصاحُلعليهم  مليِهُت ما كانْت، والتَّسلطية السياسيِة هملرغباِت

 من قوِم بني هاشَم إبعاِد مؤامرِة نإبتداًء ِم ،النفوذ وبسِط والتوسِع السيطرِةو السطوِة

 وعلى وجِه ،عليةالِف احِةعن السَّ من الربانينَيناصريهم وُم( ص) حممٍد سوِلالرَّ

 شكليٍة خلالفٍة رٍضن َفِم، ةيَفِقسَّاليف اجتماع  اخلطريِة موِرمن اأُل ما استجدَّ اخلصوِص

َحوٌل  لُه الذي مل يكْن( رض)الصديق  بكٍر يأب الزاهِد الربانيِّ البكيِّ على املستضعِف

إليهم من ه من بعِدبالتالي  تعوَدل، هاها وال يف قبوِلة ال يف رفِضوال قوَّ وٌلوال َط

 زاَدمما و، الله باِدِعن ِم مِهعلى أمِر نَياملغلوب نَّاِسال قاِبِرب  ِمكَُّحالتَّ غيَةجديد، ُب

 عمُر َطِلَستامل َةيََّمُأبني  اُبعرَّلي توَّ ،إزدراًء واحلالَة تعقيدًا موَراأُلو مًاتفاُق وضاَعاأل

 اخلليفِةمن  بعد التخلِصلك وذ، ةالَفاخِلها ن ضمِنوِم موِراأُل مقاليَد اخلطاِب بُن
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 .غامضة ضبابيٍة روٍفيف ظ ِه طعاِميف لُه مِّسُّال بَدسِّ( رض)الصديق  بكٍر يأب الزاهِد

كان  ،المبن َس الله األحبار وعبِد كعِب ِنالكبريي الزاهديِن ِظواِعَم َمعَظُم لذا فإنَّ

كانا  ، حيُثالتحديد وجِه على املنافقنَي هؤالِءالى  لألنظاِر ملفتٍة وبصورٍة هًاجََّوُم

 واألمثاِل ِمَكر واحِلَبالِعلُكم ِت من خالِل الهوجاء، هم العنجهيِةإلى تصرفاِت اِنريشُي

 نوِرمن  ٍسَبَق يهتدوا إلى ْن، عسى ولعل أمن اإلسرائيليات اإلميانيِة عِظاواملو

 األحباِر كعِب الزاهِد قوِلك ،ىَدُه هاسيناِئ وِرُطجيدوا على  أْن أْو ،اهنفحاِت

لوب اخلنازير كم ُقلوُبان وُقهَبثياب الرُّ سوَنلِبَت: قال موسى عليه السالم":فيهم

 120"اللهماء، فأميتوا قلوبكم بم أن تبلغوا ملكوت السَّأحببُت ئاب الضواري، فإْنوالذِّ

 يف نفِس عنُه حاطُب كما ويروي .بارةبالِع فما بالَك اإلشارة كفيِهت احلصيُف واللَّبيُب

ث، فجاء عمر دُِّيَحوهو  يف املسجد إلى كعب األحبار سناَلَج":بالقول فًامرِد سياِقال

والذي : فنا، قالوَِّخعب َكيا  حيَكَو: بن اخلطاب فجلس يف ناحية القوم، فناداه، فقال

 ،قربتَودنيت هيق، حتى إذا َأَشَو فرٌيَزها َل القيامِة ب يوَمِرَتقَتَل اَرالنَّ نفسي بيده إنَّ

، طًاساِق يِهَتكَبُرثا على َج هيد إالََّشوال  وال صديٍق يٍِّبَن نِم الله َقَلَخما َف ،ًةفَرَزْت َرَفَز

 َكَلكان  ْوَلَوسي، ْفَن إالَّ اليوَم َكُفِلَكال ُأ َمالله: هيدوَش ديٍقْصَوبي َن لَُّكقول َيحتى 

 عمِر نداَء أّن وليس خباٍف 120"ونجَتال  نَت أْنَنَظَليًا ِبَن سبعنَي َلَمَعاب طَّاخَل يا ابَن

 ما وأّنيَِّسال، راءواإلزِد من السخريِة ها قسطًايف طياِت ُلحتِم( فناوَِّخ) لُه اخلطاِب ِنب

من  تضُحياخلطاب كما  مر بِنلُع هًا باألساِسجََّوُمكان ( رض) األحباِر كعِب كالَم

( رض)بن سالم  اللِه عبُدو األحباِر كعُب الزاهداِنالربَّانيان  وكاَن. احلديث سياِق

( ص) حممٍد اللِه رسوِلأسوًة ب رمضان، يف ليالي شهِر شاِءالِع صالِة بعَدما ِهدُِّشعلى َأ

 َةَرْكِف، تلك اإلميانيِة همن مواعِظِم صًاختلُّ اخلطاِب بُن عمُر َعَدلذا ابَتتِه، ُسنَّاقتداًء ِبو

إلى ال  ُتمُّالتي ال َتو رمضان، ِرشهليالي يف  شاِءالِع بعد صالِة راويِحالتَّ صالِة

إلى  بعُةاملتَّهي و، ن بعيدِموال  ريٍبَقن ِمال  ٍةَلِصِب ِهرسوِل ِةنَُّسال إلى و اللِه تاِبِك

                                                 
كعب األحبار من كتاب حلية األولياء لإلمام  - 115: من املجلد اخلامس من املوضوع 400أنظر الصفحة  -  120

 . لزاهد َأبي َنعيم األصفهانيالرباني ا

إلى اآلية  وذلك إشارة( 0548) واحلديثُ مَدوَّن حتت رقم  400راجع نفس املصدر واملجلد السابق صفحة  -  120

لَِّذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر َفَأمَّا ا( 205) َيْوَم َيْأِت اَل َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإْذِنِه َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد: القرآنية الكرمية من سورة هود

َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم : يف سورة امُللككما جاء تأكيدها أيضًا  (200-22/205. )َلُهْم ِفيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق

  (.00/0. )ِإَذا ُأْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيًقا َوِهَي َتُفوُر( 0) َوِبْئَس اْلَمِصرُي
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 نًامَُّيَتوذلك ها باإلسالمية، ي نفَسمَِّسُتالتي  البلداِنو الدوِل عظِمُميف  نا هذايوِم

 ُدمََّعَتَي ُرَمُعوكان  !اخلطاب بِن مِرُع طاِعامُل ِمَنالصَّو ِهِلَأَتامُلهذا ل الكثريِة املنكرِة ِعَدالِبب

 سورِةأو  البقرِة سورِةالواحدة، ك يف الركعِة الكريِم من القرآِن سورٍة أطوِل راءَةِق

واإلرشاد،  والنصِح الوعِظ فرصَة على املسلمنَي َتوَِّفُي كي 129حلالنَّ أو سورِة يوسَف

 ما كان عليِه على خالِف، النبوي املسجِد داخَل ِةَفالصَّ أهِلت بيَم َعَنَم ُهسيما وأّنال

( رض)الصديق  بكٍر يأب الهجرِة صاحِب ِهخليفِت وحياِة( ص) الرسول يف حياِة األمُر

 ختلصًاوذلَك ( ص) اللِه رسوِل سنِةعلى  ِةَراِفسَّال ِةيَِّرَمُعال ن اجلناياِتِم ُرَبعَتُتوالتي 

خطرًا قوًة وهم إحتاِديف رى َي والذي كاَن ،همتشتيتًا لشمِل اريَِّةالنهم ومن مواعِظ منهم

 غائَنلهم الَض ُيَبيُِّت وكان ،املتجربة ِهخالفِت سلطاِن على أركاِنستطريًا ُموشرًا  اًلماِث

 السالُم عليِه عليٍّ اإلماِم يِةقِّأَح داِءِنمع  ُمرتاصنَيفوفًا ُصأن وقفوا  نُذُم واألحقاَد

 َةوَمَل اللِهيخافان يف ِل ما كانا الكبرياِن الزاهداِنو (ص) الرسوِل موِت بعَد خِلالفِةبا

 ولنرى هذا املشهَد، اماأليَّ نوائِبن ِم الظروِف وأصعِب األوقاِت أحَلِكحتى يف  ٍمالِئ

 اخلرُبجاء  وقد ،أبو لؤلؤة فريوَز ِلَبِقمن  اخلطاِب بِن عمِر فاِقالنِّ ليفِةخ ْعِنَطبعد 

اس، وروى ابن عبَّ: هما نصُّعباس  ابِن اللِه عبِد( ص) اللِه عمِّ رسوِل ابِن اِنعلى لس

أن أختطى  هُتِرآلن، فَكَم ؤة أتيته والبيُتؤُلئته خبرب أبي ُلعمر وِج َنِعُطا َلمَّ: قال

: ى، وجاء كعب األحبار، وقالجََّسُموهو  فجلسُت –حديث السّن  نُتوُك –قابهم ِر

 َرحتى ذَك! مة حتى يفعل فيها كذا وكذالهذه اأُل اللهبقيه ؤمنني لُين دعا أمري املِئَل

، غُهِلَبُتريد أن وأنا ُأ إالَّ لُتُقما : ما تقول، قال غُهِلبَُّأ: ر، فقلُتَكَذنافقني فيمن امُل

أرسلتني  َكإنَّ: لُتسُت عند رأسه، وُقَلهم، حتى َجرقاَب يُتَطَخمُت، فَتعُت وُقَجَشفَت

نا وهو ُهعبًا ها َك إنسانًا، وإنَّ لك وأصاب معك ثالثة عشَرَتَقغرية بد امُلَع كذا، إنَِّب

: ذا، قالَكأقول : قول؟ قالَتما : عي فقالعبًا، فُدَك ادعوا إليَّ: ذا، فقالَكِبف حيِل

 (رض) األحباِر كعُب وكان 128لُه الله َرغِفُي َلم ر إْنَمُعقى َش، ولكن ال أدعو اللهال و

واملؤلفة قلوبهم د للمنافقني والطلقاء املتعمَّ بصدد توليته، املأل من قومه وعلى ُهيوخُب

ن ِم، التحديد على وجِهمنهم  ِةَدالرَّ وأهِل والزناِة اخلمِرشاربي كذلك و ،على النفاق

                                                 
من اجلزء الثاني عشر من املجلد السادس من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي  208و  209أنظر صفحة  -  129

 . احلديد املدائني

 . من نفس اجلزء واملصدر السابق 228أنظر ما جاء يف الصفحة  -  128
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هد الشا َنقَّنا، وَلعليه بالزِّ َدِهملاَّ ُش عبة،غرية بن ُشيف امُل الله ل حدَّعطَّ ُهإنَّ: اجملته

هم باعًا لهواه، فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدَِّتا إلمتناع عن الشهادةابع االر

، اللهكم ُحغرية، وهو واحد، وفضح الثالثة مع تعطيله ِلأن يفضح امُل َبنََّجَتوضربهم، َف

 . 110يف غري موضعه ِهضِعَوَو

عندما ، عبةُش بِن غريِةامُل على اخلمِر دمِنامُلالزاني  الصحابيِّهذا  سريِة بصدِدو

: هما نصُّ الصدِدهذا ب، جاء خالفته عزِّيف  واليًا على الكوفِةاخلطاب  بُن عمُر ُهَطسلَّ

كان : ج يف كتاب األغاني عن اجلاحظ أبي عثمان عمرو بن حبر، قالَروى أبو َفوَر

جلي يومًا متوافقني بالكناسة الَب اللهعبة واألشعث بن قيس وجرير بن عبدغرية بن ُشامُل

 ال تفعل، فإنَّ: كه، قالوارِّأَحدعونيُ : غرية، وطلع عليهم أعرابي، فقال لهم امُلنفٍريف 

يا أعرابي، أتعرف : ل لهم، فقافأنت أعَل: ، قالوادَّال ُب: يْؤثر، قال لألعراب جوابًا

ث أتعرف األشع: ، فقالَدلَّجَت مَُّث َمَجَوَف، زانيًا نعم أعرفه، أعوٌر: عبة؟ قالبن ُشغرية امُل

. ةألنهم حاكَّ: وكيف ذاك؟ قال: ه، قالوَمعري َقال ُي نعم ذاك رجٌل: يس؟ قالبن َق

اًل لواله ما ُجكيف ال أعرف َر: ؟ قالالَبجلي الله فهل تعرف جرير بن عبد: قال

النساء : ساء، قالعن الِنرني أخِب: لألعرابي فيقوللة ِص وللحديِث 112!عرفُت عشريته

: ر، قالسَِّف ع، قاَلخَلُيال  لٌِّغَوع، َمْعَمَس ع، وشيطاٌنمََّجُم ميٌعع، وَجبََّرُم ربيٌع: أربع

، وأما تَكرََّبعليها  مَت، وإذا أقَستَكرََّسربع، فالتي إذا نظرَت إليها ا الربيع امُلمََّأ

ا ع، فاملرأة تتزوجها ولها نسب فيجتمع نسبها إلى نسبك، وأمَّالتي هي جميع جممَّ

جت، َرَخإذا  َكِرة يف أَثَللِوَوالكاحلة يف وجهك إذا دخلت، امُلع فعَمَمالشيطان الَس

 َكَلْت َرَثَن ْدَقة، التي يَمِمْوهاء الدَّالقصرية، الَف َكمَِّع نُتع؛ فِبخَلُيالذي ال  لُّا الِغوأمَّ

بل : غريةقال امُل. كأنِف لى جدعَعَف هاكَتك، وإن أمَسُدَلَو ها ضاَعقَتلََّط ها، إْنطَنَب

م بن يَث، فقال الَهزاٍن ٌرعَوَأ: بن شعبة؟ قالفما تقول يف أمريك املغرية : قال. كأنِف

غرية امُل ِهِب َقفانطَل. قالُت ٌةَمِلَك: قال! غريةاألمري امُل ُهإنَّ َكيَلَو! فاك ُهالّل ضََّف: داألسَو

هل ! كحَيَو: ة، وقالَمَأ -أو سبعون  -سوة وستون ِن ُعأرَب ٍذِئوَمَي ُهَدنإلى منزله، وِع

 لِءِمِب َجَرَخَف؛ لَنَعَفَف، نَُّكليُِّحإليه ِب نَيرِمإ: نَُّهَلثم قال ! هؤالء ثُلِم ُهنَدوِع يزني احلرُّ
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 (جاريةَأَمة أو بعون نسوة وستون أو س أربِع)على  أرجو الرتكيَز .ًةَضِفَوبًا َهَذ ِهساِئك

الراشد العادل اخلليفة والة من  أركان ِدين النِّفاقأحد هو هذا حده، لوو لُه ِهيف بيِت

 .العنصريني حبسب زعم التكفرييني عمر بن اخلطابالذي يهرب منه الشيطان الفاروق 

واألدهى حيتاج إلى شيطاٍن كي ُيَلقَِّنُه ما هَو مقدٌم عليه؟ بن اخلطاب عمر وهل كان 

وننَي وسلفينَي ِمن ِجهادينَي وُمتأخ الفقهاء من أعالِم تكفرييي اليوم ذلك فإّن كلِّ من

 األصحاِب هؤالِء أمثاَل ميسُّ كتاٍب الفرج وكلَّأبي  كتاَب ضوَنيرُف ،معاصرين

هم اًل إلمتيازاِتاوَز فيِه َروَنَيوالذي ، وءبالسُّ ُعَمر وعثمان ومعاويةَك املزيفنَي الناكثنَي

من  هالٍة ِءإفضا إلى ونلذا عمدوا وما يزالني املجتمع، َبِمن هم ًا مبكانِتومّس الباذخِة

زورًا  ْتيَكأو ِح ممنه َرَدما َب وكلِّ ،مهوأفعاِل مهعلى أقواِل الزائفِة والشرعيِة ِةيسالقد

من  شكٍل أو أيِّ وِماللَّ توجيِهمن  ننَيصَّكي يكونوا حَم !مهوبهتانا متجيدًا ملكانِت

التي  املنكرِة ِعوالبد املفتعلِة والشروِخ املتكررِة همتسرتًا على فضائِح ،اإلنتقاد أشكاِل

  .التأرخيية واحلقِب العصوِر على إمتداِدو املحمديِة أحدثوها يف الشريعِة

 اهحموَر التي كان روحيِةال مواعظِه الِلِخن وِم( رض) األحباِر كعُب كان الزاهُد

 مُهُرِكذَُّي اخلطاب، بُن عمُرها سيَغسَتَيل لذي مل يكْنا، وواإلنسان واألخالُق اإلمياُن

َجْهَد  اللهَوَأْقَسُموا ِب: فاطر سورِةسياق يف  حبقهم لتي نزلْتا الكرميِةالقرآنية  ِةباآلي

ْم َنِذيٌر مَّا َمِم َفَلمَّا َجاءُهوُننَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى اأُلَأْيَماِنِهْم َلِئن َجاءُهْم َنِذيٌر لََّيُك

 أي (َمِموُننَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى اأُللََّيُك) من الفقرة والقصُد (45/41).ُنُفوًرا َزاَدُهْم ِإالَّ

 اللهُقْل َأَرَأْيُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد : األحقاف سورِةيف  ورَد كما النصارى؛اليهود و

 َيْهِدي ال اللهاْسَتْكَبْرُتْم ِإنَّ َوَكَفْرُتم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َو

 هو كبرُي ،النزول أسباِب حسَبو كما اسلفُتوهنا  الشاهُد (40/20).ْوَم الظَّاِلِمنَياْلَق

  .سالم بُن اللِه عبُد الزاهُد الربانيُّ اليهوِد حاخاماِت

 عالمِةال على لساِن ورَدالشريفة،  النبويِة السريِة حتريِف بصدِد تأكيدًا ملا سبَق

 خباَربوا َأوَعد اسَتَقرخني يف اإلسالم َؤول امُلُحُف وأنَّ: هما نصُّ اللُه ُهَمخلدون رِح ابِن

 لوَنِفطََّتها امُلَطلََّخَوعوها، وَدر وَأفاِتالدَّ فحاِتَصروها يف طَّعوها، وَسَمَجَو األياِم

 ِةَفعََّضامُل واياِتالرِّ نَِّم َفخاِرَزَووها، ُعَدابَت وأيها ِفوا مَُّهَو ِلالباِط نَِّم َسدساِئِب

وها دُّوَأ وهاُعَبم واتَُّهعَدَب جاَء ْنمَِّم ثرُيالَك اآلثاَر لَكِتى َفوها، واقَتُعَضَوَوها وُقفََّل

وها، وال راُعُي ْمَلَو ،واألحواِل ِعقاِئالَو سباَبوا َأُظالِحُي ْمَلَووها، ُعِمَسما َكينا إَل
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 ِبيف الغاِل نقيِحْرُف التََّطَو، يٌلِلَق حقيُقوها، فالتَُّعَفَد واَل حاديِثاأَل اِتَهرَُّتوا ُضَفَر

، يٌلِلَسَو ينَييف اآلدِم ريٌقَع قليُد، والتَّيٌلِلَخَو خباِرألل سيٌبَن ُمْهوالَو ُطَل، والَغليٌلَك

ال  قُّ، واحَليٌلِبَو يٌمِخَو ناِماأَل نَيَب ِلْهى اجَلَعْرَمَو، ويٌلَطَو ريٌضَع نوِنعلى الُف ُلُفَطوالتَّ

 صلٌة وللحديِث .111الخ. . . ُهيطاُنَش ِرَظالنَّ هاِبَشِب ُفَذْقَي ُلاِطوالَب، ُهلطاُنُس ُماَوَقُي

 ِلَوالُد َنِم ِةلَّامِل َلْبَق ما َبوَعن اسَتَم ؤالِءن َهوِم: خلدون ابُن العالَّمُة يتابُع حيُث

 ِنَع َلَدَع ْنَم مِهعِدَب نِم جاَءَو ،اُهَحْنَما َحن َنوَم ، كاملسعوديِِّمَمالَع مِر، واأَلِمَمواأُل

 َدواِرَشَد يََّقَف، عيِدالَب أِوالشَّ نَِّع ِةواإلحاَط وِمُميف الُع َفَقَووييد، ْقلى التَّإ اإلطالِق

 َلَعَفه، كما ِرصِمَو ِهِتوَلَد حاديِثعلى َأ َرَص، واقَتِهِرْطُقَوِه ِقُفُأ خباَرَأ َبَعْو، واسَتصرِهَع

 ِلَووالدُّ فريقيَةإ ُخّرَؤُم فيِقالرَّ ها، وابُنِب ِةويََّماأُل ِةوَلوالدَّ ِسُلاألنَد ُخِرَؤُمان يََّحبو َأ

 .واِنرَيالَقِبت تي كاَنالَّ

على  ُجنُسَي ٌدلَِّبَتأو ُم قِلوالَع بِعالطَّ ليُدَبَو ٌدلَِّقُم إالَّ ؤالِءَه عِدَبن ِم أِتَي ْمَل مَُّث

، حواِلاأَل َنِم األياُم تُها أحاَلمََّع ُلذَه، وَيثاُلامِلِب نُهِم يذاملنوال، وحيَت َكذِل

 كاياِت، وِحِلَوالدُّ ِنَع خباَراأَل بوَنجِلَيَفجيال، واأَل ِمَماأُل ِدواِئَعن ِم ِهب ْتَلبَدواسَت

من  ْتَيِضُتنااحًا َفِصَوها، وادَِّمن َع ْتَدرََّجَت ْدَقرًا َوُصل، ااُلَو وِرُصيف الُع ِعالوقاِئ

م َلْعُت ْمَل ُثواِدَح ا هَيَمنَّها، إالِدَتَوها رِفِاَطِب هِلللَج ُرنَكسَتُت َفعاِرها، وَمغماِدَأ

م ِهوضوعاِتَميف  وَنُررَِّكها، ُيوُلُصُفت َققََّحها وال َتجناُسر َأَبعَتُت ْمَل نواٌعها، وَأصوُلُأ

 مَرَأ لوَنغَفَيَوها، أِنَشِب نَيدِمَقَتن امُلِم َينُعن َماعًا ِلَبها، إتِّأعياِنِب َةَلداَوَتامُل خباَراأَل

ن َعم ُهُفُحُص ُمعِجسَتَتَفها، ماِنرُجُتن ِمم يِهَلَع َزعَوأها، مبا يف ديواِن ِةَئاِشالنَّ جياِلاأَل

مًا ْهَوها قِلَنعلى  ظنَياِفَحسقًا، ُمَنها خباَروا َأُقَسَن ِةوَلالدَّ كِرِذِلضوا رََّعَتإذا  مَُّثها، ياِنَب

 َرظَهها، وَأِتن راَيِم َعَفَرب الذي َبالسَّ وَنُرذُكَيها، وال ِتدايِبِل وَنُضرََّعَتال َي. دقًاو ِصَأ

 حواِلَأ قاِدلى افِتإ ُدْعَب عًالَِّطَتُم ُرى الناِظبَقَيَفها، ِتغاَي نَدِع وِفُقالُو َةلَِّعها، وال ِتن آَيِم

ع يف ِنْقن امُلَعثًا ها، باِحِبعاُقَتو ها َأِمزاُحَت سباِبن َأَعشًا تَِّفُمها، ِبراِتوَم ِلَوالدُّ ئمباد

 آخروَن جاَء مَُّثتاب، ة الِكَمدَِّقُميف  ُهلَُّك َكذِل ُرذُكَنما سَبَحها، ِبناُسَتها أو ِنباُيَت

ن َع ًةقطوَعَم، صاِرواإلقِت لوِكامُل أسماِءِب فاِءبوا الى اإلكِتَهَذَو، صاِراإلخِت بإفراِط

 ابُن ُهَل، كما فَعباِرالُغ روِفُحم ِبِهياِمَأ ليها أعداُدَع وعًةوُضَم، خباِرواأَل األنساِب
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، اٌلَقَم هؤالِءِل ُرَبعَتُي يَسَلَو، ِلَمن الَهِم َرَثذا اأَلَه ىَفقَتن اَمَول، َمالَعيف ميزان  شيٍقَر

 ِةعروَفامَل ِبذاِهوا بامَللَُّخ، وَأِدواِئالَف َنِموا ُبا أذَه، مَلقاٌلال انِتَو بوٌتُثم ُهَل ُدعَُّيال َو

  .114ِدواِئوالَع خنَيِرَؤللُم

 الشريعِة من تسييِس املتنفذيَن والفقهاِء املتجربيَن مراِءواأُل اخللفاِء هدَفإنَّ 

 بعِض وتفسرِي وتأويِل( ص) حممٍد األمنِي ِلرسوال وأحاديِث سنِن وتلفيِق ،املحمدية

 بسِط بهدِفكان ، واملعنى ِتالدالال ها من حيُثموضِع يف غرِي املبنِي القرآِن آياِت

 العاِر عاِتتِبمنَ  ِصلُّالتََّم غيَةُب ،بادالِع على رقاِب ِطوالتسلُّ والسيطرِة والهيمنِة النفوِذ

ن ِم، ِمن َقبل نياألوِل هموأجداِدهم آباِئب بنِيامُل القرآِن وآياُت ُروَُّس ُهتحلَقأالذي 

 َأبو احَلَكِم (جهل أبو)اخلطاب  بِن عمِر اِلخ أمثاِل ،شركنيامُل َةمكَّ ريِشُق ذيِفَنَتُم

 إخواِنمن  ،التحديد على وجِهمنهم  ميَةبني ُأ صناديِدكذلك بوشام، ِهمرو بن َع

 َةيََّموُأ ،ةبيَعَر يإبَن َةيَبوَش َةتَبُعك ِهه وأخواِلوأعماِم ،بن أبي سفيان ِةَلنَظمثل َح معاويَة

 أكثُر تذين نزَلالَّربى، من الُك بدٍر يف معركِة القتلى هم من املشركنَيوغرِي ٍفَلَخ بِن

 ِصالتخلُّ هدِفبكذلك و .هم يف األرضإفساِدوكهم وشِرهم كفِر حبقِّ رآنيٍةُق من آيٍة

التي  ني إسرائيل،َب ألنبياِء ِةالتابع ِمَمبينهم وبني اأُل احلاصلِة املقارنِة أوجِه من النهائيِّ

 بشأِنما جاء مثلومناسبة،  وضٍعن َمِم أكثَر يف الكريُم ها القرآُنعلى ذكِر جاء

 كما( ص)األمني حممد  الرسول حياِةيف  هم املوسويِةبشريعِتمنهم  امللتزمنَي اليهوِد

َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم : البقرة سورِة يف ورَد

َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة : عمران آِلويف سورة  (1/40).ِمنَيَعَلى اْلَعاَل

 من حيُث السياِق يف نفِسو (4/224.)َيْتُلوَن آَياِت اللِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن

 دوُةُق ، يقوُلالكريم القرآِن آياِتمعاني  حتريِفعلى  السلبيِة نعكاساِتاإل تبعاِت

 بِنا الله عبِد رآِنالُق ماِنرُجوُت مِةاأُل رِبَح عمِه بِنإل ،السالم عليِه عليٌّ اإلماُم قنَيتَّامُل

 وارِجخ فلوِلمن  امُلنشقنَي املسلمنَيمع  للتحاوِر منُهدًا وَفُم ُهبعَث ماََّل (رض)اس العبَّ

بهم إلى  جوِعالرُّ بهدِف ،فرييةالتك همتطلعاِت بوجِه هم والوقوِفذرائِع سدِّ غيَةُب، هعصِر

هم حماوالِت بعَد، السمحاء املحمديِة الشريعِة أحضاِنووطريق النجاة  الصواِب جادِة

 وباحلرِف الُمالسَّ وعلى آلِه عليِه اإلماُم لُه قاَل حيُث، املسلمني ق صفوِفَشِل املتكررِة
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ن ولِكقولون، َيَو قوُلَتوه، ُجو ُوذ اٌلمََّحرآن الُق رآن فإنَّم بالُقُهُمخاِصُتال ":دالواِح

  .114"يصًاِحَمنها َعوا ُدِجَي ْنَلم ُهة، فإنَّنَّم بالُسجُهحِاِج

يف  السالُم عليِه اإلماِم من قوِلاألوفى  قصِداملالقصوى و الغايِةإلى  بالرجوِع

 ريِمالك القرآِن آياِتمعاني  ال تعني بأنَّ( وهُجُوو ُذ َحمَّال رآُنالُق)املأثور  ِهقوِل

 ياِتآل املأولنَي سريَناملفَّ ى ذلك غالبيُةإل عنى، كما ذهَبَمن ِم أكثَر هايف طياِت ُلحِمَت

تأوياًل  ُهيأولوَن همكوُن السالُم عليِه ُهقصُد ام، إّنهاجتنيًا على دالالِت بنِيامُل رآِنالق

 الدالالِت من حيُث ،ِصَلةِب احلقيقيِّعنى املإلى  ُتُمال َت جوٍهعلى ُو ُهوَنُلحِمَيسًا َويََّسُم

من  ديِنوال شريعِةلل سنَييََّسامُل لذا فإّن، زولالنُّ وأسباِب واملنسوِخ والناسِخ املقاصِدو

 قهاِءالُف ُمَتَمشيخيمن  باشٍرُم دعٍمِبَوالعصور،  رَِّموعلى  والسالطنِي مراِءواأُل لفاِءاخُل

م لنا ُهَصخََّشم، ِهرِيَغ نياُدِبما إنَّ سْبَحَفم ُهنياُدِب اَل خٍسَب ٍنَمَثِبَوم ُهيَنِدالذين باعوا 

هم قِّحب قاَل حيث ،ستقبليةامُل موِرلأُل وحيِةالرُّ ِهونظرِت ميانيِةه اإلِتراَسِفب( ِص) الرسوُل

 "ِهرِيَغنيا ُدِب ُهيَنِد اَعَب ْنَمم نُهِم ٌرَشَونياه، ُدِب ُهيَنِد اَعَب ْنَم اِسالنَّ رَُّش":باراتوبأوفى الِع

 لفاِءخُلا يف غالبيِة تَمثَُّلي ،مُدنياُهم ِبُهيَنِدذين باعوا ال ،األول صنِفلل بالِنسبِةو

م ُهيَنالذين باعوا ِدأمَّا  .لطاِنِهمُهم يف ُسن شاَطَروَم ،ِمنُهم واألواخر األوائُل ،واألمراِء

 مراِءواأُل فاِءَلاخُل اَنغَيُط واَشرَّعذين ال قهاِءالُف وُمَتَسلِِّفو وشيخَمَتُمم ُهَف ،مِهرِيَغنيا ُدِب

 الِلن ِخين، ِمالدِّ بإسِم العباِد قاِبعلى ِروَتَحُكَمُهم األرعن  مَتَسلَُّطُه واُربَر، َوكامواحُل

 وأسَنُدوه (ص) األمني الرسوِل على لساِن كثريٍة ومكذوبٍة ٍةَقفََّلُم أحاديَث وضِع

 ضليليِةهم الَتاِتتاواهم واجتهادَفب ًةَنصََّحُم ،الشخصيةهم خدمًة ملصاحِل صحيحًة بأسانيَد

 يِنِد َعرُِّبَت زِِّع يف كانوا عليِه رجوعًا إلى ماوذلك  ،همعوِبُشإستغباًء ِل سِةيََّسامُل

، الغالي والرخيِص ذِلَب نع هاحتقيِق يف سبيِل نوايتوا ملو ،ديمالَق يِِّلاِهم اجلَِّهرِكِش

 موِرتلك اأُل كلُّ حدثْت! والسَُّنة تاِبالِك بإسِم اِسالنَّ ِةها على عامَّمتريِر ِبَهَدِف

 ِنَنُس حريِفوَت لفيِقَت َةغيُب الباغية، مويِةاأُلالُعَمريِة و اخلالفِة لِّيف ِظ التحريفيِة

مكانتها ن ِم يِلالنَّو مديِةَحامُل ريعِةالشَّ إلى اإلساءِة ِفَدَهِب( ص) سوِلرَّال أحاديِثو

 ٍرَوُصِب هاتغليِفو حيح،ها الصَّساِرَمن َعها وإخراِجاملستقبلية  اهِدمقاِصالتجني على و

                                                 
كون . إبن أبي احلديد املدائنيلعالمة أنظر اجلزء الثامن عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة ل -  114

األحاديث الصحيحة يف تلك األزمنة كانت قليلة ومعروفة للجميع، ومل تتالعب بها بْعُد أهواء نفوس املسيسني للدين 

 . من وعاظ السالطني، وكان من السهل التمييز بني الصحيح منها واملفربك
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مكذوبًا على لسان  زائفٍة معتقداٍت متريِر غيَةُب ،ىتََّش ٍةمويهيََّت وتصوراٍت كثريٍة فٍةَيزَُّم

، لنِّفاقبا ِةاَرهم األمَّنفوِس ، خدمًة إلهواِءاخليال نِعُصَو هِمالَو ن إجياِدِم( ص)الرسول 

 َلْمما ِب امُلبنِي القرآِن آياِت عانيَم الالِتَدِل املفربكِةخرى اأُل همِتتأويال نِبإلى جا

 .هاتكالبًا على زخارِفونيا الدُّ إسِتحواذًا على ُمغَرياِتوذلك ، لطانُسن ِم هِب اللُهُيَنزِّل 

: األنعام سورِةيف ورَد  كما ؛َبيِّنو واضٌحتعالى  اللِهإلى  َلاملوِص طريَقال سيما وأنَّال

َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم 

 ْتَضي تعرَّذال واألخطُر اآلخُر املقصوُد والتحريُف( 0/254).َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

َ  املحمديُة ريعُةلها الشَّ  باجلانِب ُقطَلامُل مُهإهتماُم ،والقيصرية سرويِةها الِكِتمسرَييف

ِ َمَتامُل ،الشريعة َنِم يِّقِهالُف ال َول إفَع ،هيَنَو مٍرن َأِم الظاهريِة اِماألحَك تطبيِقيف ثل

 الرأيِّ فعيَلَتها ياِتَطيف  ُلحِمَتالتي و ،روتينية تكاليَفمن  ما إلى ذلكَول فَعَت

ها كوُن، وءالسُّ هاِءَقُف شيخيَمَتُمالتكفرييني من  لدى ِذَباملحَّ خصيِّالشَّ هاِداإلجِتو

 ُبتََّتَرَيا وَمأويل، والت زييِفوالتَّ زويِروالتَّ حريِفوالتَّ لفيِقللتَّ خصبًا عًارَتَم ُلكَِّشُت

 وَنعاُنُي وَنالوما يز كانوا الذيَن ،نييِِّماأُل سلمنَيامُل َنِم اِررَّاجَل يِشَجلل داٍعِخمن ليهاِ َع

 قِرالُف طَأِةَو حَتَت وَنُنِئَيوب، كََّرامُل هِلاجَلن َع يَكناِه والتخلِف عِيالَو إنعداِمن ِم

ُمَسيٍَّس  ٍقناِع لُِّك راَءَو َهرِولوَنُيو، رمانواحِل ِةاَقالَفو ِضَروامَل امُلسَتشري واجلهِل ِعدِقامُل

أو  ٍركَُّفأدنى َت من دوِنأو ُمَتَمشيٍخ ُمَتَكِفٍر  ٍمأسِلَتُم ٍهيِقَفَتُم لُِّك داَءِن بوَنَلُيَوللدين، 

ويف نفس . دبَُّلوالتَِّق ُمَحوالتَّ ِطُبَخالتَّ ِرن أَثِمم ِهوِهُجُوم يف يماُهِس ،لقَُّعَتأو  ٍرُبدََّت

امَلغضوِب عليهم  لنَيلَِّضامُل النَيالضَّ الفقهاِءالعظمى ِمَن  غالبيُةال ِتكان اإلجتاِه

 األبيِض اخليِطو يِط األسوِداخَل نَيَب مِّيزواُيِل ما كانواوء، نَّ السَُّض اللِهِب ضاننَيالو

 وامُلِضيَء امُلشِرَق َبلوا اجلاِنأهَم ذاِل، منيوالسَّ ثِّوالَغ واجلمِل ِةالناَقو ِلوالباِط ِقاحلَّو

 هٍدوُز ٍعَرَو نِم ،الدِّينو ِةالشريعيف  واحلقيقِة والطريقِة قيدِةلَعبا ُقلََّعَتَيفيما  َماألهَّو

 زكيٍةَتن ِموما إلى ذلك  ،التَّدبري وُحسِن ٍركَُّفوَتوتعقٍُّل  ٍلأمُّوَت رٍبوَص ٍةقاَموإسِت وُتَقًى

 جائٍر لطاٍنُس نَدِع يقِةاحلق وِلَقيف  ثِلَمَتامُل ،اتلذَّل رويٍضوَت لوبللُق ٍةَيصِففوس وَتللُن

 عليِه ليٍَّع اإلماِم ؤمننَيامُل دوِةُق على لساِن ورَد، كما للباطِلًا وإزهاق لحقِِّلًا إحقاق

 تتمثُل احلقِّ ومعرفُة "ُهف أهَلعِرَت قَّاحَل ِفجال، إعِرالرِِّب قُّاحَل ُفال ُتعَر":هبقوِل السالُم

 جلميِع ِةَسدََّقامُل الُكُتِب سائِر ِرَرُد ِنثاِرن ِم ِةَقِثنَبامُل األمثاِلو ِمَكاحِلو ِرَبِعال يف إستخالِص

يف تأكيدها  كما ورَد، الكريم رآِنالُق يِةِطَسَو َرْبَع ،ماويِةالسَّ أو األدياِن الشرائِع
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ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن ٰ  َوَكَذ :البقرةسورة سياِق 

 صِصقمن  النافعِة الدروِس إستحصاِل ْبَرَعوذلَك  (1/244) الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

 الشرائِع بني كافِة رآنّيالُق واِءالسَّ كلمِةل تفعيٍلوما إلى ذلك من  ،واملرسلنَي األنبياِء

كما ورد يف ، ن الكريمالقرآ وآياِت ِرَوُس سائُربها  ُرزَخوالتي َت ،السماويةأو األديان 

َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد  ٰ  َتَعاَلْوا ِإَلىُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب  :آل عمرانسورة 

 (4/04) ِإالَّ اللََّه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه

 تأكيُد كما ورَد ؛التحديد على وجِه الصحيحِة النبويِة األحاديِثب العمِلكذلك و

 يفاليقيني واإلسالم احلقيقي  اإلمياِن ِلتكاُمحتقيقًا ِل يف الديِن املشرقِة اجلوانِب هذه

 (18/44).اْلَعاِلُموَن لنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّْمَثاُل َنْضِرُبَها ِلَوِتْلَك اأَل: العنكبوت سورِة

ْرِض َفَينُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َأَفَلْم َيِسرُيوْا ِفي اأَل: يوسف سورِةيف  أو كما ورَد

: األنبياء سورِة سياق يف العرب واملسلمني صرحيًا تقريُع ىوتوال( 21/208).ِمن َقْبِلِهْم

 يوسَف سورِةيف كذلَك و (12/20).َتْعِقُلوَن ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَلَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم 

 (222/ 21).ْوِلي اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرىاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌةِ أُلَلَقْد َك: أيضًا

َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثرًيا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ  :البقرة يف سورِة تواَلتو

 قوِلالُع أصحاَب أي (ْلَباِبُأْوُلوْا اأَل)فقرة من  والقصُد( 1/198).ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب

 ألنَّ ،باليقني ِةَمامُلفَع املطمئنِة والقلوِب السديدِة واآلراِء املتفتحِة واألذهاِن تنورةامل

ملعرفة من  ، هييف آٍن واحد من وجود الشرائع السماوية املختلفةاألسمى الهدف 

 حببِلكًا سَِّمَتُمباحلق أغراض احلق ومن يثار للحق ومن يبقى معتصمًا منهم يشايع 

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن  :امللككما ورد يف سورة املتني،  اللِه

: املائدة سورِةسياق يف صرحيًا كما ورَد تاكيدها  (00/1.)َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر

 لذا فإّن.(5/49.)ْنَهاًجا َوَلْو َشاَء الله َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًةِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِم

 ،اهِب َظعاواإلِت واملرسلنَي األنبياِء من قصِص ِةاملستقا األمثاِلو ِمَكواحِل رِبالِع خَذَأ

 ها تتغلغُلُنكو ،اإلنسان بناِء صرِحيف  الشامِخ والطوِد الراسِخ األساِس مبثابِةر عتَبُي

 اآلخِر حببِّ تزداَنكي  اإلستقامِةالصرب وعلى  هاوحتثَّ وَحالرُّ َيكَِّزُتل ِسنفوال داخَل

 يف حديٍث( ص) حممٌد األمنُي نارسوُل ، لذا قاَلهإلغاِئأو  ِهتهميِشدون  للحيلولِة

 أهميَة لذا فإّن "هنفِسِل خيه ما حيبُّأِل بَِّحى ُيتَّم َححدُكَأ ُنؤِمال ُي":مأثورصحيٍح 

 هِمَفحتقيقًا ِل، لنفوسا وتزكيِة القلوِب صفيِةَت يف املتمثلِة ِةوحيَّالرُّ نِباجلوا تأثرِي
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 عن التقليِد ًابعيد ،هامبوجِب والعمِل هامقاصِد وإدراِك األشياِء باِبُل وإستيعاِب

أعَُّز ووأوفى مكانًة شأنًا  أعظُممنزلًة و أكرُب ،واملرجعيات والفقهاِء للشيوِخ األعمى

ال  التي الروتينيِة التكاليِفمن  وما إلى ذلك ،هيمٍر وَنن َأِم األحكاِم ن تطبيِقم رًاقْد

ين الدِّ ُأموِريف  املقلديَن الكريُم القرآُن نعَت ، حيُثهايف تأديِت ِةَدَرالِق على باِل تغيُب

ِلْمُتُم َوَلَقْد َع: البقرة سورِة يف من اليهوِد ضالٍة فئٍة ها حبقِّيف حيِن ورَد بالقردة، كما

َفَجَعْلَناَها َنَكااًل ( 05) الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِفي السَّْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي

 الِعَبِر لَكِت َسرُد أِتيومل  (1/00).لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقنَي

 أَبوا أْنهم كوُنها، بوا ظي يتعك تذكريًا للعرِب إال لكريِما يف القرآِن مثاِلاأَلو

 َعن طريِق ،وحيدالتَّ ِديِن عامِلمب التَّامِّ اإلملاِمإنطالقًا ِمن  ليِلالَع بِحالصُّقوا َنسيَم نِشسَتَي

 زاليوما َتَديُُّنهم كان ما إّن ،اللهإلى  للتقرِب باشرٍةُم وسيلٍةَك اللَُّدنيِّ الِعلِم إفاضاِت

 واملرجعياِت فقهاِءوال شيوِخللاألعمى  تقليِدال نوِنوُظ وآماِل يانمَأن م نطلُقي

 ِلعُقوالتَّ أمِلوالتَّ ريِثوالتَّ القلِب وِرضُحعن  بعيدًا ،نياالدُّ على حطاِم املتكالبنَي

وَن َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن اَل َيْعَلُم: السورة نفِسيف هم تشخيُص ورَد، كما دبريالتَّ وُحسِن

 ِنَصَيمل ما  واإلمياِن اإلسالِم وما قيمُة( 1/09).اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن

 والغيبِة والسرقِة الكذِبو والبغِي واملنكِر والفحشاِء القتِلعن  ينهلبا اإلنساُن

 والقوميِّ ينيِّوالدِّ الفكريِّ اإلرهاِب ممارسِة عنو ،الكالميف  ِشتفّحالو والنميمِة

 والطوائِف واألقلياِت واجلماعاِت األفراِد قوِقِلح صٍبَغماِء وسفٍك للدِّن ِم، جنَهَمامُل

 ويٍةَمُأو ريٍةَمُع ممارساٍتمن ما إلى ذلك و، إلغاًء لهم ِمَمواأُل والشعوِب والبلداِن

 ،السليمة البشريِة طرِةلِفوا ينيِةالدِّ الِقَيِم عن ناهيَك ،خالقيةاأل القواعِد ِطبَسأل نافيٍةُم

 املحمديِة الشريعِة أتباِعمن  التكفريينَيبني  إلى اليوِم شِّيِةَفَتوامُلوامُلتََّبَعِة  يِةبقَِّتامُل

 للطقوِس ا من أداٍءمصاحبهُيوما  واإلمياِن اإلسالِم وُنَك! يف الهشيم كتفشي النرياَن

مع  ،للفعل صاحٌبُم وٌلَقصاحبهما ُي مْل ما لإلنساِن كفياِنيال  ،بالفرائض لتزاٍموا

 وُحسِن وتفكٍر وتأمٍل وتريٍث وتفقٍه وتعقٍل قلبيٍّ وخشوٍع وجدانيٍّ وتأمٍل روحيٍّ إيقاٍن

ِإنَّ اللَه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما : الرعد يف سورِةورَد تأكيدها  كما ،تدبري

 ،اليومية احلياِة جوانِب سائَر غطيَُّتل الروحيِة اللهاظب قيلُت حبيُث (24/22.)ِبَأْنُفِسِهْم

 ،األصعدة كافِةعلى و والسريرِة والسِّريِة السلوِكو األخالِقعلى بالتالي  تنعكَسل

كما  ؟الوجدان وصميِم النفوِس ومكامِن ِبوالقل شغاِفإلىِ لها  طريقًابالتالي  قَُّشَتِل
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َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا : بوتالعنك سورِةسياِق يف  هاتأكيُد ورَد

الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ  اللهَوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ ( 1)  ُيْفَتُنوَنَوُهْمَ ال

متامًا عن  واملغايِر املعاكِس ويف اإلجتاِه واإلمياَن اإلسالَم نَّأي أ( 4-18/1).اْلَكاِذِبنَي

 التكفرييني ميليشياِتو واجلهادينَي والوهابينَي عاصريَنامُل سلفينَيَتامُلو تأخوننَيامُل زعِم

 يُدكتأ وقد سبَق، الصالح بالَعَمِل اِنجوََّتُي ْمإذا ما َل لإلنساِن كفيانيال  ،اآلخرين

 ُنؤِمُتنَت َأ28":املقدس اِبالكت آياِت ُدرِر ضمَن تفصياًل كثَرأ املشرقِة هذه اجلوانِب

ُد ِعرَتَتها نَِّكة، وَلقيَقاحَل ِههِذِب ُنؤِمُتيضًا َأ نُيياِطوالشَّ! لفَعَتنًا َسَح؟ دواِح الله أنَّ

 عماٌلَأ نُهَع ُجُتْنَتذي ال الَّ اإلمياَن نَّ، َأّيِبالَغ ها اإلنساُنيُّ، َأكَل ُدِكَؤُيوهذا 10. وفًاَخ

من ثنايا  واحِلَكِم الدروِس وإستحصاِل الِعَبِر أخَذ لذا فإّن 115"!تيَِّمإمياٌن  َوُه

 يف اجلوانِب الكريم، تكُمُن ها القرآُنومن ضمِن املقدسِة الكتِب لكافِة القدسيِة األنواِر

هم ن جتارِبِم إلستفادِةا ، من خالِلواملرسلني األنبياِء َصِصِقمن  واملضيئِة املشرقِة

 تطبيِقن ِم غاياٍت آفاقًا وأنبُل طاقًا وأوسُعِن شمُل، وهي أهمشعوِبمع  الروحيِة

 َعبُِّر َعن عقيدِةُيها يف حقيقِت ألنَّ الظاهَرالدين، و الشريعِةيف  الظاهريِة األحكاِم

 وحّيالرُّ يف الذَّوِق املتمثِل ِبذَهامَل الذي ُيَعبُِّر عن لساِن الباطِن الَعوام، مقابَل

إلى  السؤاَل( رض)الصديق  أبو بكٍرنا سيُد ا وجَهعندمولذا ، القلبي واإلطمئناِن

 فُُّلَي زُنواحُلأجاب  "؟اللهسول يا َرِشبَت ":هبقوِل( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوِل

 نَّ الِعَبِرِمها يف طياِت ُةوَرها هذه السُّمبا حتمُل" وٌد وأَخواُتهاُهيََّبتِني َش":ولِهَقِب ُهُعوََّد

 وِلِمن َه شيُبُت وعيِدالو تقريِعالو تهديِدال إلى والدروس، باإلضافِة ِمواحِلَك األمثاِلو

 البشريِة ِهها إلى فطرِتمن خالِل ساَنا، لُتعيَد بالتالي اإلنيَبِش واصي اِلولداِنَنأحداِثها 

 يف سورِةورَد كما  جاء؛ني احُلبِّ واخَلوِف والرََّتأرِجٌح َبُماحلقيقي  اإلمياِن وُنَك، السليمة

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم  :آل عمران ويف سورِة( 1/205.)ِهِلَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لَوالَِّذي: قرةالب

ويف  (4/42)َغُفوٌر َرِحيٌم  اللهَوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو اللهَفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  اللهُتِحبُّوَن 

يف و (4/00)ُيِحبُّ اْلُمتَِّقنَي  اللهَواتََّقى َفِإنَّ َبَلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه : أيضًا نفس السورِة

 :السجدة سورِة يفو( 5/54.)ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه اللهَفَسْوَف َيْأِتي : املائدة سورِة

أنَّ ب تعنيو( 41/20) َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا
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 (تتجافى) وكلمُةلياًل،  إلى النوِم واخللوَد التجاذَب تُمحت الفطريِةد َساجلَّ لباِتمتط

، كي بيباحل قاِءقًا إلى ِلوبًا وشأنَّ هناك ُحأي  (تتجاذب) من كلمِة عكِسعلى ال

 تطلباِتقهرًا ملَلياًل  النوِم دوَن للحيلولِة ِعهم عن املضاجنوِبعلى جتايف ُج يعمَل

يف  ِهحبِّ وبالتالي تغلغُل منُه ؤدي إلى التقرِبُيتعالى  اللِهمن  اخلوُفوحتى ! النَّْفس

من  هاوغري واملندائيَة واإلجنيليَة والتوراتيَة رآنيَةالُق القصَص أّنسيما والالقلب، 

 والقسطاَس القويَم األخالقيَّ َجاملنَهو ،الدائَم الروحَي الدستوَر قدُمُتالكتب املقدسة، 

ن وِم ديِنوال شريعِةلل ألساسيِةا لمبادِئل العريضِة اخلطوِط انِبإلى ج ،املستقيم

 اِرمن النَّ واحلرارِة ن األشياِءِم لِّالظِّ مبثابِة َدقاِئوالَع ألن األحكاَم ،ها األحكامضمِن

َ ُهُضعَب ُلمَِّكُي ،دَسمن اجلَّ وِحوالرُّ  جذوُر ُخرتسليهما تِكوِبم، ُهيَنَب صاَمنِفال ا بعضًام

إلى  وصواًل لإلنساِن اهتوفُر الالزِم ،لبالَق قاِعيف ِب اليقينيِّ اإلمياِناحلقيقي و ِماإلسال

على ، التكفرييني قهاِءالُف أعالُم ابه تاجُريالتي  قِهالِف كلمَةإالَّ أنَّ  ،الكمال يِقحتق

 الشريعةيف  الظاهريَة اجلوانَب إالَّها حقيقِتيف ال تعني  ،اله وَنروجيا مَّم متامًا العكِس

الباطنية،  ِهوانبيف جإالَّ  كمُنيال باليقني،  َمفَعامُل الراسَخ اإلمياَن أنَّ رغم، املحمدية

 وأسفاِر آياِت جممِل خالِلمن  ومناسبٍة من موضٍع يف أكثَرتأكيدها  تالتي وردو

ُل ُهَو اأَلوَّ :حلديدا سورِةيف ورَد كما  ؛كريمال القرآُنومنها جمتمعًة  املقدسِة الكتِب

يف أيضًا ها توثيُق وقد سبَق( 50/4.)َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

 نَّوأ 110"ةهاَيوالنِّ ُةر، البداَيواآلِخ ُلوَّاء، اأَلوالَي ُفِلنا اأَلَأ24":املقدس الكتاِب

 بالتكاليِف ِةتمثلامل ،ديةاملحم من الشريعِة الظاهريِة ألحكاِماب شيخنَيَمَتامُل َثُبَشَت

كذلك وغساًل كان أم مسحًا،  لوضوِءا اِغإسب ثُلوالنهي، ِم مِراأَل من حيُث واحلدوِد

 اليِد وضِع وكيفيُة ،ت أم جماعاتفرادى كاَن والسجوُد الركوُعو الصالِة إقامُة

ها عُمدواإلستنجاء،  وكيفيُة ِعرُقوالُب جاِبواحِل املالبِس ونوعيُة الصفوِف وتسويُة

عن  والنهيِّ باملعروِف األمِر هيئِة مثَل خمتلفٍة حتت مسمياٍت ردعيٍة هيئاٍت كيِلتشب

 دوِلال وبعِض والصوماِل وأفغانستاَن وباكستاَن يف إيراَن احلاُل عليِههو  كمااملنكر، 

 بني أرجُحَتَت ِةيَِّماأُل ِةمَّاأُل من األعظِم واِدالسَّ رِكَتمع  ،املتخلفة واألفريقيِة يِةاخلليج

 يف أوحاِل طَُّغوَتق، ُزوالتمَّ والتفرُِّق ِتُتالتشَّ أعباِء حتَت ُطَبَخَتَتورمان، واحِل ِةالفاقَّ
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 الكريُم القرآُن همنعَت نوالذي ،لوعيا إنعداِم عن ناهيَك واملرِض واجلهِل قِرالُف

هم حبِق ورَدكما  ،احليوانات ن جمرِدحتى ع قيمًة سُّجًة وأَخَرَدأدنى ل َب باحليواناِت

َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم : األعراف سورِة يفصرحيًا 

 (0/208).آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها ُأْوَلـِئَك َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن

أن  وَنُد روَننُظَيم ُهَف":أيضًا املقدِس يف الكتاِب املعنى والدالالِت بنفِس ورَد وقد

 عياَءإِش ُةبوَءُن ْتمََّت ْدَقم فيِهَف24. موافَهَيعوا أو سَمَيأن  وَنُد سمعوَنَيَوروا، بِصُي

 لَبَق نَّأَل25. رونبِصُتال َو روَننُظَت رًاَظَنَوون، ُمفَهَتال َو وَنُعسَمَت عًاْمَس: قولَي يُثَح

 الََّئِلم؛ ُهوَنُيُعضوا غَم، وَأعْمالسَّ َةقيَلَثهم ت آذاُنصاَرَو، ليضًاَغ د صاَرَقعب هذا الشَّ

 110"!مُهَيشِف، فُأيَّوا إَلُعرِجَيَوم، ِهلوِبُقِبوا ُمفَهَيَوهم، وا بآذاِنُعسَمَيَوم، ِهيوِنُعِبوا ُربِصُي

 يسل ،ينالدِّ ُقشورِبحمدية امُل الشريعِة قهاِءُف نِم حري العقوِلَصَتُمك سُّمَت نَّأوالسيما 

 ختديرًا لعقوِلاخلبيثِة  اإليديولوجيِةهم طاِتَطَخوُم ِةَتيََّبامُل نواياهم الدنيويِة إال لتمريِر

إستغباًء  اسيِةالسي الغاياِت إلى حتقيِق مًا للوصوِللَُّسسهلة و َمِطيًَّةهم عِلوَج ،الِعباد

 تطبيِقو خلالفِةا دولِةوِل ِهَلِل اكميِةاحل شعاِر حتَت لسيادِةل ٍضرَفو لنفوِذل ن بسٍطِم ،مُهَل

وَن ُبنصِّأي َي .كثرية سياسيٍة من موبقاٍت وما إلى ذلك القواننِي وأسلمِة الشريعِة

 الشريعِة فقهاِء منافقي إعالِم ببعِض أسوًة! ينوالدِّ اللِه أنُفَسُهم ُحكامًا وُخلفاَء بإسِم

وتركوا  الشَّريعِة ، من الذين َتَشبَّثوا ِبُقُشوِرمن فريسييَِّن وَصُدوقييَِّن هايف حيِن املوسويِة

الشريعة، لذا تَنكَّروا  ظاهِر َعن طريِق الِعباِد ُعقوِل تَّخديِر اللُّباَب ِلَغريهم، ِمن ِخالِل

 سيماالهم املوروثة؛ ًا على تقاليِدظحفا املسيِح السيِد القدوِس اللِه كلمِة ملصداقيِة

 ِةَقعلى أخَل يعمَل أو أْنياسية، السِّ ؤوِنيف الُش ُفَفَعَتَي من اَلخلِق حٌدليس هناك َأو

 ،ينيةالدِّ ِةكَريف الِف ُنكُمال َت شكلِةامُل وهَرَج أنَّب أيضًا َهوَِّنأن ُأ كما وجيُب 119ةياَسالسِّ

  .على الواقع تلك األحكاِم تطبيِق كيفيِةما يف ، إّنحكاماأَلال يف و وال يف العقائِد

                                                 
 . أنظر اإلصحاح الثالث عشر من إجنيل متى من الكتاب املقدس -  110

ء، إالَّ أن ن زعم بأن ال سياسة يف الدين وال دين يف السياسة، ألنَّ السياسة موجودة يف كل َشيوقد أخفق م -  119

الناس، فهذه ِبدَعة ُعَمرية  مقدراتلإلستحواذ على األرعن لسياسي بهدف التحكم والتسلط الدين يف التََّغوُّل اُتسَتَغلَّ 

وعلى حساب  ِبُطُرق ُملَتوية ومباهجها نيا وزخارفهالدُّا حطامقبااًل على ، ألنها ُتعترب إوُأموية ُمنَكَرة وجرمية ال ُتغَتَفر

ورَد على لسان اإلمام علي عليه  الدين وليس العكس، كماف السياسة يف ِخدَمة ، إمنا ينبغي أن توظَّشقاء اآلخرين

ًة يف ُسلطان، وما إلتماس شيٍء ِمَن احُلطام، اللهمَّ إنََّك َتعَلم، انه مل يكن الذي كان ِمنَّا ُمناَفَس:"السالم يف نهج البالغة

 . "وِدكولكن ِلَنُردَّ املعامل ِمن ِديِنك، وُنظِهَر اإلصالح يف ِبالِدك، َفَيأَمن املظلومون ِمن ِعباِدك، وُتقاُم امُلَعطََّلة ِمن ُحُد
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 لِّيف ِظ ما طرأْت، وعلى ما رأينا واألمُر الشاكلِة على تلك احلاُل توإذا كان

 ك مع تدوين وكتابِةفما باُل ،للحقائقوقلٍب  للمبادِئ ن حتريٍفِم العباسيِة اخلالفِة

 بدأ بتأليِف ُهوأّن سيماالالباغي؟  مويِّاأُل العصِر مسِخ يف زمٍننفسها  إسحاَق ابِن سريِة

 وانتهت بِه موِراأُل إليِه ، لذا نرى مبا آلْتالتعسفية همخالفِت لِّيف ِظو باملدينِة ِهسريِت

بو على تر والتيحصى، ُتوال  عدُُّتالتي ال  األحاديِث انربوا جلمِع نمع َم ،األحوال

 لفتِحل ِهيف مقدمِت( رض)البخاري  ها اإلماُمسطََّركما  حديث، ألَف من ثالثنَي أكثَر

 املتيقُن املؤمُن ليكوَن إالَّ ،اهمِعإلى ج( رض) البخاريُّ اإلماُم بادِرومل ي .ريالبا

 التلفيقاِت على حقيقِة الوقوِف غيَةُب، منها الكثرِي فربكِة ها على أمِرالِلن ِخِماحلصيُف 

 األحداِث جمرياِت مقارنِة الِلتجلى ذلك من ِخيو ،عليها الطارئِة التحريفاِتو

 تنافِر ، إلى جانِباآلخرها مع البعض بعِض وتعارِض ،ما البعضببعِض والوقائِع

 ! التحديد على وجِه البيناِت القرآِن ِتآيا ومقاصِدمعاني  ها مع دالالِتغالبيِت

 النبويِة ِةنَّمن الُس الشريفَة األحاديَث بأّنأيضًا  َهوَِّنبالذكر أن ُأ اجلديِر َنِمو

ومغزى  العقيدِة وُلبَّ الديِن جوهَر التي متسُّ وشعائَر وأفعاٍل من أقواٍل (الصحيحة)

 ألركاِن األساسيِة نًا للمبادِئيَِّبوتثبيتًا  وقرآنًا ثانيًا إلزاميًاحيًا َو ُرَبُتعَت ،احلقيقة

سيما وقد الالكريم،  بالقرآِن املتمثُل األوُل اإللهيُّ عَِّضُد الوحُيُياملحمدية،  ريعِةالشَّ

 متمكنٍة مؤسسٍة من خالِل( ص) الطاهِر ِهعلى لساِن حاديِثاأل وتلفيِق وضِعب وابدأ

 .الشريفة ِهِتمن حيا األخريِة السنواِت ، وذلك إبتداًء منالكواليس من خلِف ومرتصدٍة

من  السوداِء َقِبتلك احُل عن مالبساِت َكبدلِو تدلَو أْن تريُدعندما  يف األمِر الغريُبو

تكفرييي ِمن  يف األرِض املفسدوَن َكيواجُه ،فاءلاخُل ودكتاتوريِة ستبداِداإل عصِر

 فًاَلَس اجلاهزِة والُعمريِة هم اأُلمويِة، بأجوبِتأخوني اليومَتلفي وُمَسَتُمِمن  الفقهاِء أعالِم

 يَسَلأَو "هاظأيَق ْنَم اللهن َعَلمة، ت ناِئكاَن ُةتَنالِف:"بالقول ردفنَيُم األموِر تلَك ملثِل

شى يف ها وَمودعى إليها وآزَرلها  وخطَط َنَتتلك الِف ن أوجَدَم َنأن ُيلَع ن األجدِرِم

ها بتفاصيِل واإلملاَم ،تلك األحداث نبَشيف  متامًا بأّن دركوَنهم ُيكوُن؟ هاركاِب

 خلفاِء عن مفاسِد الستاِر زالِةإل احلقيقيُّ اخلطُر كمُنيها، جوانِب ِفَلمبخَت واإلحاطَة

 لتحقيِقزوااًل  عليِه رتتُبيما و، قهاءن الُفِم همحاشياِت سرائِرفساد و السوِء ِءوأمرا

 . ِمن جديد التعسفيِة الدكتاتوريِةهم خالفِت سلطاِن يف إقامِة ِةاملتمثلهم أحالِم
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بها  جاَءالتي  واآلياِت َوَرالسُّال َتعني  بأنَّ اإلسرائيلياِت ُأَنوَِّههنا أرتأي أن ِمن 

 ، الذي أوحى إلى ُرُسِله موسى وعيسى وهاروَنانّيالربَّ من الوحِي الكريُم القرآُن

أو  صرانياُتأو النَّ اإلسرائيلياُت مابني إسرائيل، إّن أنبياِء وبقيِة وداوَد وسليماَن

ن ِم ،الكتاب أهِل ثقافِةب اخلاصَة اإلميانيَة واملسائَل وحيَةالرُّ موَراأُل تعنيندائياُت امَل

 ِنَتن الِفوِم الساعِة قياِم بَلما َق ورواياِت السالفِة ِمَملأُل أخباٍرو لِقواخَل شوِءالنُّ حيُث

 رغمًا عن كونِه الكريِم للقرآِن بإنَّأيضًا،  أنوَه أْن ريُدُأو كما ،وما إلى ذلك والبغٍي

 رؤيٌة له وكما أسلفُت، اعليه املقدمِة املقدسِة والكتِب ماويِةالسَّ رائِعشَّلل ًاقدَِّصُم

 والوجوِد والقدِر القضاِءوفلسفة  والغيِب والكوِن والعامِل إلنساِنوا للحياِة جديدٌة

 كوُن ،تابالِك أهِل ثقافِةعلى  يف اإلنفتاِح ال تكمُن َةاملشكل ّنا وأَميَِّسال، اهلُِّك

( ص) ُهألّن، الكتاب أهِل ثقافِةعلى  يًالُِّك حًاإنفتا حًاِتنَفكان ُم( ص) حممٍد الرسوِل

يف  متمثلًة ،هابذاِت قائمًة وروحيًة دينيًة ثقافًة يف مكََّة وجَد ،الشريفة يِةالنبو البعثِة بَلَق

 بأنَّأيضًا  َهوَِّنُأ أْن القوِل ن نافلِةوِم، توراةو جنيٍلإمن  املقدسِة ماويِةالسَّ الكتِب

 ًةَنيَِّدَتُم مسيحيًة كانْت (رض) خويلد بنَت خدجيَة( ص) حممٍد سوِللرَّاأُلولى ل وجَةزَّال

 (لوَفَن بِن قِةَرَو) صرانيِّالنَّ الراهِب مكَة قسِّ مِّع بنَتأيضًا ها كوِن رغم، مةِزلَتُم مؤمنًةو

 ،هيَِّتُأِم رغم الكريِم القرآِن ونزوِل الشَّريفِة بويِةالنَّ البعثِة َليَبُق( ص) اللِه رسوُل وكاَن

ها مَِّع مع ابِن كذلَكربى، والُك ِةخدجي املسيحيِة ِهزوجِت ن خالِلِم أمََّن ِغذاَءُه الرُّوحيَّ

 أنواِرِمن  يقتبُسو ،سدََّقامُل تاِبالِك تعاليِم ن إفاضاِتِم ينهُل كاَنل، ووَفَن بِن ورقِة

 لسًةِخ ِهواعتكاِف ِهإلتجاِئ رُّفما ِس وإالَّ، وحيالرُّ ُهَءغذا ِهِمن مواجيِد يأخُذِمشكاِتِه، و

؟ الله يف آالِء والتفكِر تأمِلوال تعبِدلل اَءحرَّ غاِر إلى املشركنَي ِهن بني قوِمع مبنأًىو

موجودًا أصاًل  لِقبعيدًا عن اخَل الكهوِف إلى والتوجُه أو التأمُل اإلعتكاُف وهل كان

بدأ مسيحيًا ( ص) ًانا حممدأخرى فإنَّ رسوَل وبعبارٍةاملشركة؟  العربيِة يف الدياناِت

 الشريعِة أتباَع أمَر الكريَم القرآَن وأّنا سيمال! رسواًل نبيًا بعد ذلَك غدَويكي 

 والنصارى من اليهوِد الذكِر سألوا أهَلَي أْن، مكة فتِح وبعَد باملدينِةحتى  املحمديِة

 املالئكِة وجوَد صُّخيما في سواًء، وحيةالرُّ موِرواأُل اإلميانيِة بالشؤوِن تعلُقي ما يف كلِّ

مثل  اليوميِة باألموِرى منها عَنُي، أو ما رووالنش املوتى والبعِث حياِءوإ واجلاِن

َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي : األنبياء يف سورِة ورَدكما  (طهاروت)الطهارة 

 املتأسلموَن َفرََّح وقد (12/0).ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن
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 الكرميِة القرآنيِة اآليِةهذه  دالالِت ،املحمدية ريعِةالشَّ فقهاِء عالِمأمن  التكفرييوَن

 يف تهميِش ثلِةاملتم همنفوِس ِءهواأ حسَبسًا مسّي تأوياًل اوأولوه ،هاوشوهوا معامَل

! يةاملحمد الشريعِة فقهاَء تعني( َأْهَل الذِّْكِر) من القصَد ّنبأوزعموا اآلخر،  وإلغاِء

بني  على أنبياِء الوحِي عن نزوِل احلديِث الكرمية بصدِد القرآنيَة َةاآلي وأّن سيماال

 جاُلم الرِّوَمن ُه( َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلْيِهْم) فقرِةعند  إسرائيَل

 كي يسألوهم يف نياملؤمن وسائَر( ص) ُهرسوَل كي يأمَر ِةّزالع الذين أوحى إليهم ربُّ

 اجلزيرِةيف  والتوراِة اإلجنيِل أتباِع غرُي ؟ وهل كان هناَكالدِّينية باألموِر تعلُقيا م كلِّ

 الذي كان يف عهِد الكتاِب احلالي هي نفُس املقدُس والكتاُب؟ حينذاك العربيِة

 حسَبكذلك  ولو كان ،فرََّحُم هبأّن َنوالتكفريي الذي يزعُمو( ص) حممٍد الرسوِل

يف  ورَد؛ كما هفي مبا جاَء نؤمَن أْن اللُهنا يأمَر أن من العبِث َس، أليالتكفريي همزعِم

َوَماَلِئَكِتِه  اللهآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِب: البقرة سورِة

جمعَا،  (ُكُتِبه) حيث قال تعالى( 1/195) َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه

 اآليِة منطوَقفإن املحمدية،  يف الشريعِة املفتعلِة القياِس ى بدعِةإل أرجعوُه حتى وإْن

عن  متكلمًا( ص) ًاحممد سوَلالرَّ ختاطُبها كوُن ،أيضًا الفقهاَءتعني ال  الكرميِة

ُكلِّ إلى  باإلضافِة! لوحيوا ِةساللرِّبا اللُهم ُهخصَّ وأْن سبَقالذين  والرُّسِل األنبياِء

 كوِنعن  ناهيَك ،عنه سألواُيكي  كتاٌب املشركِة هملدياناِتوال  للعرِب مل يكْنذلك 

 ِندَُّمالتَّو التخلِفو اأُلميِة من كانوا يعانوَن ،العربية اجلزيرِة أحناِء يف سائِرو ِبعرال

 سورِة يف ورَد كمايًا؛ مُِّأنشأ  (ص) هنفُسحممد  الكريُم الرسوُل وحتى ،رضَُّحوالتَّ

ِه َوَكِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم مِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن ِباللِه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اأُلَفآِمُنوْا ِبالل: األعراف

يف ورَد كما  ،أيضًا ةَيمُِّأ مٍةُأ وإلى ميًاُأ تعالى اللُه ُهبعَث ُثحي (0/259).َتْهَتُدوَن

 الكريُم القرآُن همنعَت لذا( 01/1).ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّنَي َرُسواًل: ةاجلمع سورِة

َأْم َتْحَسُب : الفرقان سورِةكما يف  ؛احليوانات جمرِدحتى من  شأنًا بل وأقَل باحليواناِت

 (15/44).ْم َأَضلُّ َسِبياًلَعاِم َبْل ُهْنَكاأَل َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالََّأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن 

 نِفوالُع ِةسَووالَق ِةفَوطروا على اجلَُّفاألكباد،  الِظِغى لقوٍم دََّصَت( ص) الرسوَل ألّن

بلوا ُجاألبرياء، َو دماِء وإزهاِق هِبوالنَّ لِبوالسَّ دِروالَغ لِمالظُّعن  ناهيَك ،واإلكراه

من  شكٍل بكلِّ ِقطَلامُلهم جلهِلناد، الِعو واملراوغِة واملناطحِة واملشاكسِة غِيعلى الَب

 ى للمسيسنَيسنَّلو َتمن أمري  ني لعلى يقنٍيإو .روالتحض والتعلِم التديِن أشكاِل
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 ميٍةبني ُأ عثمان مرورًا خبلفاِءعمر و إعتبارًا من خالفِة السالطني، ِظمن وعا للديِن

ن أن يطرحوا جانبًا فيما ِم فاق،النِّ ن أعمدِةهم ِموغرِيوالُعثمانيني اس العبَّ يوبن

 ذِل، ملا توانوا يف بالعظام القرآِن من سور وآياِت رائيَلبني إس أنبياِء بسريِة تعلُقي

 السيِد سريُة ان ضمنهري، وِمنُصالُع الهدِف لَكذ حتقيِق من أجِل الغالي والرخيِص

كذلك  وعوِدامل يف اليوِم ثانيًة يهوديًا وسريجُع يهوديًا وماَت الذي عاَش ،املسيح

ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه ُيَبشُِّرِك : عمران آِل سورِة يف ورَد كما ؛يهوديًا

 ِبَكِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي

 أرجو الرتكيَز (40-4/45).َوِمَن الصَّاِلِحنَي اَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهاًلَوُيَكلُِّم النَّ( 45)

وهو ( اْلَمْهِد)يف  الناَس َملَّأي كما َك( َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهاًل) على فقرة

 يكلَمل املوعوِد يف اليوِم ثانيًة ، سريجُعحلم ببيِت َدداُو دينِةمب ِهأمِّ يف حضِن رضيٌع طفٌل

من  مظهٍر على كلِّ ِهرجوِعب ه، ليقضَيرأِس وشعُر ُهحليُت ْتوقد ابيضَّ( َكْهاًل) الناَس

 يوَم التي تسبُق يف العصوِر ،يف األرض فساِدواإل واإلستبداِد والبغِي الظلِم مظاهِر

 عروِفامل إلى التلِّ وذلك إشارًة، ونجُدرَمالَه بيوِم املقدِس يف الكتاِب واملنعوِت القيامِة

 توثيُق وقد سبَق؛ أورشليم القدسمن  القرِبب يف األراضي املقدسِة الواقِع بهذا اإلسِم

 الكتاِب يف الكريِم لقراِنايات مصداقًا آل ،عيسى ابن مريم املسيح السيِد رجوِع

اإلنسان،  ُه ابَنشِبنًا ُيوت، رأيُت كاِئحو الصََّن ُتَفما الَتوعنَد24، 21":أيضًا املقدِس

 زاٌمِح ُهَرْدفُّ َصُلني، َيجَلوياًل إلى الرِّوبًا َطدي َثرَت، وَيْبَهن َذَر ِماِئَنَم سبِع وسَط ُفِقَي

 118"ةَبِهَتْلُم ٍةَلْعكُش اُهيَنلج، وَعأو الثَّ وِفكالصُّ ياِضُع الَبناِص ِهُر رأِسْعَش24. بَهن َذِم

، منا اليوميف عاِل ِةاملعروف باداِتالِع من دوِر بِعالسَّ إلى الكنائِس ترمُز بُعالسَّ ُراملناِئ

 بَِّر كالِم ِةعلى عاَداملاضي  صيغِةب امُلرَتَقِب ِهعن رجوِع احلديُث جاَء وكما نالحُظ

 مبثابة الكائنة ال حمال إْن قِهوحتقُّ ألنَّ يف حدوثِه ،املؤجلة األموِر هذِه عن مثِل ِةزَّالِع

هو ر، وَظاملنَت املهديُّ ثانيًة ِهلعودِت َقالطري وميهُد ُهيسبُق حيُثعاجاًل أم آجاًل، 

 بنَي والذي يظهُر( عبدًا) بإسِم الكريِم القرآِنيف  املعروفُة اخلالدُة ُةالكاريزميَّ خصيُةالشَّ

 لألنبياِء ريَقالطَّ َدهَِّملُي ،وأماكن شتَّى ٍةنيباَتُم وفرتاٍت خمتلفٍة وآخر ويف أزمنٍة حنٍي

 ،الله ن أنصاِرِمواألحباَر واحلوارينَي  واألوتاَد واألقطاَب هاَدالز لربانينَيلو واملرسلنَي

                                                 
 . أنظر اإلصحاح األول من سفر الرؤيا من الكتاب املقدس -  118
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موسى  اللِه مع كليِم السالُم عليِه تهوقص 140ةماويَّالسَّ ِةساَلالرِّ على جتديِد ِلالعَم غيَةُب

ِدَنا َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْن: الكهف يان، كما يف سورِةللَع ٌةلماِث

َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ( 05)َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما 

َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ( 00)َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا ( 00)ُرْشًدا 

( 08-29/00)َصاِبًرا َواَل َأْعِصي َلَك َأْمًرا  اللهُدِني ِإْن َشاَء َقاَل َسَتِج( 09)ُخْبًرا 

رَّ أَق اليوم، وتكفريي لُه ُجروِّمًا ُيممتامًا  وعلى العكِس( ص)حممد  سوَلالرَّ سيما وأّنال

 أردَف حنَي ،القيامة إلى يوِم ابه من يعمُل فضِلوهم عن فضِل وحتدَث باإلسرائيلياِت

ال َو ني إسرائيَلَبن َعثوا ِدَحَوو آية َلَوي نَِّعوا ُغلَِّب":مأثورمقتضٍب صحيٍح و يف حديٍث

 الكريَم القرآَن أّنب علمًا 142"ارالنَّ َنِم ُهَدقَعَموأ َبَتَيِلَفدًا مََّعَتُم يََّلَع َبَذَكن َمَوج، َرَح

 ِمواِلحَك ِرَبالِع على ِرَظللنَّ ٍتلِفُم وبشكٍل َزكََّر ،بني إسرائيل ياِءأنب حلياِة ِهتوثيِق يف

 ، وخرُيةَعاِفالنَّ روَسالدُّ ِةوحيَّالرُّها من مناسيِباملوقنوَن  نوَناملؤم نهَلَي، كي واألمثال

 الكريُم القرآُن اإليه تطرَقكما  ،هابيل ألخيِه قابيَل تِلَق قصُة احلالِةلك على ت ثاٍلِم

َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح َفَطوََّعْت  :املائدة سورِةسياق  يفجدًا  شحيحٍة بصورٍة

 من القديِم هِدالع ضمَن كاملًة القصِة تفاصيَل بينما جنُد (5/40).ِمَن اْلَخاِسِريَن

 وراُةالتَّ هما ذكَر كلَّ نقلوا املسلمنَيمن  األوائَل املفسريَن ، لذا فإنَّساملقدَّ الكتاِب

ني َب عن أنبياِء رويَةامَل األحداَث بأنَّ ، ناهيَكظفَُّحَت أدنى من دوِنيًا رِفَحا بصددِه

 على لساِن املرويِة (حيحةالصَّاألحاديث ) نفُس هي ،اإلجنيلو يف التوراِة إسرائيَل

 خارَج( ص) حممٌد اإللهيِة العنايِة رسوُل ُهما قاَل وبذا أصبَح( ص) حممٍد نارسوِل

 مًالَزُم حيًاَو ،الصحيحة ِنَنسُّوال ألحاديِثا تلَك الِلن ِخِم ريِمالَك رآِنالُق ِنطاِق

 ال ميكُن، لذا بنيامُل القرآِن آياِتو سوِريف  املتمثَل َلوَّاأَل حَيالَو ُدضَِّعُي ثانيًا رآنًاوُق

 وراِةالتَّ يف أخباِر املتمثِل جلديِدا القديِم هذا الوحِي يف إطاِر إالَّالكريم  القرآِن فهُم

واألحاديِث النبوية  املقدسِة بني الكتِب ى هذا التداخُلعزن ُيأ وال ميكُن، واإلجنيل

 ورَدكما ، بينهم ال إنفصاَم بعضًا كمُلهم ُيِضبع وِنإلى َك إالَّالشريفة والصحيحِة 

                                                 
لمذ على يديه الشيخ األكرب حمي الدين بن عربي، مرًة ُقباَلة السَّواِحل التُّونسية ومرًة ُأخرى يف وقد إلتقى بِه وتت -  140

ومل ُيخَلق املهدي املنتظر كي خيتفي يف السَّراديب امُلظِلَمة على حسب زعم أنصار والية الفقيه التَّضليلية . امَلغرب

 . !أِلتباِعِهم إستغباًء

 . من املجلد األول من تفسري القرآن الكريم للعالمة ابن كثريأنظر الصفحة الثامنة  -  142



 239 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي : املائدة سورِةسياق  يفتأكيدها 

 إلى الكتِب ِهمِّوَض الكريِم القرآِن نزوِلأي ِب (5/4).ُكُم اإِلْساَلَم ِديًناَوَرِضيُت َل

 سائِريف  للعباِد الواحِد يِنالدِّ ُممعاِل مطلٍق وبشكٍل تكاملْت ،عليه السابقِة املقدسِة

 نا حممٍدرسوِل ومنها شريعُة؛ جمتمعًة ِةماويَّالسَّ أو األدياِن ِعراِئالشَّ وُنَك، األرض قاِعِب

ين بالدِّ املتمثلِة اإلميانيِة جرِةالشَّ تلَكِل الكثريِة غصاِناألمن واحدًا صنًا ُغ ُلثَِّمُت( ص)

 ريَِّمالُع إلسالِمان ممتامًا  وعلى العكِس ويََّبالنَّ اإلسالَمفإنَّ  د، فعليِهاإللهي الواِح

 على ،السماوية ائِعشرال لكافِة املقدسِة الكتِب سائِر أتباِععلى  ُلِمَتشَي ،وّيواأُلَم

 ُمخاَت( ص) ًاحممد والرسوَل رائِعالشَّ َمخاَت ُلثَِّمُت املحمديَة الشريعَة أنَّ نم رغِمال

 البشريِة خلرِي جاَء ِهبإعتباِر ،احلنيف اإلسالميِّ يِنالدِّ ن هنا تتجلى عامليُةِم .األنبياء

 .حمددة ٍةفأو طائ فرقٍةأو  ماعٍةجأو  طريقٍة أو واحدٍة شريعٍة ألتباِعوليس  ،جمعاء

ويف ( ص) حممٍد الرسوِل على لساِن ذكُرها التي ورَد ناجيَةال السيما وأنَّ الفرقَة

 املوقننَي املؤمننَي ، متثُلونكفرييُّالتَّ اهباهى ِبَتَيها وَل ُجوَِّرُيا مَّممتامًا  ِسعاِكامُل اإلجتاِه

من  واملرسلنَي األنبياِء جميِع تباِعالسماوية، أل الشرائِع سائِر على مساحِة لتزمنَيامُل

 رين؛اِهالدَّ هِروَد اآلبديَن وإلى أبِد اخلليقِة بدِء فريق، منُذأو َت أو متييٍز استثناٍء دوِن

َقآِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت  َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة: عمران آِل يف سورِة ورَدكما 

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف ُيْؤِمُنوَن ِبالل( 224) َوُهْم َيْسُجُدوَن ِه آَناء اللَّْيِلالل

. (224-4/224.)َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن الصَّاِلِحنَي

لطوا ، َخواملكذوبة قِةامللفَّ اديِثاألح الِلن ِخوِم املحمديِة الشريعِة تباَعأنَّ َأ إالَّ

 املحمديِة ريعِةالشَّ َموالغثَّ بالسمني، وشوَّهوا معاِل بالكذِب دَقوالصِّ ِلاِببالنَّ َلاحلاِب

إذا حدَّثُكم ":همكقوِلالكثرية  املبتذلِة واألحاديِث املفربكِة ِرَوبالصُّ البياِض الناصعِة

 ُهدُُّرالبخاري، َي صحيِح يف ثلما ورَدِم "ذِّبوُهمَكُتَصدِّقوُهم وال ُتتاب فال الِك أهُل

 سورِةسياق يف ورَد صرحيًا كما  وتفصياًل؛ ًةمَلُج الكريِم القرآِن وآياِت سوِر معظُم

ِه َوُرُسِلِه َويُقوُلوَن وَن َأن ُيَفرُِّقوْا َبْيَن اللِه َوُرُسِلِه َوُيِريُدنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللِإ: ساءالنِّ

ُأْوَلـِئَك ُهُم ( 250) ْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوْا َبْيَن َذِلَك َسِبياًلُن

 على فقرة أرجو الرتكيَز( 252–4/250.)اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مُِّهيًنا

على  مَلتشتجمعًا، كي ( َوُرُسِلِه) كلمُة جاءْت حيُث (ِهِه َوُرُسِلالَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالل)

ما بًا ِلذَِّكقًا وليس ُمدَِّصُم جاَء الكريِم القرآِن وُنَكواملرسلني،  األنبياِء سائِر أتباِع
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اءُهْم َرُسوٌل مِّْن َوَلمَّا َج: البقرة يف سورِة ورَد وراة؛ كماوَت ن إجنيٍلِم تاِبالِك مع أهِل

ِه َوَراء ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق مَِّن الَِّذيَن ِه ُمِعنِد الل

 ، ويعمُلهعلياِئيف  اللُهم ُهَقدَِّصغريبًا أن ُي يَسَلأَو (1/202.)ُظُهوِرِهْم َكَأنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن

 ُلعَقُي، وهل ةالِعزَّ ربِّ الِمم على كِهكالِم على ترجيِح املحمديِة ريعِةالشَّمتمشيخي 

من  التكفرييونواإلجنيل، يف حني يأمرنا  وراِةالتَّ على إقامِة الكريِم لقرآِناهم أن حيثَّ

 بنسِخاآلَخِر  ِلَذبَتامُل همقوِلعن  ، ناهيَكهمم وال ُنَكذَِّبُهال ُنَصدَِّق وء بأْنالسُّ فقهاِء

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب : املائدة يف سورِةًا صرحي همتكذيُب ورَد ؛ حيُثالسماوية همشرائِع

 ِهإلى قوِل. َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواإِلجِنيَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْم

ِه َواْلَيْوِم آَمَن ِباللَوالنََّصاَرى َمْن  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّاِبُؤوَن: تعالى

يف كذلك و (08–5/00.)اآلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

ُه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن ِإْذ َقاَل الل: عمران آِل سورِة

قال  حيُث (4/55.)يَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِةَكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذ

 خاتِم الكريم، أو إلى مبعِث القرآِن نزوِل إلى حنِي ومل يقْل( ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة) تعالى

ِمَن النَّاِس َو: احلج سورِةسياق يف عليهم  ِةزَّالِع ربِّ وقد حقَّ قوُل (ص) حممٍد األنبياِء

َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى  اللهَمْن َيْعُبُد 

رفًا َح يأخذوَن أي (11/22)َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبنُي 

 قبَل لعرِبشركي ايصًا ملخّص ي نزلْتالت يِفالسَّ بآيِة وَنيتمسكلَّدًا، ن ُمُجويرتكو

ال و العنصريَةهم مصاحَل دُمال ختمما  كرميًة قرآنيًة آياٍت ويرتكوَنمكة،  فتِح وأثناَء

 القياِس وِبدعِة واملنسوِخ اسِخجعلوا من النَّ ، حيُثبالنِّفاق ارُةاألمَّ همأنفُس اتستهويه

يف ! اآلخرين وإلغاِء وتهميِش وتفسيِق ين لتكفرِيدََّح احًا َذسال يف الدِّيِن امُلبتذلِة

 ياِتلُِّك الِلمن ِخ إال ااصدهمق وإستيعاِب القرآِن آياِت دالالِت فهُم ميكُن حني ال

ي تاملدينة، ال وثيقِة ى يف بنوِدتجّليهم على تكذيِب اآلخُر ليُلوالدَّ ،الكريم رآِنالُق

 إسحاَق ابُن يقوُل مكة، حيُث فتِح بعَد مع اليهوِد( ص) حممٌداألمني  لرسوُلا اأبرمه

تابا واَدَع فيه اليهود بني املهاجرين واألنصار ِك( ص) اللهرسول  َبَتَك:"هابشأِن

وأنَّ ":فيها جاَء حيُث "ط لهم واشرتط عليهمَرَشينهم وأموالهم، َوم على ِدُهوعاهَد

. اساملؤمنني بعضهم موالي بعض دون النَّ م، وأنَّعليهم أدناُه رُيِجدة ُيواِح اللهة ِذمَّ

 "غري مظلومني وال ُمتناصرين عليهمواأُلسوَة  النصر لُه نا من يهود فإنََّعِبه َمن َتوأنَّ
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 اللِه كتاُب أبىو( من الكتاب األخريَة وثيقة راجع الصفحاِتال لإلطالع على نصِّ)

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر : احِلجر يف سورِة ورَدكما امُلبطلون؛  َهِرو َكه وَلنوَر مَِّتأن ُي إالَّ

 ِمن عنِد املقدسِة الكتِب أنَّ سائَر الكرميُة اآليُة رُبعَتَت حيُث (25/8)َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن 

فحسب،  الكريَم ال تعني القرآَن( الذِّْكَر) كلمَة وأّنالسيما  ويفَ صوِنِه وِحفِظِه، اللِه

 َوَأ( َنزَّْلَنا) كلمِة دالالِت حسَباملقدسة، وذلك  الكتِب لسائِر امٌلش الذكُر ماإّن

 سبَقكما  رآن الكريم؟الُق ِمثَل اللِه من عنِد ًةاأُلخرى منزل املقدسُة الكتُب ِتيَسَل

اِء واألرِض َأسَهُل ِمن مالسَّ واَلَزعلى أنَّ 20:"املقدس يف الكتاِبأيضًا ها تأكيُد

 الكريِم القرآِن وخبالِف التوراَة أنَّ من على الرغِم 141"ةريَعالشَّ َنِم ٍةَدواِح ٍةُسقوِط ُنقَط

َوَلمَّا َسَكَت  :األعراف سورِةيف ورَد كما جملًة واحدة، ( ص)نا موسى على سيِد نزَل

ْم َيْرَهُبوَن َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأَلْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّه

هم يف عقوِل وَتَصحًِّر التكفريينَي أُفِق ضيِق فضَح حنَي ُهنوَر اللُه وقد أتمَّ (0/254)

َوُنَقلُِّب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوْا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم ِفي : األنعام سورِة

 معامِل ، على طمِسقُربشتى الطُّ يَنجاهدحاولوا  ليهفع (0/220).ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن

 زاَءأليدي إهم وقفوا مكتويف ان الوجود، ولكّنمها على إزالِت والعمِل اإلسرائيلياِت

( ص) حممٍدالكريم  للرسوِل الصحيحِة األحاديِث حتى ضمَن اإلسرائيلياِت وجوِد

 :املائدة سورِة تلك يفية التهميش همتطلعاِت َقإستحما الكريُم القرآُن كما ويدحُض

. (5/49.)َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة اللهِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء 

إلى  ْتَبرََّسَت والنصرانيِة اإلسرائيليِة من املفاهيِم هناك الكثرُي إلى ما سبَق باإلضافِة

 ُفقُه تلك احلالِة وجوِدعلى  مثاٍل وأزكاها، وخرُي ملحمديِةا ريعِةالشَّ أتباِع وَتَصوُِّر ِفكِر

ن ِم( وتطهاُر) بكتاِب اخلاِص ها من الفصِلكاَنأر املسلموَن الطهارة، التي أخَذ

 املاُء ُلكَِّشُي ذينال املندائيُة ها منهم الصابئُةما وأخَذعوا فيها، كوتوسَّ وِدلُمالتَّ

 سائِر من خالِل الطهارِة سريِة كُرِذ أِتيومل ، اليوميةهم يف حياِت كبريًايِّزًا َح والطهارُة

َيا َأيَُّها : املائدة يف سورِةورَد شحيحة؛ كما  إال بصورٍة الكريِم القرآِن وآياِت سوِر

الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق 

  .(5/0.)َسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبنِيَواْم
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 على أهِل خيلِةالدَّ املفاهيِم بعَض َحِحُيَصِل الكريُم القرآُن جاَء اإلجتاِه ويف نفِس

 ال من قريٍب بصلٍة املسيِح رسولنا إلى شريعِة تُّميالتي ال  أيضًا، كالثالوِث الكتاِب

الكبري، مل  سطنطنُيُق اإلمرباطوُر االتي أوجده هذه البدعَةوال من بعيد، السيما وأن 

ها من ة، وغرِيَمِلَك ِبَشَفِه والقديِم اجلديِد بعهديِه املقدُس إليها الكتاُب تطرْقي

ال  طبيعيٌّ السماوية، وهذا شيٌء بني الشرائِع اختالٍف موضَع َشكُِّلُتالتي  املواضيِع

 عبََّر وقد، اخلالئق طباِع يف مركوٌن ختالِفاإل وُنالف، كيرقى إلى حدِّ اخِل أْن جيُب

من  كلَّ وحذََّر أنذَر اللَه علمًا بأّنباملتشابه،  هذا اإلختالِف عن أوجِه الكريُم القرآُن

أليم،  بعذاٍب اللِه من آياِت يف املتشابهاِت اخلوِض الِلمن ِخ طاوَلالتَّ ُهنفُس لُه تسوُل

 سماويٍة كلَّ شريعٍة صُّخي، ن امُلْحَكمِم وعلى النقيِض َهمن أنَّ امُلَتَشاَب على الرغِم

 بني سائِر املشَترَك القاسَم عَتَبُرُي امُلْحَكَم عن أَن على ِحَدة، ناهيَك مقدٍَّس وكتاٍب

اآلخر؛ كما  واليوِم ِهورسِل ِهوكتِب ِهومالئكِت اللِهب اإلمياِن السماوية، من حيُث الشرائِع

ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ : رانعم آِل يف سورِة ورَد

اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء 

 وراُةالتَّ َأي (ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا) فقرِة مالحظَةأرجو  (4/0.)اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه

 . ىاآلَخر املقدسِة الكتِب جميِع وُفرقاُن والقرآُن واإلجنيُل

 وآياِت َوِرمن ُس التكفريينَي حسَب بني إسرائيَل أنبياِء إذا ما طرحنا قصَصو

من  اإلسرائيلياِتو، امُلشني هِمزعم دِّعلى َح املنسوخِة بني، وكذلك اآلياِتامُل القرآِن

ال يبقى من ، واإلرهاب يِفالسَّ وأبقينا على آياِت( ص)الكريم  سوِلالرَّ أحاديِث

بأنَّ  تؤكُدكربى  إلهيٌة مع الغالف، وهذه معجزٌة وريقاٍت إالَّ بضعِة الكريِم القرآِن

 املرصوِص كالبنياِن واملرسلنَي األنبياَء وأنَّبعضًا،  اهُضبع َكمُِّلُي املقدسَة الكتَب

 ملًةُج التهميشينَي التكفريينَي مزاعَمبالتالي  وايدحضلهم بعضًا، َضبع ُيَصدُِّقوَن

 ه، ومن الشريعِةرسُمإالَّ  يبقى من القرآن الكريم أْن يريدوَنال  ينالذِمن وتفصياًل، 

 ِلن ِقَبِم وِرصالُع ّروعلى َم ويَِّبالنَّ اإلسالِم طاُفإخِت مََّت وهكذا .اهإسُم إالَّ املحمديِة

 قوميٍة سياسيٍة وأيديولوجياٍت ألهداٍف ، خدمًةوّياأُلَمو الُعَمريِّ اإلسالِم َسَدَنِة

 !.واجلِّهاد الفتوحاِت سميِةوَت يِنالدِّ ِرشَن عباءِة حتَت، حبتة توسعية عنصريٍةو
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 السادس الفصل 

  ةكََّم تِحَف ماُتِدَقُميبية وَدلح احُلُص
 

من  هاوما تضمنْت ،قدسةامل الكتِبمتمثلًة يف  السماويِة رائِعالشَّ ملُةُج ْتجاء

دعو ، تالَّقةَخ إنسانيٍة ومواقَف وأمثاٍل ٍرَبوِع ٍمَكوِح دروٍسو ورقائَق وحقائَق طرائَق

ر، َظالنَّ إلىاملطمئنة  والنفوَس املقسطَة واألذهاَن الواعيَة والقلوَب الراجحَة العقوَل

 من خالِل ،مباضيها مِماأُل حاضِر ، مع مقارنِةثُيَروالتَّ لتفكِروا ِلعلى التأمُّ هاثُّوحت

 والقديساِت والقديسنَي واحلكماِء األولياِءو األئمِة ِرَيِسَو واملرسلنَي األنبياِء قصِص

 ائِموالعز مِمالِهقي َلوَت الدروِس وإستحصاِل ِرَبالِع أخِذ غيَةُب ،هادالزُّ الربانينَيِمن 

 رُسهو َغ خ، والتأريُخالتأري سمىالعريق الذي ُي اإلنسانيِّ ِلنَهامِل من هذا اِتواإلراد

 األحداِثو تغرياِتالو التجاذباِت ضوِء علىتقبل، سامُل احلاضر َورسُم جنُياملاضي َو

 راءَةِق ال يستوعُب الذي مم، والشعُبواأُل والبلداِن الشعوِب حبياِة ُفُصعَتالتي 

، بشكل دقيق والدروَس واحِلَكَمالِعَبر  ِمن َمناسيبِه نهُلال َيحيق، والسَّ ماضيِه أحداِث

 ِهوازدهاِر ِهإدامِت شروَط يستويَفكي  ،هوأعداِئ ِهبني أصدقاِئ َزيَِّمُيأن  عليِه ُرتعذََّي

 روِح وعن مواكبِة األرِض شعوِب بنَي مرموقٍة ٍةمبكاَن حيتفَظ أْنيف  خفُقُيو ،هوبقاِئ

 ،فضلَأ مستقبٍل إلى طلِعللت لُه ٍمَدَق َأوِطوال َمآمنًا  كانًامبالتالي  ال جيُدو، العصر

 قفزًة يقفُز ُهكأّنو ،عليه وبااًل وُنُكَتِل والويالُتاملصائُب  طوهاخي خطوٍة كلَّ الحُقتوس

 وُنَك ،واملصائب ُبواملصاع املتاعُب ُهلُئِم ظلٍمُم نفٍقميشي يف و ،يف املجهول يًةطباتإع

 األحداَثو اأُلموَر بأَن لمًاِع ،بأزمانها األحداِث عن ربِط عبارًة ِهاِتذ دِّيف َح التأريِخ

لنا  املاضي، ومل يبَق بزواِل وُطويْت الشْتوَت ْتختَفقد ا ،املاضي زمِنيف  التي وقعْت

 رعاَناملاضي يف احلاضر، بل وُس أن يعيَش ستحيِلن امُلها، وِمأطالِل منها سوى آثاِر

 ظاَمالِع النزيهَةاإلنسانيَة  واملواقَف موَراأُل أنَّ ، إالَّأيضًا ماٍض إلى احلاضُر تحوُليما 

ها طياِت َبني حمُلَت وما تزاُلاملاضي،  زمِن يف التي وقعْت ساَماجلِّ احلساسَة حداَثواأَل

ثنايا يف  ًامؤججها أحداِثلظى بقى يو ،يانللَع ًةَلِثما لُّظ، ستالسَّحيق املاضي عاِتِبَت

 ذاكرِةيف  الداهريَن وإلى أبِد اآلبدين ودهِر حاضرًةمنها  قُفااملوتغدو سو ،جدانالِو

 والقرطاُسواحلقُّ واحلقيقة  اإلنساُنو التفكرُيووالسماء  األرُض ما دامت ،مانر الزَّْمُع
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 لتنفيِذ ،الكونية األسراِر غِزعن ُل ناَعالِق عن كثٍب تكشَفل، األيام ونوائُب والقلُم

 للتأريِخ ، ألّناألحداث جرياِتوُم اأُلموِر تبعاِت ِلجَمُميف  التأريِخ ِنَنُس ُحُكِم حتميِة

 وإعداٍد كامٍل بوعٍي ُقما تتدفصادفات، إّنها امُلخيوِط ِلْزَغ يف قاًل واعيًا ال تتحكُمَع

 َسرِي يف جمرياِت تحكُمت ،طخَطُم ٍجَموبرنا ٍقسََّنُم منظوٍرَو ٍبِحَر فٍقُأ فَقِو ،قسَبُم

قوتها من  َدتستعيِل، األيام ونوائِب ِماألعوا إفرازاُتو الزَّماِن تراكماُت هاأحداِث

من  عليِه رتتُبيوما  املستقبِل رسِممتهيدًا ل احلاضِر جمرياِتعلى ها ظالِلِب ُتلقَيل جديٍد

ولو مل  .عأجَم والعامِل واأُلمَِّة واملجتمِع لى الفرِدعها توابِع آثاُر تنعكُس بعات، ريثماَت

 والبحُثلها  اإلستعداُد ألصبَح ،قيقالدَّ والتنظيِم من التنسيِق الشاكلِة على تلك تكْن

 ِرتفكُّوال ِبالرتقُّ إلى باإلضافِة ،ستباقيةإ دماٍتَكِب هاواجهِتم خلطِر والتأهُبفيها 

ال داعي  ؛اإلسرتاتيجيات وضِعل التدبرِي وحسِن والتخطيِط والتأمِل والرتيِث ِلوالتعقُّ

 شاَءما  متىعلينا  ُضنقَّسَيتأرخييًا وتنينًا رافيًا ُخلًة وتفصياًل، ألن جمهواًل مُج هال

نا رى حياِتجم َريَِّغُيَوفينا،  َهآثاَربالتالي  حدَثُي، ِليشاء وقٍت أيِّيف و اتفْقوكيفما 

  .ال ندري ن حيُثِمُمبني  لطاٍنال ُسَو دًىُه رِين َغِمنا مستقبِل ورسَم

 بادِئامل أركاِنب تعلُقيما م الكثرَيهذا املقام، بأنَّ  وَِّه يفُأَن نأ وجديٌر بي

 ْتَضرََّع، َتمحاءالسَّ املحمديِة لشريعِةل وحيةالرُّ والركائِز ،اإلنسانية والقيِم، األخالقية

ن ِم، زييِفالتَّ َنِم وهالٍة، حريفالتَّ أنواِع ألشدِّ ،قصودوم ٍجرَمَبُم بشكٍلوها يف مهِد

 نصريٍُّع روبيٍُّع وشاٍحِبها وتغليِف، نَّبيلةال هاقاصِدعلى م ِدمََّعَتامُل ِفاإللتفا خالِل

كثريٍة  مكذوبٍة أحاديَث وفربكِة وضِع عن طريِق ،لطانن ُسِم بِه اللُه ِلزَِّنمبا مل ُي تهميشّي

 احلقائِقعلى يًا مبقتضاها جتنِّ العمِلو( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على لساِن

 يف غرِي املبنِي القرآِن آياِت بعِضوتفسري  أويِلت عن ، ناهيَكُزورًا وبهتانًا رآنيِةالق

 سرويِةالِكها يف مسريِتها ْتأصاَبما و ،واملعنىواملقاصِد  الدالالِت ها من حيُثموضِع

 شرُذِموالتَّ ِكفُكتَّال أنواِع ألشدِّع، ودَِّصالتَّ َنٍل ِمواِبِب واأُلَمويِة الُعَمريِة والقيصريِة

ويف  ضْتتعرَّ ،دمرييةالتَّ اإلرتداداِتمن  توابِعتلك ال تداعياِت تأثرِيل نتيجًةو .والُفتور

 ُمَيِق عرْفَتمل ، مسبوقة غرِي اٍتّدوَر عنيفٍة وهزَّاٍت أخالقيٍة نتكاساٍتإلداِرها  قِرع

، لهامثياًل  لبشريِةا تأريِخ وعلى مداِر العرِب اأُلخرى لغرِي ِةماويالسَّ رائِعالشَّ ومبادُئ

 يف املقاِم( ص) حممٍد الرسوِل سريِةعلى  ها السلبيِةتبعاِت آثاُر وما تزاُل انعكسْت حبيُث

 وداِءالسَّ هاظالِلِب ْتغطَّو أجمع، والعامِل ِعواملجتم املسلِم الفرِداألوَّل، وبالتالي على 
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 توِرالُفمن  بوابٍلها صابْتوأ ،والسياسية واإلقتصاديَة إلجتماعيَةاو الدِّينيَة احلياَة

إلى  مما حدى ،سواء على حٍد مع اآلخرو مع الذاِتحتى  اإلزدواجيِةو فاِقوالنِّ

 وسيادِة اآلخِر إلغاِءو التهميِش من حيُث لوِّوالُغ ِرناُفوالتَّ ِمصاُدالتَّ روِح كاِءذإ

 على كافِة اهيِةالكر روِح بثِّو غينِةوالضَّ الدفنِي قِداحِل زوِةَن انبعاِثو، اإلرهاب

 ،عام بشكٍل الراشديَن لفاِءاخُل ن عصِرإعتبارًا ِموذلك  ،املستويات وجميِع األصعدِة

من  هاْترافَقما و ،التحديد اخلطاب على وجِه بِن عمِر طاِعامُل ِمَنالصَّ خالفِة لَّيف ِظو

 ما تزاُلو، على حٍد سواء والعباسيِة مويِةاأُل اخلالفتنِي تأريِخ على إمتداِد فتوٍر

 واألمراِض كالوباِء متفشيًةو ،للعيان ماثلًة وإلى اليوِم القائمُة دمرييُةالتَّ اهجذوُر

فيها  حُرالسِّ ها املتكررِةإخفاقاِت َجرَّاَء إنقلَبوقد . يف الهشيم رياِنكتفشي النِّ املتوطنِة

ناهيك  ،لبعضل همبعِض تكفرِي على التدمرييِةها تداعياِت آثاُر لـتنعكَس ،راِحعلى السَّ

 ، باإلضافِةينوالدِّوالشَّريعِة  حمديِةامُل ِةواأُلّم ِةّلامِلعن  باخلروِج اإلتهاماِت تبادِلعن 

 ندقِةالزَّو ِرُفالُك هِمُتِب هم للبعِضِضبع ووسِم األصعدِة وعلى كافِة اِتاإلتهام تبادِلإلى 

ها ضِعامو يف غرِي املبنِي رآِنالق آياِت بعِض معاني وتأويِل تفسرِي ِمن ِخالِل! واإلحلاد

 الشريعِة ملقاصِد الناِس عامِة يف ذلك على جهِل راهننَيُم، واملعنى الدالالِت من حيُث

 واإلمامِة اخلالفِة  موضوِعيف احلاُل عليِه تكانكذلك ، باًء للِعبادإستغ والديِن

 وروِح يِنالدِّ وهَرج التي َمسَّت، خرىاأُل واخلطريِة اسِةاحلسَّ من املواضيِع اهموغرِي

 سويٍفَت أداَةو مويٍهَت َةليَّبالتالي آ َلكَِّشُتكي ميم، الصَّ َنِم ريعِةومغزى الشَّ العقيدِة

 الباغيِة لفئِةا ومصالِح ألهداِفدمًة ِخ ،كثرية ها شوائُبَوْفَص ْتَركَّ، َعضليلَت َرعناِصو

 عن طريِق ،مدى احلياة الدِّين بإسِم على كرسي اخلالفِة املرتَّبعنَي مراِءواأُل لفاِءمن اخُل

ن ِم نَيصبَِّرَتامُل السالطني، ِظمن وعااملداهنني  التكفريينَي الفقهاِء فتاوى وإجتهاداِت

 واألهداِف األخالقيِة واملبادِئ وحيِةالرُّ ِميَّلِقا على لإلنقضاِض الكواليِس خلِف

ها هداِفأل متامًا عاكِسوامُل غايِرامُل اإلجتاِه يفبها  رِيالسَّ غيَةُب ،دِّينوال شريعِةلل اإلنسانيِة

 التي احلقيقيِةها وجهِت تغيرِي على ، والعمِلبيلةالنَّستقبليِة امُل هاقاصِدوم اميِةالسَّ

 وِرُن إشراقاِتيف  تمثلًة، مماءالسَّ داُءِنمها معاِل حدَد أْنو سبَقالتي و ،اله ْتَمِسُر

منها، إلى  الصحيحِة (ص) حممٍد الرَّسوِل وأحاديِث ،املبني القرآِن وآياِت ِرَوُس أنواِر

 تلك كُرِذ رَدوقد و، العرب لغرِي خرىاأُل دسِةاملق الكتِب وآياِت أسفاِر جانِب

 وُذخِر املستضعفنَي ونصرِي املؤمننَي دوِةُق على لساِناملفربكة،  ِرَومن الصُّ التطاوالِت
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بن  معاويَةمع الباغي  الدَّمويِة ِهاجهاِتيف إحدى مو، المالسَّ عليِه عليٍّ اإلماِم ،امُلؤِمنني

 "ويلِهأعلى َت وَمالَي كُمُبحاِرُن، وَسنزيلِهَتم على بناُكحاَر":املأثور هقوِلأبي سفيان يف 

 رسوِلال على لساِن ٍةمكذوب ٍةَقفََّلُم أحاديَث وضِع معحتى  احلاُل اعليه تكذلك كان

ن ِم ِهنفِس يف قرارِة قٌعمَتُمو ،بني ظهرانيهم رزُقُيحٌي  عُدَبوهو  (ص) حممٍد األمنِي

 األمُر حدى بِه إلى أْن ،املسلمني مستقبِلو اإلسالِمِقَيم على  خفاقاِتاإل متلك ِتعاِبَت

وعلى املأل  َحيصرِّ أْن ،هممن إمياِن يأَس بعد أْنالشريفة،  ِهمن حياِت األخريِة نِةيف السَّ

 "ارَن النَُّه ِمدقَعوأ َمَبَتلَيَفدًا مََّعَتُم يََّلَع بذَمن َك":هبقول أثوٍرم يف حديٍث من القوِم

 األصحاِبو األخياِر الربانينَيو األطهاِر ِهبيِت ن معه من آِلوَم ِةاملعانا دَّأَش عانيًاُم

مع  الوطيِس حاميَةرحاها  تدوُر التي كانْت فسيِةالنَّ ِبواحلرن ِم ،الِكراماحلقيقيني 

 نهم على وجِهِم ميَةبني ُأمع و ،هم على النِّفاققلوُب واملؤلفِة قريٍش ناديِدصن ِم الطُّلقاِء

، همنفوِس إصالِح من( ص)يًا كّل ُهيَد نفَضقد سيما وال ،األيام نوائِب نوِم التحديد

 نواَة زرَعي أْن ،من عقدين من الزمان أكثَر تناهُز مدٍة على إمتداِدو يئَس أْن بعد

 ،مديدًا مرًافيهم ُع َثِبَلو ،كبريًامعهم شوطًا  قطَعأن  بعَد ،همقلوِب يف اليقينيِّ اإلمياِن

هم سلوِك وتغيرِيهم لوِبُق تصفيِةيف  ،ملاأل َنِم بارقًة( ص) لُه وَحُلَت أْن ن دوِنِم

 يف ِهدعوِت صدى ىوََّد بعد أْنوذلك  ،والطغيان لعصياِنوا رِبوالِك البغِيب املشحونِة

 صناديَد زيَدُت دون أْنن ِم، األرجاءيف  ها األخالقيِةقيِم ِرَرُد ملعاُن تناثَرو ،اآلفاق

 وغرورًا وغطرسًةغيًا وَب عدًاُبو عنجهيًة إالَّ ،يءيف َشاآلخرين  اجلزيرِة أعراَبو بني ُأميَة

ومي اختذوا هذا َق ِب إنَّوُل يا رَُّساَل الرَّوَق: رقانالُف سورِة يفصرحيًا  ورَدكما ، رارًاِفو

 ،األطهار ِهبيِت آِل من املستضعفنَي شمينَيااله بإستثناِء (15/40.)ورًاهُجَم آَنرالُق

 من األصحاِب لهم وال قوَة ال حوَل ومستضعفٍة خرى مؤمنٍةُأ ى فئٍةإل باإلضافِة

خرى ُأ فئٍة الصََّفة، إلى جانِب ، الذين ُعرفوا الحقًا بأهِلاألخيار احلقيقينَي الفقراِء

السيما باألحلان الداُودية،  رِبالسِّ خارَج كانوا ُيَغرِّدوَنالذين  اِراألنص زرِجاخَلمن 

 َنِمإخوانا،  ِهصبحوا بنعمِتهم ِلُيبني قلوِب اللُه ِمن الذين ألََّف امُلؤمنِة ِبالنَُّخ تلك وأّن

ا شكَّلوكما عاهدوا وما بدَُّلوا َتبديال،  اللِهوامُلوِفنَي لعهِد  احَلقِّ على دروِب املاضنَي

 عن صرِح احَلصنَي الواقي واحُلصَن والدرَع احلقيقينَي امُلدافعنَي خنبَة همرغم حمدوديِت

 . اأُلموي -النَّبوي دحضًا لإلسالم الُعَمري  لإلسالِم الشامِخ اإلميانيِّ البناِء
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 احلاصلِة والتحريفاِت والتأويالِت التلفيقاِت بشأِن ليِهإ تطرَقال ما أروُم من جملِة

اإلسالمي  يِنالدِّ روِح مبادِئعلى  واملنكرِة الطارئِة الِبَدِع تأثرِيو ،املحمدية يعِةيف الشر

 بأصحاِب اليوَم نعتوَنُيمن  ِضلبع اخلطريِة واملواقِف املشاحناِت حيُث مناحلنيف، 

 البالغِة مع اإلساءِة( ص) الكريِم بوجهِه ِفشرِّامُل وغرِي هم املتكرِروقوِف، مع الله رسوِل

 الهاشمينَي ِهبيِت آِلو راِمالِك احلقيقينَي وإلى أصحابِه ،اءالغرَّ ِهوإلى شريعِت هإلي

 ِةإثاَرعن  ناهيَكيبية، َداحُل لِحوُص ِقنَدواخَل ٍدُحُأو ربىالُك دٍرَب عركِةرورًا مبُم، األطهار

 َكَدوَف قيفِةلسَّا حادثِة بشأِنكذلك و ،ظريني النَّوَب ٍةَضيَرني ُقَب يهوِد وبنَي ُهبيَن املشاكِل

الّشورى  وِقَيِم على مبادِئ الذي جاء حربًا شعواَء ،يتالصِّ يِءالسَّ ريَِّمالُع والتحكيِم

 ،السَّالم عليِهعلٍي  اإلماِم على ِخالفِة عثماٍن ِخالفَة ِهمبوجب الذي رجََّحو ،ةالُقرآني

 الرواياُت جاءِت ما، مثلخرىاأُل اخلطريِة موِراأُلو اسِةاحلسَّ ها من األحداِثوغرِي

 ِرَوالصُّمن  املختلقِة والتسويفاِت التمويهاِت ، ناهيك عنهمبشأِن الكثريُة املختلفُة

 ثُّوالَغ بالكذِب والصدُق ِلبالناب احلابُلفيها  اختلَط يُثحب ،مهبصدِد كِةرَبَفامُل

 على أشكاٍلروى ُت ،َعيَّنةُم عن حادثٍة الواحدِة وايِةرِّال سرُد ىأضح ، حنيمنيبالسَّ

ها عن وجترُد ،ىخراأُلمنها  الواحدُة ُبذَِّكُت ،خمتلفة وأوجٍه ىشتَّ ٍرَووُص متعددٍة

 األحداِث تلَك البساِتُم رِيَسانطالقًا من ولذا  !حمتواها نعها ُغفِروُت هاقيِتاصدم

، ِطَبًةقا األرِض مِموُأنيا الدُّ من بني شعوِب واملسلموَن العرُب نفرَدإ، موراأُل وَتِبعاِت

ملعنى  القاصِر همفهِم بشأِن ،عن القاعدة ذوذًاش السماويِة شرائِعال سائِر أتباِععن و

 اعرتافًا هذا لمثُِّي حيُث (ونُرِصنَتامُل ُهُبكُتالتأريخ َي)هم بقوِل نعتوُه حنيالتأريخ،  كلمِة

 بشأِن اء،الفقه من إعالِم املتنفذيَنو واألمراِء اخللفاِء من صرحيًاإقرارًا وضمنيًا 

 ريُةالسِّو األحاديُثنها ومن ضِم التأريِخ أحداِث يف تدويِنحتى  احلاصلِة فيقاِتالتل

يف  الفاصلِة يبيِةَداحُل لِحُص واقعِة مع اُلاحلعليها  تكان كذلك .ريفةالشَّ ويُةَبالنَّ

، نياملسلم لصالِح جمرى التأريِخ للنظِر ملفٍت وبشكٍل َري غيَّلذا ،اإلسالمي التأريِخ

 الباهراِت اآلياِت ، كما ورَدمكة تِحلف وامُلشرقِة املباشرِة من املقدماِتر َبعَتُيي ذالو

 غالبيُة تقال حيُث (49/2).ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُِّبيًنا: الفتح سورِةسياق  يفها بشأِن

 ولكّن ،كةم فتُح منها القصَد بأّن الكرميِةالقرآنيِة  لآليِة مهشرِح ضمَن َناملفسري

املاضي  بلفِظ يَء، وجيبيةَداحُل لِحُص أثناَء نِيبعامها عنها قبل أواِن ْتجاء شرىالُب

، واخلطرية واحلساسِة الهامِة املستقبليِة لألحداِث ِهيف أخباِر ِةالعّز ربِّ كالِم على عادِة



 248 

من  املشركنَي نجِمل فوٍلن ُأِمها ما تبعوالكائنة،  مبثابِة واحَلزِم زِممن اجلَّها يف وقوِع ألّن

 اللِه مَّ رسوُلَه حنَي ،العربية اجلزيرِة أحناِء سائِرو مكَة قلِبيف  واألصناِم ألوثاِنا ِةَدعب

ونصرًا ًا بينُمفتحًا  اللُه ُهعَلج حبيُث، قدامواأَل ِلرُجاأَل حتَت همسحِقب( ص) حممٌد

 آثاٍرمن  اعليه ا ترتَبمِل فتحًا تَيمِّوُس ،ةَييِبَداحُل لُحُص وهو أاَل آخَر من نوٍعزاخرًا 

 حبيُث، األصنام عبادِة من أرجاِس امُلَشرَّفِة صًا للكعبِةيختل حميدٍة عواقَبو إجيابيٍة

، العربية اجلزيرِة بقاِع يف خمتلِف املسلمنَيو اإلسالِمعلى  ِةَقشِرامُل هاتبعاِت تأثرُي انعكَس

نتم فتح مكة فتحًا، وحنن َأ َنودَُّتْع":لهقو عن الرباِء (رض) البخاري اإلماُمولهذا روى 

ركي مش من َةّيَمبني ُأ صناديَد علمًا بأّن 144"ةَييِبَديوم احُل( ضوانبيعة الرَّ)ح الفت دُّْعَن

 سورِة يف كما ورَدالكعبة،  حوَل والطواِف مكَة بدخوِل للمسلمنَي يسمحوا، مل قريش

 أفراٍد بإستثناِء (49/15).ِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِمُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َع :الفتح

  .هم يف ذلك العامأقارِب لرؤيِة رٍَّةِغ على حنِيو خلسًة مكَةدخلوا  قالئَل

 حني بادَر ،ًافتح هاكوُنضوان الرَّ أو بيعِة يبيِةَداحُل لِحإلى ُص ُةاإلشار ِتجاء

يف  الغالي والرخيِص بذِلم بهعلى أنفِس العهِد قطَع الصحابِةظمى من الُع الغالبيُة

حتت ( ص) حممٍد للرسوِلهم مبايعِت ، من خالِلالباطل وإزهاِق احلقِّ إحقاِق سبيِل

ن سيسوامُلنحرفون امُلقهاء الُف اله ُلبَِّطوُي ُرمَِّزوُيج وَِّرُيكما ة َرَشَعِب يسواوَل، الشجرة

 ا ورَدمثلم ؛زورًا وبهتانًا رآنيةجتنيًا على احلقائق الق (ةَرشََّبة امُلَرَشالَع)ـين بللدِّ

َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة  اللهَلَقْد َرِضَي : السورة نفِسيف  همتكذيُب

 قال حيُث (49/29).َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا

 أشخاص فحسب عشرَة ناملؤمنو كاَن وهل (َعِن اْلُمْؤِمِننَي اللهَقْد َرِضَي َل)عالى ت

هل ، وأو أكثر فرٍد من ألِف أكثَرب ُهواُمِق َددََّحَتالذي ، اجلرار يَشاجل لَكذضمن 

                                                 
كما ينبغي . للعالمة الشيخ حممد علي الصابوني( صفوة التفاسري)من املجلد الثالث من  110أنظر الصفحة  -  144

املغايري متامًا عن أفعال وأقوال وتصرفات اخُللفاء واأُلمراء ويف اإلجتاه ( ص)ة حممد أن ُأَنوَِّه بأن رسول العناية اإللهي

إمنا ! وحاشياتهم من ُمَتَمشيخي الُفقهاء، مل ُيطلق تسمية الفتح أو الفتوحات أو اجلهاد طوال حياته على حروبه الكثرية

بوك وغريها من الغزوات اأُلخرى، بينما أطلق أطلق عليها تسمية الَغُزو، حنو غزوة البدر وغزوة بني امُلصَطَلق وغزوة ت

ديبية، التي تّم من دون إراقة قطرة دم واحدة فتحًا، ملكانته وأهميته وبإيعاز من وحي السَّماء على صلح احُل( ص)هو 

 وانعكاس آثار تبعاته اإلجيابية على احلياة الروحية، وما ترتب عليه من ختليٍص للكعبة املشرفة من عبادة األصنام

واألوثان املتمثل يف رجس الديانات العربية املشركة، كونها َقلََّبت املوازين واألمور واألحداث لصالح املسلمني رأسًا 

 . ، لذا ال ميكن إطالُق لفظة الفتح على أيَِّة حادثٍة حبسب السُّنة النَّبوية إذا أريقت فيها قطرة دٍم واحدةعلى َعِقب



 249 

ما زالوا  همسيما وأّنال! كرَبَفهم امُلزعِم حسَب مؤمننَي غرَيمنهم  الباقيُة البقيُة كانِت

إلى و ويرددوَن ،واأُلَمويَّة الُعَمريِة والتأويالِت والتحريفاِت التلفيقاِت لكلت جوَنوَِّرُي

اي أن  "ةَرَجالشَّ حتَت َيِبالذين بايعوا النَّ ةرََّشَبة امُلشَرالَع":همِرن على مناِبِم اليوِم

بشََّر هؤالء العشرة ومنهم عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان بدخول ( ص)النبي 

صحَّ عن الرسول  جتاه املعاكس واملغاير متامًا عن هذا احلديث املكذوب،ويف اإل! اجلنة

للواحدي نقاًل  النزوِل البخاري وكذلك يف أسباِب يف صحيِح كما ورَد( ص)حممد 

أَلَحٍد  يقوُل( ص) ما َسِمْعُت النبيُّ:"بن أبي وقاص، حيث قال عن الصحابي سعِد

 اآليُة َنَزَلْت وفيِه: قال "الله بن َسالم ة، إالَّ ِلعبداجلنَّ نَُّه ِمن َأهِلإ ميشي على اأَلرِض

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد الله َوَكَفْرُتم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبِني  :الكرميةالقرآنية 

َ ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ . 144(40/20).اِلِمنَيِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإنَّ الله

 إلى غايٍة ُيعَزىذلك  ُدومرَّ السيما؟ جلنةذا حديث العشرة املبشرة باهكلُّ  ُبأال يكذِّ

، املزيفني من األصحاِب وَنَرَيمن  علىها من خالِل طوا األضواَءلَِّس، كي ُيهميف نفوِس

على  ِرتَُّسالتَّ ناهيَك عن، همشأِنل إعالًءهم شخصياِت تقديِسو همأسماِئ إبراِز على

يف  ُهمبايعَتحتى بوا أحني ( ص)حممد اإللهية  العنايِة مبعوِث ن وقفوا بوجِهمَِّم أسماِء

هم من نُّ صدوُرِكهم وما ُتنفوِس أحقاِدإلى  كما وردت اإلشارُة ؛املميزة تلك احلادثِة

 ضوان، إشارًةالرَّ ببيعِة يبيِةَداحُل لُحُص َيمُِّسكما و( َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم)عند فقرة  لٍِّغ

 وقد( َعِن اْلُمْؤِمِننَي اللهَلَقْد َرِضَي ) السورِة نفِس يف وردت التي( َرِضَي) إلى كلمِة

نا بايعونه يف رحاِلاس ُيالنَّ فأقبَل":بقوله لحادثِةل الواقديِّ سرِد عنَدم هيبتكُذ تتابَع

 ستطرُدي حيُث ٌةَلِص حديِثولل! َئوِط لنا متاع إالَّ اس، فما بقَيحتى تدارك النَّ

نان بن أبي سنان ابن الناس بايع ِس ُلوا، وأوَّفبايعهم على أن ال يفرُّ :بالقول

إيذانًا كان  ،احلديبية صلِح بصدِد الفتِح سورِة نزوَل لك فإنَّذ من األهُمو 145"نحَصِم

 من أرجاِس فِةرَّاملَش الكعبِة بتخليِص للمؤمننَيشرى ُبو (ص) ِهلرسوِلتعالى  اللِهمن 

الذي تال  كَةم مع فتِح نًا، وذلك تزاُمأم آجاًل عاجاًل إْن املشركِة العربيِة اِتديانال

 على جميِع التي طغْت احلديبيِة صلِح واقعُة ُرَبعَتُت حيُث ،بعامني يبيِةَداحُل لَحُص

                                                 
َمن َأثنى على : باب 55( 4002:ر)احلديث املرقم البخاري واإلمام صحيح من  1212:املجلد الرابع، صأنظر  -  144

 . أخيه مبا َيعَلم

 . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 004أنظر صفحة  -  145
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بني  ِلمكة، والفيص لفتِح الفاصلِة املقدماِت للهجرة، مبثابِة السادسِة نِةالسَّ أحداِث

 ْتَفِرُص الَة قدالصَّ أنَّسيما وال، اإللهي وحيِدالتَّ ديِن بنَيو املشركِة العربيِة الدياناِت

إلى  احلجُّ أصبَح أْن بعَد، بسنوات ذلَك قبَل املشرفِة الكعبِة بإجتاِه ِساملقِد بيِتن ع

 . املحمدية ريعِةالشَّ من أركاِنَركينًا  ركنًاَمكََّة 

 ْتالتي جَراإلسالمي،  يف التأريِخ الفاصلِة ِةاحلديبي صلِح إلى ُقرَُّطالتَّ ورَد

 وصناديِد( ص) حممٍد رسوِلال بنَي مِةربامُلو ،للهجرة السادسِة يف السنِة هافصوِل أحداُث

 حريِفالتَّ يُد ْتطال ،ُمَلفََّقٍة وفربكاٍت متباينٍة قصٍصو خمتلفٍة برواياٍت، قريشمشركي 

 واألمراِء اخللفاِء نفوِس أهواُء هافصوِل حياكِةيف  ْتَمحتكَّو ،هاأحداِث من كثرَيال

، حيلوا لهم مما كاَن الكثرَي الكثرَيزادوا عليها  حيُث ،هم من الفقهاءوحاشياِت

 هاءإزارَّفوا ولفَّقوا وَحربكوا فَف ،همأنفُس ِههوسَتَت مما مْل الكثرَي نها الكثرَيوا مُفَذوَح

 إلى ال متتُّ خمتلقًةخرى ُأ رواياٍتواخليال،  نِعوُص وهِمال من إجياِد خياليًة ًاقصص

 التوسِعو البغِييف  املستقبليِة همتتماشى مع تطلعاِتكي صلة، ِب الواقِعو احلقيقِة

 الصحابِة لبعِض السلبيِة املواقِف لىعها خالَل رتوايتسَّل، العباد على رقاِب والتحكِم

 بصورٍةو جاَءما  احلقيقِةإلى  ها قواًلأقرَب لعّلو .النفوذو الشأِن من أصحاِب املتنفذيَن

 ًامستنبط 140(م2549=هج844)املتويف سنة  الشيباني ِعيَبالدَّ ابِن على لساِن مفصلٍة

 (سولمن حديث الرَّجامع األصول خمتصر ) من كتاِب هاأحداِث َرْيَس هو اآلخُر

الّقيِِّم  كتابِهكذلك و (م2120=هج000) املتويف سنةري َزاجلَّ رٍيأث بِنإالزاهد  ماِمإلل

 احلديدأبي  بِنإل (ةشرح نهج البالغ)كتاب  كذلكو (الكامل يف التأريخ)اآلخر 

 ما جاَءم زهرًة ستاٍنُب من كلِّ سوف أقتطُفو( م2150=هج055) املتويف سنةاملدائني 

 ابِن كتاِب من حها إنطالقًافُتستسأ ،طويلتقاَء التَّإ املتالطمِة اهأحداِث وقائِع بصدِد

ومروان  خمزمٍة بِن ِرعن املسّو 140بن الزبري عن عروَة :مردفًا بالقول الشيباني يبِعالدَّ

 احلديبيِة عاَم( ص) الله رسوُل خرَج: قاال صاحبِه منهما حديَث واحٍد كلُّ ُقيصُد

                                                 
َتيسري الوصول إلى جامع اأُلصول من حديث )يف كتاب  150و  148أنظر اجلزء الثالث من الصفحة  -  140

 . الدَّيَبع الشَّيباني إلبن( الرَّسول

هو ُعرَوة بن الزبري بن العوَّام أخ عبدالله ابن الزبري، الذي قتله احلجاج ابن يوسف الثقفي شر قتلة، وأحرق  -  140

ل خالفة الباغي عبدامللك بن مروان، السيما وتعترب هذه املقتطفات من رواياته عن مغازي الكعبة املشرفة معه يف ِظ

  .ي ال تسد الرََّمق من حيث ضآلتها، من أصدق ما وصلت إلينا من السرية النبوية الشريفةوالت( ص)رسول الله 
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 لقريَش يف خيٍل يِمنالوليد بالَغ بَن خالَد إنَّ (ص) قال الطريِق حتى إذا كانوا ببعِض

 ،يشاجلَّ بقرتِة ْمُهحتى إذا  بهم خالٌد ما شعَر اللِهوَف اليمنِي ذوا ذاَت، فُخطليعًة

 ًةطَُّخ ال يسألوني ِهوالذي نفسي بيِد: النبي لقريش، ثم قاَل نذيرًا يركُض فانطلَق

 بأقصى احلديبيِة( ص)النبي  نزَلوهم إياها، أعطيَت إالَّ اللِه ماِتُرُحفيها  ظِّموَنُيَع

من  اخلزاعي يف نفٍر رقاِءَو بُن يُلَدُب فبينما هم كذلك إذ جاَء املاء، قليٍل ٍدَمعلى َث

 بَنا كعَب إني تركُت: فقال. هامةُت من أهِل( ص) الله رسوِل صِحُن وكانوا عيبَة ،ِهقوِم

 وهم مقاتلوَك طافيُلمعهم العوُذ امَليبية، َداحُل مياِه عداَدلؤّي نزلوا َأ ابَن لؤّي وعامَر

 وإنَّ. عتمرينُما جئنا نولكّن ٍدأَح لقتاِل ْئِجمل َن إناَّ (ص)فقال . ن البيتع َكووصادُّ

خلوا بيني وبني ُي ًةدَُّمهم فإن شاءوا ماددُت. ابه ْتضرَّوأ احلرُب انهكتهأقد  قريشًا

شاءوا أن يدخلوا  ، فإْناللهني أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهَر فإْن .اسالنَّ

 ِهوا فوالذي نفسي بيِدأَب ْمُه وإْنوا، مَُّجفقد  فعلوا، وإالَّ اُسلنَّفيه ا فيما دخَل

 يِنعلى الدِّ ُهه ويظهُرأمَر اللُه ذنَّتي، ولينِفَفساِل َدِرنَفَتعلى أمري هذا حتى  همنَّلقاِتأُل

ا قد إنَّ :فقال. حتى أتى قريشًا فانطلَق. هم ما تقولسأبلُغ :يلَدُبفقال  149،هلُِّك

. عليكم فعلناه ُهنعرَض ْنأم ئُتِشقواًل، فإن  ل، وقد سمعناه يقوُلُجذا الرَّجئناكم من ه

  .يءَشِب نا عنُهخترَب لنا أْن ال حاجَة همُءفهافقال ُس

 بِن عمِر خاِل إبِنهم بحيصُر ، حيُثمِهفهاِئُس أسماَءالواقدي لنا  ُصخُِّيش

وقال  148العاص رو بِنعم أُخالعاص أبي بن  ِمَكبن أبي جهل واحَل عكرمِة اخلطاِب

هم مبا َثوكذا، فحّد كذا يقوُل ُهسمعُت: يقول؟ قال ُهعَتما سِم هاِت: منهم ذوو الرأِي

 عرَض ُلُجهذا الرَّ إنَّوم َق أْي: في فقالَقالثَّ مسعوٍد بُن عروُة فقاَم( ص)بي قال النَّ

 أْي: فقال( ص)بي النَّ ُملَِّكُي فجعَل فأتاُه. هني آِتدعوو اقبلوها ،شدُر َةطَّعليكم ُخ

                                                 
ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن : ِمصداقًا لقوله تعالى ِمن سورة الفتح جاء ذلك -  149

ختص العرب وحدهم ودياناتهم العربية امُلشركة الكثرية، الذين  (على الدين كلهاإلظهار )القصد من و( 49/19.)ُكلِِّه

بإيعاز مباشر من الصنم املطاع عمر بن بعد ذلك اختذوا من الكعبة املشرَّفة قبلة لهم، وقد حرَّفها الفقهاء التكفرييون 

اأُلخرى من غري العرب يهودًا كانوا أم اخلطاب يف ِعزِّ خالفته التَّعسفية، كي تشتمل على أتباع الشرائع السماوية 

! َنصارى، لُتشَِّكَل مربرًا لإلستيالء على أراضيهم وبساتينهم الكثرية، وبالتالي طردهم من سائر أحناء اجلزيرة العربية

ولو كان األمر كذلك كما يزعمون، ملاذا ِإَذن نزلت اآلية القرآنية الكرمية عند صلح احلديبية بالذات؟ وهل كان 

وقد ورَد تكذيبهم  ل املسجد احلرام أم مشركو العرب؟يهود والنصارى حيجون إلى الكعبة كي يصدوهم عن دخوال

 . (49/15.)ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم: سورة الفتحيف أيضًا 

 . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 584أنظر الصفحة  -  148
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 ُهقوَم اَحاجَت من العرِب ٍدبأح عَتِمهل َسفك، قوِم لَت أمَراستأَص إْن أرأيَت حممد،

 نكَع وافرُّأن َي خليقًا من الناِس وإني ألرى أوباشًا ،ال أرى وجوهًا فإنّي ك؟قبَل

 عنُه ُرفَُّنو ُهخنذُل أحنُن ت،ر الالَّْظَب امصْص: وقال( رض) أبو بكر َبِضفَغوك، ُعدََّيَو

ى سرعلى ِك ُتلقد وفْد اللِهأْي قوم، و: قالف ِهإلى أصحاِب روُةُع رجَع ثّم. عهونَد

 حممٍد أصحاُب ُمعّظما ُي ُهه أصحاُبُمظَِّعُي قُط كًاِلَم ما رأيُت اللِهجاشي، ووالنَّ َريَصوَق

. هوجلَد ُهبها وجَه َكَلم فَدنُهِم ٍلرُج فِّيف َك ْتَعوَق الَّإ ةاَمَخُنم خََّنيَت إْن اللِهحممدًا، و

ه، وإذا تكلموا على وضوِئ ه، وإذا توضأ كادوا يقتتلوَنهم ابتداروا أمَروإذا أمَر

عليكم  قد عرَض ُهتعظيمًا له، وإّن إليِه حيدوَن النظَرُيه، وما هم عنَدخفضوا أصواِت

 فلما أشرَف. ائته افقالو. هدعوني آِت نانَةني ِكن َبِم فقال رجٌل. فاقبلوها شِدُر خطَة

 140دنمون الُبظِّيَع قوِم هذا فالن، وهو من (ص)قال . هوأصحاِب( ص)على النبي 

ما ينبغي ! الله بحاَنُس: ما رأى ذلك قالفّل. ونبَُّلُي الناُس ُهبعثوها له، واستقبَلفا

ْت َدلُِّقدن قد الُب رأيُت: قال ِهإلى أصحاِب ما رجَعفّل. وا عن البيتُدأن يصُّ لهؤالِء

 بُن ُزكَرم لُه قاُلُيمنهم آخر  رجٌل فقاَم. عن البيتيصدوا  ْت، فما أرى أْنَرِعْشوُأ

ز، هذا مكَر (ص)عليهم قال  أشرَففلما . ائته: فقالوا. هدعوني آِت: قالف. حفص

عمرو  بُن يُلَهه إذ جاء ُسُمما هو يكّلفبيَن( ص)م النبي فجعل يكلِّ. رفاِج وهو رجٌل

 .من أمرُكَل لكم ِمِهُس قْد (ص)فقال . معه حفٍص بُن ُزى ومكَرزَّالُع عبِد بُن وحويطُب

بيننا  اكتْب هاِت: قال ثّم معه الكالَم وأطاَل( ص)النبي  مع احلديَث يٌلَهفبادر ُس

: ، فقاللحالُص بنوَد َنوَِّدُيكي  أبي طالٍب بَن عليَّ اللِه سوُلفدعا ر .وبينكم كتابًا

 142ما أدري ما هي اللِهفو حمُنا الرَّأمَّ :هيلُس فقاَل ِمحيالرَّ مِنحالرَّ اللِه سِمب اكتْب

، الله رسوُل قاضى عليِههذا ما  اكتْب: ، ثم قالهافكتَب مالله َكباسِم :اكتب ولكن

وال  ما صددناك عن البيِت اللِه رسوِل َكأنَّ ا نعلُمكنَّوُ َل اللهو: يل مقاطعًاَهُس فأردَف

 وإْن الله وُلُسَري َلإنِّ اللِهو (ص)فقال  اللهد بن عبدحمم اكتْب ولكن قاتلناَك

                                                 
؛ كما ورَد يف سورة األضاحي الذي كان يذحبه احلجيج مبكة عند موسم احلج أو العمرة أو احلج والعمرة: الُبدن -  140

َها َفُكُلوا َذا َوَجَبْت ُجُنوُبَواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيَها َصَوافَّ َفِإ :احلج

 (. 11/40.)ِلَك َسخَّْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَنٰ  ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ َكَذ

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َقاُلوا : يف سورة الفرقانوذلك تصديقًا لروح اآلية القرآنية الكرمية التي ورد  -  142

 . (15/00.)لرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًراَوَما ا
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 (أبدًا وَكُحْمال َأ) فقال. الله ُح رسوَلاْمو ما يريدوَن اكتْب :لّيَعِلموني، فقال بُتذََّك

حممد بن : الله رسوِل َعموض فكتَب يكتُب حسُنُي وليَس( ص) الله رسوُل ُهفأخَذ

ختلوا بيننا  على أْن فاكتْب 141(!هاِلْثِمِب نََّيبِلُتَل): السالم عليِه لّيَع، وقال ِلاللهعبد

 طًة، ولكْنْغنا َضْذِخُأا أنَّ العرُب ال تتحدُث اللِهو: هيلُس فقاَل. به فنطوُف يِتالَب وبنَي

 كاَن ْنإا رجل، ونَِّم َكال يأتَي وعلى أْن: سهيٌل فقاَل. فكتب قبِلامُل ذلك من العاِم

ن عليه، وَم مل يردوُه اللِه ممن مع رسوِل قريشًا ن جاَءوَم .ليناإ ُهرددَت ك، إالَّعلى ديِن

دخل،  قريٍش يف عهِد أن يدخَل املسلمني دخل، ومن أحبَّ يف عهِد أن يدخَل أحبَّ

ها خرجنا عنك فدخلَت قابٌل عاٌم يرجع املسلمني عنهم عامه ذلك، فإذا كاَن وأْن

 فاصطلحا على وضِع. بَريف الِق السيوَف الراكِب وسالُح بها ثالثًا مَتفأَق َكبأصحاِب

 بُن سهيٍل بُن ِلنَدَجأبو  م كذلك إذ جاَءفبينما ُهسنني،  عشَر عن الناِس احلرِب

. املسلمني ِربني أظُه ُهحتى رمى نفَس مكَة من أسفِل وقد خرَج. هُرسُف يف قيوِدَيعمرو 

 إنا مْل (ص)فقال . إليَّ ُهتردَّ أْن عليِه ل ما أقاضيَكيا حممد، هذا أوَّ: هيلفقال ُس

 ُهجْزفَأ (ص)قال  .أبدًا يٍءك على شصاحَلإذًا ال ُأ اللِهفو: قال. بعد الكتاَب نقِض

بن  ُزكَرِمقال . ما أنا بفاعل: قال. بلى فافعل: قال. ذلك لك ٍزجُمما أنا ِب: قال. لي

( ص) اللِه نبيَّ ُرَمأتى ُعلح الُص وعندما كتبوا كتاَب .لك زناُهبلى، قد أجَّ: حفص

نا على الباطل؟ وعدُو ألسنا على احلقِّ: قال. بلى: قًا؟ قالَح اللِه نبيَّ سَتأَل :وقال

 سُت، وَلالله ي رسوُلإنِّ: ن؟ قالنا إَذيف ديِن َةَيِننعطي الدَّ فعالَم: قال. بلى: قال

: قال به؟ نطوُفيت ونأتي الَبَس نا أناَُّثُتحَِّد نَتُكيَس َلأَو: قال. ناصري يه، وهَوعِصُأ

بن  ُرَمُع فقاَم. هِب ٌفوَِّطوُم آتيِه َكقال فإنَّ. ال: العام؟ قال تأتيِه َكك أنَّرُتفأخَبلى، َأَب

 وجاء إلى أبي بكٍر. أبدًا نيَةالدَّ يُتأعوانًا ما أعَط لو أجُد: غاضبًا، وقالُماخلطاب 

فقال أبو ؟ هِبنا َدَعَوما  ة، فأيَنكَّل منا سندُخنَّنا إَدَعَون ُكَي ْمأَليا أبا بكر، : له فقاَل

فما هذه : ها، فقالُليدُخَسَف: ال، قال: ها؟ قالُلدُخَي العاَم ُهإنَّ: َكَل أقاَل: بكر

م يا هذا، إلَز: فقال أبو بكر! ناِسن أنُفِم َةيَِّنعطي الدَُّن؟ وكيف ْتَبِتُكالتي  الصحيفُة

 . يضيعهال  الله ، وإنَّالله سوُلَرَل ُهإنَّ اللِهَوَف، ُهرَزَغ

                                                 
تكررت نفس احلادثة، ولكن هذه املرَّة من حيث مسح إسم اإلمام علي بن أبي ( ص)ومصداقًا لقول الرسول  -  141

 .ها بعون امَلولىطالب عليه السالم، وذلك يف ِعزِّ خالفته مع فلول اخلوارج، كما ستأتي احلديث عنها حني أوان
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قوموا : عنهم اللهرضي  ألصحابِه( ص) قال لحالُص كتاِب من قضيِة ا فرَغفلّم

 144مرات ل، حتى قال ذلك ثالَثم رُجنُهِم ما قاَم اللِهفو: قال. قوااحِل ُثمَّ فاحنروا

 قَيَلما لها  عنها فذكَر اللُهة رضي َمْلَس مُِّأ ِهعلى زوجِت م أحٌد دخَلنُهِم ْمُقَيا مل فلمَّ

حتى  م أحدًانُهِم ْملَِّكُتوال  ْجخُرذلك؟ ُأ ُبِح، أُتالله يا نبيَّ: فقالت. اسالنَّ َنِم

: ذلك منهم حتى فعَل م أحدًالَِّكُيفخرج فلم  .كك فيحلُقحالَق ك وتدعوَتدَنُب تنحَر

ا ذلك فلما رأو. هفحلَق ُهودعا حالَق! رأكَب اللُهو اللِه بسِم: رافعًا صوتهه دَنُب حنَر

 . هم بعضًاُضم بعأن يغُّ دي، فازدحموا عليه حتى خشيُتبوا إلى الَهتواَث

 بقليٍل عامنِيمن  أكثَر للهجرة، أي بعَد الثامنَة يف السنَة بنُيامُل تُحالَف فلما حتقَق

 اشركوُم َضنَق أْن ، وذلك بعَدالفاصلِة يف التأريخ األسالمي احلديبيِة صلِح من إبراِم

 الكعبِة دخوِل وعنَد .مطول يف حديٍث( ص)حممد  اللِه مع رسوِل العهَد َشقري

هذا : ، فجاء فقالبن اخلطاب مرُعوا لي ُعاْد: الكعبة، قال مفتاَح( ص) أخَذ املشرفِة

 ويف ظلِّ للديِن سنَياملسيِّ املتنفذيَن التحريفينَي علمًا بأنَّ 144!هم ِبُكتُّْدوَع نُتُكذي الَّ

 ومبايعِة يبيِةَداحُل لِحُص حادثِةعطوا من ُي، أرادوا أن بالذات اخلطاب بِن عمِر خالفِة

 البعِد كلَّ دًابعي سياسيًاشجونًا وعدًا شخصيًا ُبجرة، الشَّ حتَت( ص) للرسوِل ملؤمننَيا

كي ميرروها على  ،هم الصفراءكتِب صفحاِت ُأمَّهاِتوا بها ُدوَّوَس، والواقع احلقيقِةعن 

 من أجِل متْت الشجرِة حتَت بايعَةامُل بأّن نَيأوهموا املسلم حني، استغباًء لهم الناِس

 إلى أدنى يفَتِقُر ٌكرَبَفُم وتصويٌر ٌللَِّضُم وحتريٌف ٌعخاِدُم تلفيٌقوهذا  ،عفان بِن عثماِن

من  ميَةني ُأَبِل ِةوالعّز والشهامِة الفخامِة إعطاَء أرادوا بذلَكما إّنن املصداقية، ِم ٍرقْد

 هموإخفاقاِت الكثريِةهم ، كي يتسرتوا على فضائِحعفان بِن عثماِنم هشيِخ خالِل

جتنيًا على  عواادَّ بعد أْن، العصور تعاُقِبو ِباحُلَقوتوالي  اِماأليَّ وعلى مرِّ املتكررِة

 إليصاِل ،موفدًا عنه إلى مكة ِهوعلى راحلِت ِهوحِدل ُهبعَث( ص) بيَّالنَّ بأنَّ ائٍقاحلق

هم زعِم حسَب عن الرجوِع خَروعندما تأه، هم عقروا ناقَتوأّن، ميةي ُألبن ِهِرنظ وجهِة

                                                 
بصددها عن  اإللهي يكرر القول ثالثًا، إالَّ فيما خيّص األحداث التي نزَل األمر( ص)حممد رسوُل الله مل يكن  -  144

 امُلَنزَّل، وذلك ألهميتها القصوى وخطورتها وحساسيتها الكتاب وحيجربائيل عليه السالم خارج نطاق سيدنا  طريق

املتيقنة والعقول الواعية واآلذان الصاغية والنفوس املؤمنة املطمئنة التالي يف القلوب ، ليغرسها بيف حياة املسلمني

 . املجبلة على فعل اخلري والصَّالح

 . من اجلزء الثاني عشر من املجلد السادس من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 40أنظر الصفحة  -  144
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 من خالِلو( ص) النبيَّ أّنسيما ال !تلُققد  ُهبأّنواملسلمون  (ص) النبيُّ َليََّخَت املفربِك

، املسلمنيياة حب التي عصفْت ِرموها من اأُلوغرِي الفاصلِة ٍدُحُأ معركِة أحداِث جمرياِت

بني  شيَخو اخلطاِب بَن عمَر أبي جهٍل ُأُخِت ابَن بأنَّ تامٍة ودرايٍة ٍقسَبُم علٍمكان علىِ 

عن  ناهيَك اإليذاِءن ع امُلشركنَي من ِقَبِل تامٍة يف حصانٍة اكان، عفان بَن عثماَن ُأميَة

من هذه  وانطالقًا .ميةبني ُأ يف قلوِب املرموقِة عثماِن مكانِةإلى  باإلضافِة! قتلال

ما  ال لبس فيه وبشكٍل تلك التوجَه ُديؤيكما  ،إليهم (ص) الرسوُل ُهفَدأو احلقائِق

ديبية مرة احُلععليه وآله يف  اللهصلى  اللهرسول  أنَّ":نصيًااملدائني  جاء على لساِن

ن ما بعثه ألنه ِمخول، وإنَّة يطلب منهم اإلذن له يف الدُّبعث عثمان بن عفان إلى مكَّ

ن بني عبد شمس؛ ليمكنوا ِم بنو عبد مناف؛ وخصوصًامناف، ومل يكن  ني عبِدَب

قتله، ولذلك حمله بنو سعيد بن العاص على بعري يوم دخل مكة وأحدقوا به 

ة زَّعيد أِعو َسُنَبدًا، ف أَحَخَت، وال ْروأدِب ْلأقِب: وقالوا لهالح، مستلئمني بالسِّ

 بعِض إيفاِد عَدَبإالَّ  جاَءما  عفان بِن عثماِن َةيََّمبني ُأ شيِخ إرساَل وأنَّ 145"مَراحَل

 ضوا لإليذاِءرَّتَع حيُث( ص) اللِه رسوِل عنَد مننَياملؤَت املوقننَي املؤمننَي األصحاِب

جليًا  يؤكُد ،آخر ساطٌع وبرهاٌن قاطٌع دليٌل ا، وهذقتلواُيوكادوا أن  قريٍش ِلَبِقمن 

 التَّامِّ ِهإلملاِم ا جاَءإمّن ،عفان بِن عثماِن إرساِلإلى أخريًا ( ص) الرسوِل إهتداَء بأّن

 لذين أراَدا األصحاِب من بنِي الوحيَد مل يكْن ُه، وأّناإليذاء ِنع يف حصانٍةكان  ُهبأّن

 ؛ حيُثاملغازي ِهكتاِبيف  الواقديُّ ذلكعلى  كما يؤكُد، إليهم ُهإيفاَد( ص) الرسوُل

 بَن خراَش يٍشَرإلى ُق( ص) اللِه رسوُل من بعَث وكان أوَل :نصيًا بهذا الشأِن ورَد

 هم عن رسوِلشراَفَأ َغّلَبُيِلالثعلب،  لُه يقاُل( ص) اللِه رسوِل ِلَمعلى َجالكعبي  ٍةيََّمُأ

 ، فنطوُفكوفًاْعدي َم، معنا الَهما جئنا معتمريَنإّن: ما جاء له، ويقول( ص) الله

أبي  بُن كرمُةِع ُهعقَر والذي ولىَّ( ص)بي النَّ فعقروا جمَل. وننصرف وحنلُّ بالبيِت

إلى  فرجَع راش،ِخ وا سبيَللُّحتى َخ ِههناك من قوِمكان ن َم ُهه، فمنَعقتَل جهل وأراَد

مبا لقى ( ص) بيَّالنَّ فأخرَب( سق األنُفَشِب أي ما كاد يرجع إالَّ) ومل يكْد( ص)النبي 

فدعا ( والقتل ن اإليذاِءِم ةَعَنأي يف َم) ! ينِِّم َعرجاًل أمَن ابعْث الله يا رسوَل: فقاَل

 ي أخاُفإّن، الله يا رسوَل إلى قريش، فقاَل ُهليبعَث بن اخلطاِب عمَر( ص) الله رسوُل

                                                 
. عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني من اجلزء السابع 220أنظر الصفحة  -  145

 . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي أيضًا 002كما تكررت احلادثة بنفس املعنى من خالل الصفحة 
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ن مينعني، َم يٍِّدَعرفْت قريٌش عداوتي لها، وليس بها من بني فسي، قد َععلى َن قريشًا

ولكن : رَمُعقال . شيئًا اللِه رسوُل فلم يقْل. عليهم دخلُت اللِه أحببَت يا رسوُل وإْن

. عفان بُن ع، عثماُنوأمَن عشريًة وأكثَر ي،نِِّم مبكَة أعزَّ ٍلعلى رُج اللِه يا رسوَل َكلُّأُد

 لقتاِل ا مل نأِتم إنَّرُهفخبِّ إلى قريٍش اذهْب: فقال عثماَن( ص) الله فدعا رسوُل

. وننصرف ُهننحُر دَينا الَهمَع ه،ِترَمُحِل منَيِظَعُميت، لهذا الَب وارًاُزما جئنا د، وإّنأَح

 بِن سعيٍد ابُن اُنأَب إليِه فقاَم (مبكة عند مدخٍل موضٌع) ححتى أتى بلَد عثماُن فخرَج

 ! كعن حاجِت ال تقصْر: وقال ُهَروأجا بِه فرحَبالعاص، 

 ُهعفان ملا أرسَل بِن عثماِن مبعِث بصدِد احللبيِة يف السريِة اآلخُر وجاء التأكيُد

 أباُن مكَة يدخَل بل أْنَق ُهَيِقفَل :هما نصُّ احلديبيِة موقعِة يف إلى قريٍش( ص) الرسوُل

 فياَنبي ُس، فجاء إلى َأالله رسوِل رسالَة َغحتى يبّل ُهالعاص، فأجاَر بِن سعيٍد بُن

ال  حممدًا أنَّ عليِه وَندُُّرَيوهم  بِه ُهما أرسَل اللِه هم عن رسوِلَغفبلَّ قريٍش وعظماِء

 ْفُطَت ئَتإن ِش: قالوا له الرسالِة من تبليِغ عثماُن ا فرَغ، فلّما علينا أبدًاهيدخُل

 . 140الله به رسوُل حتى يطوَف ألفعَل ما كنُت: ف، قالفُط بالبيِت

من  ثالثٌة يل، فكاَناللَّ يتحارسوَن باحلديبيِة ُهأصحاَب يأمُر( ص) اللِه وكان رسوُل

وقد . مسلمة بُن شر، وحممٌدِب بُن وعباُدولي، خ بُن أوُس: احلراسة يتناوبوَن أصحابِه

يطيفوا  حفص، وأمروهم أْن بُن رجاًل، عليهم مكرُز لياًل خمسنَي بعثْت قريُش كانْت

 بُن حممُدهم رَّة، فأخَذغ صيبوا منهمأو ُي رجاَء أن يصيبوا منهم أحدًا( ص) بالنبيِّ

قد  مبكَة وكان عثماُن( ص) اللِه إلى رسوِل( سارىُأ)بهم  ، فجاَءُهمسلمة وأصحاُب

 رسوِل بإذِن قد دخلوا مكَة من املسلمنَي رجااًل يدعوا قريشًا، وكان بها ثالثًا أقاَم

 وعبُدالفهري،  جابِر بُن رُزكمن املهاجرين؛  فكانوا عشرًةعلى أهليهم؛ ( ص) اللِه

 وائل، وحاطُب العاص بِن بُن أبي ربيعة، وهشاُم بُن اُشوعيَّبن عمرو،  يٍلَهُس بُن اللِه

ذافة، وأبو ُح بُن اللِه الشمس، وعبُد عبِد عمرو بِن بُن وأبو حاطٍبأبي بلتعة،  بُن

 ليُفَح وهٍب بِن َةيََّمُأأبي  بُن اللِه اجلمحي، وعبُد وهٍب بُن ري، وعمرُيَمُع وم بُنالرُّ

  .140عبد العزَّى بِن يف بني أسِد هيٍلُس

                                                 
 . من املجلد الثالث من السرية احللبية 29 -20أنظر الصفحات  -  140

  .الثاني من كتاب املغازي للواقديمن اجلزء  000أنظر الصفحة  -  140
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 اخِلالفِة يف ِظلِّ هاءإزا مراِءواأُل اخللفاِء ِظعاو املتأسلمون من الفقهاُء وقد حاَك

 وسائَر عثماَن بأّن ،اخليال رسِمو الوهِم إجياِدمن  ًةكرَبَفُمرًا صَو ،الباغية اأُلمويِة

 احلقيقَة أنَّ عثمان، إالَّ إنتقامًا ملقتِل البيعُة جاءْت وعليِهلوا، ِتُقإليهم قد  الوافديَن

 اللُه اهيظهَر بى إالَّ أْنأ، الليل يف ُعتمِة القمِر وبزوَغ رقِةاملش الشمِس سطوَع الساطعَة

فيها  ي كان القتاُلتال ِمُراحُل ذلك متامًا، حيث كانوا يف األشهِر عكَس َتثِبُتِلتعالى 

 عدُدهم ن يربواالذي همأصحاِب حبَس قريشًا بلَغاآلخر  ن اجلانِبن جانب، وِممًا ِمرََّحُم

 هم واحلاُلأصحاِب ِءبدما خياطروَن من املشركني، فكيَف دًافر من خمسنَي على أكثَر

بن  يطَبَوُحعمرو ُو بَن يَلَهُس ْتبعث قريشًا إّنف وتأكيدًا ملا سبَق !عليه يعلى ما ه

  (.ص) اللِه مع رسوِل يوقعوا الصلَحم ووا أسراُهفكَُّيِلفص َح بَن كرَزوِمى العزَّ عبِد

هم يسمُع( ص) اللِه ورسوُل املزيفنَي األصحاِب بعُض ردََّد الفتنِة كاًء لروِحذوإ

 ُهما أظنُّ: الله رسوُل نا، فقاَلدوَن بِه فطاَف إلى البيِت عثماُن لقد َخُلَص: يقولون

 ذلك ظنِّي بِه: إليه؟ قال وقد خُلُص ُهوما مينُع: وحنن حمصورون، قالوا بالبيِت طاَف

 . حتى نطوف بالكعبِة أن ال يطوَف

 ُمظَِّعُي ُهبأّن للمشركنَي كَدأن يَؤ( ص) سوُلالرَّ أراَد سبَقما  كلِّ لىإ باإلضافِة

ي تال ِمُراحُل شهِراأليف  ِةالعمَر داِءأل جاَء ُهأّنبلهم  ظهَروُي، منهم أكثَر املعموَر البيَت

 من كاَن ، حتى وإْنأحدًافيها  يقاتلوَن َناملشركو ، ومل يكِنمًارََّحُمفيها  كان القتاُل

كان  م سواًءُراحُل يف األشهِر املقتوِل وعشريِة يلتقي بأهِل القاتُل وكاَن ،همعداِئأعدى أ

 هميتعرضوا لبعِض أو أْن نًاكوا ساِكرَِّحُي أْن من دوِن ا،هأو خارَج مكَة داخَل ذلَك

 مشرتكًة ًةصف ُرَبعَتُت هاكوُنطويل،  زمٍن منُذ بعًةّتوُم كانت سائدًة وهذه احلالُة، البعض

 ترجُعوالعربية،  اجلزيرِة أحناِء ما يف سائِرإّن سْبفَح كَةليس مب ،واملشركني ملسلمنَيبني ا

 ها يُدْلالتي مل تطوالم، السَّ عليه إسماعيَلنا ورسوِلنا سيِد بقايا ديِنها إلى جذوُر

يف  كما وردت؛ أيضًا هاأقرَّ الكريَم القرآَن فإّنلذا ، لك الزمانذ إلى حنِي التحريِف

َفِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم  :التوبة –لرباءة ا سورِة

 السورِة نفِس يفقد ورَد و (8/5).َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد

ِه َيْوَم َخَلَق السََّماَوات َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الل َعَشَر ِه اْثَناِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الل ِإنَّ :أيضًا

 وأّن (8/40).َواأَلْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموْا ِفيِهنَّ َأنُفَسُكْم

 عِةموقإلى  ِهجَُّوالتَّ َليَبُق ،باملدينة ِهيف مناِم (ص)حممد  ِهإلى رسوِلتعالى أوحى  اللَه
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من  واحدٍة رٍةقط و إراقِةَأ تاٍلِق ن دوِنِم مُِّتَيَس لَحالصُّ نَِّبَأ، قالئل بأياٍم يبيِةَداحُل

 مسبقٍة ومعرفٍة تاٍم لٍمِععلى ( ص) منُه َنواملقرب َنواحلقيقي وكان األصحاُب ،ماءلدِّا

َرُسوَلُه  اللهْد َصَدَق َلَق: الفتح سورِةيف  ورَدكما ، ريفةالشَّ ويِةَبالنَّ ؤيالك الُرت بشارِةب

 ُرُؤوَسُكْم آِمِننَي ُمَحلِِّقنَي اللهالرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء 

 (49/10.)َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِريًبا َوُمَقصِِّريَن اَل

 149هايف أغماِد يوَفالسُّ إالَّ احلرِب َةدَِّع ُهمَع جيلَب أْن حتى( ص)سول الر لذا امتنَع

 نا، فإْنمَع الَحو حملنا السِّ، َلالله يا رسوَل :ةباَدُع بُن وقال سعُد: وللحديث ِصَلة

الح، السِّ ُلحِمسُت َأَل( ص) الله فقال رسوُل! ملُه يَندِِّعُما كّن ريبًا القوِم َنينا ِمرَأ

إلى  التََّوُجِه ُقَبيَل رؤياُهيف ( ص) أوحى إليِه تعالى اللَه ألّن .رًاِمعَتُم رجُتما خإنَّ

ورَد تأكيدها األدبار؛ كما  َنولََّوُيضوا لهم َسرَّإذا ما تَع املشركنَي بإّن ،احلديبية موقعِة

 َيِجُدوَن َوِليًّا َوال اَل مََّر ُثْدَبالَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اأَلَوَلْو َقاَتَلُكُم ا: الفتح سورِة يفصرحيًا 

بعد  نزلْتالتي  الباهراُت اآلياُتأيضًا  التوجِهلك ذعلى  ؤكُدتو (49/11).َنِصرًي

َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُهْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهم ِبَبْطِن َمكََّة ِمن : السورة نفِس من ذلَك

 القرآُن َرِبعَتَي حيُث (49/14).ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرًيا اللهَوَكاَن  َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم

اخلطاب  بِن عمِر لِديف ُخ ا كان يدوُرّمم متامًا وعلى العكِس يبيِةَداحُل لَحُص الكريُم

 معتمريَن مكَة دخوَل لهم املشركنَي منِع رغَم، ينًاِبُمتحًا وَف يًاِلَجرًا َفَظ ُهوراَء ومن كاَن

ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد  :السورة نفِس يف كما ورَد ؛لك العامذ يف

 تكان لِحالصُّ مبادرَة أّنسيما وال (49/15).اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوًفا َأن َيْبُلَغ َمِحلَُّه

عن  القناَع بالتالي كشَفلي، امُلَنزَّل الوحِي نطاِق خارَج َلِك الكريِم جربيلامَلمن  حٍيَوِب

على  مباشٌرو صريٌح رٌد رَدو حيُث ،املنافقني املراوغنَي الناكثنَي األصحاِب بعِض وجوِه

 ِهتوقيِع بعَد الشريِف بوجهِه وقَف حنَي (ص)رسول العلى  طاِباخل بِن عمِر تطاوالِت

بذلك  ما أراَدإّن "!ية يف نفسنيَّالَد يُتأعوانًا ما أعَط ُدلو أِج":قائاًل لِحصُّال لبنوِد

نا أبي إلى سيِد ُهكالَم َهوجَّ حنَي ،بِذبالَك( ص)حممد  الرسوَلوعلى املأل  يتهَم أْن

ما  ة، فأيَندخل مكَّنا سَننا إنََّدَعَون ُكَي ْمأَل كر،َبيا أبا : هبقوِل( رض)الصديق  بكٍر

 رسوِلب األمُر ىَدَح، و كادأ ىالُزبَّ يُلالسَّ تجاوَزاوَشَك أن َي أْن بعَدو 148ه؟ِبنا َدَعَو

                                                 
 . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 504راجع ما جاء يف سياق الصفحة  -  149

 . من اجلزء العاشر من املجلد اخلامس من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 204أنظر الصفحة  -  148
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ومن كان  اخلطاب بِن عمِر ِهبوج الشامِخ وِدالطَّ وقفَة ويقَف لِهِل يغضَب أْن (ص) الله

 مرُعل( ص) قالحني  ،وحديثًا قدميًا اللِه ألمِر هممن عصياِن ٍةمَلُجِب ُهَرِكذَُّي، ِلهوراَء

نا وَأ ٍدَحَأعلى  وَنُوْلوال َت وَنُدِعْصُتد إذ ُحُأوم م َيسيُتَنَأ":وعلى املأل من القوم

إذ " حزاِباأَل يوَم ْمسيُتَنَأ :ددَِّرُي( ص) الله رسوُل وأخَذ 150"م؟خراُكم يف ُأوُكدُعَأ

 وُبُلت الُقَغَلاألبصار وَب وإذ زاغْتم، نُكِم َلن أسَفم وِمُكوِقن َفم ِمُكوجاُؤ

م سيُتأَن – هم أمورًاُرِكَذُي( ص) الله رسوُل ذا؟ وجعَلَك وَمَي ْميُتِسَنَأ 152"ر؟ناِجاحَل

 لِقحتى عن َح واامتنع ماهءن كان وراوَم عثماَنو عمَر سيما وأنَّالذا؟ َك يوَم

 قنَيِلَحللُم( ص) الله رسوُل َرَفْغفاسَت 151ذلكِب( ص) م النبيُُّهَرا أَم، عندمهمرؤوِس

 وعثماَن عمَر وا امتناَعُررَّب للديِن سنَياملسيِّ لمًا بأّنِع .ةرََّم ريَنصَِّقات وللُمرََّم ثالَث

 كثريًة مفربكًة قوا أكاذيَبولفَّ، ةيف مكَّكان  عثماَن بأنَّ ،همرؤوِس عن حلِق هماوزبانيِت

 سراِح إطالِقبعد و ،من التفاوض بعد اإلنتهاِء جاء لِحالصُّ إبراَم بأّن لمًاِع، هاءازا

 جميِع وحبضوِر ،لحالصُّ بنوِد على جميِع املوافقِةبعد و ،الطرفنيمن سرى األ جميِع

 ذكِر دوَن عثماَن بذكِر سعٍد اكتفى ابُن حيُث، عثمانو هم عمُرمِنضن وِم األصحاِب

 كرِهلو ٍةيََّمُأ نيمن َب عثماَن ، كوُنالناكثني األصحاِب جميِع من بنِي فحسْبر َمُع

يف  (غازيامل) ُهكتاَب َفألَّ سعٍد ابُن أنَّسيما وال. ةيََّمبني ُأو عثماَنل الشديَد اسينَيالعبَّ

 نَياحلقيقي األصحاَب أّنبأيضًا،  ُأَنِوَه أْن وجيُبكما . العباسية اخلالفِة حكِم لِِّظ

جاء  لِحصُّال إبراَم بأنَّة، تامَّ رايٍةوِد ِعلٍم ُمسَبٍقا على كانو( ص) من الرسوِل املقربنَي

 الرسوِل يف قوِل ، كما ورَديمالكر القرآِن وحِي نطاِق خارَج مباشٍر يٍّإله مٍرأل نتيجًة

 ًةمَلُج لِحصُّال نوِدُب إبراِمعلى  وأعرتَض ريِفالشَّ بوجهِه ُرَمُع وقَفحني ( ص)

 ، وهَوُأعصيِه سُت، وَلالله ي رسوُلإنِّ: هبقوِل( ص) الرسوُل عليِه ردَّ هاعنَد ،وتفصياًل

                                                 
ِإْذ ُتْصِعُدوَن :  موقعة ُأُحد، مصداقًا لقوله تعالى يف سورة آل عمرانوذلك إشارة إلى هروب ُعَمر وُعثمان يف -  150

من اجلزء  504أنظر الصفحة أكثر  من اخلرِب للتحقِقو (4/254.)َواَل َتْلُووَن َعَلى أَحٍد َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكْم

 . الثاني من كتاب املغازي للواقدي

ِإْذ َجاُؤوُكم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت : تعالى من سورة األحزاب لِهقورَد ذلك ِمصداقًا ِلو -  152

 (. 44/20.)اأَلْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِبالله الظُُّنوَنا

به حلقوا رؤوسهم عام احلديبية غري رأى أصحا( ص)أنَّ رسول الله : كما ورد مرفوعًا عن أبي سعيد اخُلَدري -  151

وتغاضى الطرف عن عمر بن اخلطاب لكره العباسيني الشديد لشيخ بني ُأميَّة  عثمان بن عفان وأبي قتادة األنصاري،

  .من اجلزء الثاني من كتاب الطبقات الُكربى إلبن سعد 204راجع الصفحة وللتحقق من اخلرب عثمان بن عفان، 
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( ص) الله عمر إلى رسوِل َبوَثتاب،َ الِك إالَّ ما اصطلحوا فلم يبَقفلَّ: قالوا .ناصري

عطي ُن الَمَعَف: قال! ىَلَب( ص) اللهسلمني؟ قال رسول نا بامُلْسَل، أاللهيا رسول : فقال

 ْنَلَو، أمرُه َفخاِلُأ ْنَلَوه، ورسوُل الله أنا عبُد( ص) الله ؟ فقال رسوُلنايِنية يف ِدِندَّال

سلمني؟ سنا بامُلكر، أَليا أبا َب: فقال( رض)كر ر إلى أبي َبَمُع َبَهَذَف. يِنَعيَِّضُي

ي فإنِّ! ُهرَزَغ ْمإلَز: نا؟ فقال أبو بكريِننية يف ِدَم نعطي الدَِّلَف: رَمُعفقال ! ىَلَب: فقال

 154!الله ُهَعيَِّضُي ْنوَل اللهأمر  َفخاِلُن ْنه، وَلِب َرَمَأما  قَّاحَل ، وأنَّالله رسوُل ُهأشهد أنَّ

أنا ( ص)الله  رسوُل فقاَل)حسب فقرة تعالى  شٍر من اللِهبأمٍر مبا جاَء أي أن الصلَح

عن  القناَع يكشُف وجيٌه سؤاٌل يربُزمن هنا  (ه، َوَلْن ُأخاِلَف أمرُهعبُد الله ورسوُل

عفان  بُن ثماُنوُعاخلطاب  بُن ُرَمُع ذا مل يكْنامل: هامفاُدشتى  وأموٍر ثابتٍة حقيقٍة

من ( ص)الله  رسوِلمن  الِكراِم بنَيقرَّامل صحاِباأل كبقيِة ٍقسَبُم لٍمِع على بالذات

 إلى موقعِة التوجِه قبَل املدينِةب لُه اللُهالتي أراها  الشَّريفِة بويِةؤيا النَّرُّاللك ت

 ُهوالذي نعَت؟ قتال من دوِن الصلِح بإبراِماآلخر  اإللهيِّ اخلرِب عن ناهيَك ،احُلَديبية

 لناِسا كثِرمن أكانا  وعثماَن عمَر أّنذلك ب نمَُّيال َأ ،بنيامُل تِحالَفب الكريُم القرآُن

 الفتِح ورِةس آياِت وحي نزوُلي أاَل .(ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوِل قلِب نعُبعدًا 

 الناكثنَي على تطاوالِت صريٌحو مباشٌر ردٌّ بأّنُه ،مباشرة احلديبيِة صلِح إبراِم بعَد

 العليِم لدِنمن  تأكيدًا جاَءوقد يما سال ؟ماورهطِه َنوعثما عمَر أمثاَل املتشككنَيو

 احلديبيِة صلِح بصدِد يف املدينِة( ص)بي رؤيا النَّ يف إعتباِر ن يتشكَكَم بأنَّ ،اخلبري

وما ، وءالسُّ نََّظ اللِهب الظاننَي املنافقنَيو الناكثنَي األصحاِب ضمَن ُجدَرُي، مبينًا فتحًا

عليها  اعرتَضو وعلى املأل من القوِمصراحًة ( ص) الشريِف بوجهِه وقَف مبْن َكباُل

: الفتح سورِة من احلديبيِة موقعِة عنَد الصلِح إبراِم بعَد ورَدكما ؟ وتفصياًل جملًة

ْيِهْم َظنَّ السَّْوِء َعَل اللهَوُيَعذَِّب اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكنَي َواْلُمْشِرَكاِت الظَّانِّنَي ِب

 (49/0).َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َوَأَعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا اللهَداِئَرُة السَّْوِء َوَغِضَب 

أن لمًا بِع! إلى أعداء محيتاُج فيه( ص) حممٌد الكريُم سوُلالرَّ ُكْنأصحاٌب َلْم َي

                                                 
 25باب  1592احلديث املرقم  يفاخلرب  تكرر. من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 000الصفحة أنظر  -  154

كما أرجو الرتكيز على الفقرة الذي صرح . من املجلد الثاني يف صحيح البخاري 820يف صفحة  59 -ضمن الشروط 

أال ( هد أنَُّه رسوُل الله، وأنَّ احَلقَّ ما َأَمَر ِبفإنِّي أشه! إلَزْم َغرَزُه: فقال أبو بكر:)بها الرباني الزاهد أبي بكر الصديق

 . رسول الله وأن الله ال ُيَضيَِّعُه؟( ص)ينم ذلك بأن عمر بن اخلطاب مل يكن يشهد بأنه 
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 مسبٍق نوا على علٍمكا (ص) الله رسوِلمن  الكراَم املَقرَّبنَي نَييقاحلقي األصحاَب

 (ص) مل يكْن حيُث، القضية ِبجواِن دقائِقو األموِر حيثياِت ِفَلخَتُمِب تامٍة ودرايٍة

 يَلجرب األمنِي ِكَلمن امَل مباشٍر بأمٍر تي ُقضيتال يف األوامِر اخَللِق َنِمأحدًا  شاوَرُيِل

 احلقيقينَي األصحاِب أَنما كان شإّن، الكريم من القرآِن املنزَِّل الوحِي نطاِق خارَج

 إلرادِة اإلنقياُدو الكامُل واخلضوُع التامُّ التسليُم، وقيةالَف موِراأُل تلك مثِليف  راِمالِك

  .لها والرضوُخ ماِءالسَّ

: قالاألنصاري  حارثِة بِن عن جممِع :فتحًا احلديبيِة لِحُص حادثِة اعتباِر بشأِنو

. اإلبل هزوَنَي ناُسنا عنها إذا الفلما انصرْف (ص) الله مع رسوِل نا احلديبيَةْدشِه

اإلبل،  ُفوِجُن نا مع الناِسْرَفَنَف( ص) اللِه إلى رسوِل َيوِحُأ: ؟ فقالوالنا ما للناسفُق

 َأَرَق اُسالنَّ ا اجتمَع، فلّمِهعلى راحلِت واقفًا نيِمالَغ راِعُكِب( ص) اللِه نا رسوَلفوجْد

 والذي نفُس: ؟ قالَوُه قال رجٌل أفتٌح (49/2) َفْتًحا مُِّبيًنا ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك: يناَلَع

َمَغاِنَم َكِثرَيًة َتْأُخُذوَنَها َفَعجََّل َلُكْم َهِذِه  اللهَوَعَدُكُم : بلغى حتَّ فتٌحَل ُهه إنَّبيِد ٍدحمَم

 (49/10.)ُكْم ِصَراًطا مُّْسَتِقيًماَوَكفَّ َأْيِدَي النَّاِس َعنُكْم َوِلَتُكوَن آَيًة لِّْلُمْؤِمِننَي َوَيْهِدَي

أو  ريعًةجيدوا ذ أْن الشريفِة بويِةالنَّ ِةرَيلسِّيف ارَِّحُمِل ومل يتسَن 154دأبو داُو ُهأخرَج

 شرِفامل غرِي ِهووقوِف ِهوتطاوِل ِهونكوِثاخلطاب  بِن عمِر عصياِنن جًا ِمخَرَمناصًا أو َم

 إليِه آلْت أْن بعَد إالَّاحلديبية،  موقعِة عنَد (ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوِل بوجِه

وا ُعقََّر حيُث، ختلصًا منه (رض) الصديق بكٍر ينا أبسيِد ِميبعد تسم ، وذلكاخلالفة

 اللِهب َذوََّعَت ُهبأّناخليال،  ورسِم الوهِم من إجياِد خَتَلَقٍةُم ٍرَوُصِب مويِةاأُل التطاوالِت تلَك

 وذلك تلك التطاوالِتل نتيجًة اللِهمن  املغفرَةو العفَو َبوطل جيِمالرَّ الشيطاِن من

 زاخرٍة جديدٍة بصياغٍة َةهذه املّر ولكْن املفربكِة هذه الصوِر ذكُر ورَد حيُث ،العصيانو

: هبقوِل( ص) اللِه لرسوِل الكالَم اخلطاِب بُن عمُر ُهيوّج حنَي! الرتقيعية باإلضافاِت

ن وَل اللهأنا رسول : يقول( ص) الله؟ فجعل رسول ة يف ديننانيَّعطي الَدن الَمَع

بيدة بن يقول أبو ُع: قال .الكالم( ص)بي على النَّ ُددَِّرفجعل ُي: قال! يضيعني

من الشيطان  اللهب ْذيقول ما يقول؟ تعوَّ اللهأال تسمع يا ابن اخلطاب رسول : احرَّاجَل

فما من الشيطان الرجيم حياًء،  اللهذ بفجعلُت أتعوَّ: مرقال ُع! م رأيكِهالرجيم واَت
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لي عمر يف خالفته، قال : يقول( رض)فكان ابن عباس . أصابني قط مثل ذلك اليوم

ذلك  ُتْدو وَج، وَلٍذِئوَمَي إالَّ أسلمُتأن  ه منُذِبمل أرَت ارتيابًا بُترَتإ: وذكر القضية

 . جُتَرَخَلعن القضية  رغبًةعنهم  ُجخُرَت ًةيَعاليوم ِش

فذكر ، ند عمر بن اخلطاب يومًاِع سُتَلَج: عنه اللهرضي  عيد اخلدريقال أبو س

ما  مراجعًة يومئٍذ( ص)بي ك، وراجعُت النَّالشَّ َنِم ٍذومِئَيلقد دخلني : القضية فقال

 ُرذُكي أَل، وإنِّدهرًا صمُت، ُوقابًاِر ٍذِئفيما دخلني يوَم قُتَتَع، ولقد ها قّطمثَل راجعُت

باد ي للِع، فينبغريًاضية َخة الَقَبعاِق الله، ثم جعل َهمِّي َرفيكون أكَب يًاخاِل ُتْعَنَصما 

  .155أيوا الرَُّمِهتَّأن َي

لك توعلى  ،اباخلطَّ عند ابِن عليِه تما كان على واحلاُل كذلك األمُر ولو كاَن

 ِهلعصياِن اجعَةواملر والرِّيَبَة َكالشَّ يومئٍذ ِهدخوِلو ،اللهب من اإلستعاذِة املنواِلو الوتريِة

 مثَلقوا لفَّ، حني السالطني ِظمن وعا السريِة تاِبُك بعُضبذلك  كما زعَم (ص) لنبيَّا

 والصياِم وبِةالتَّ حيُثمن ، هنفِس اخلطاِب بِن عمِر على لساِن املفربكِة الصوِر تلَك

 َبعَد الَكرَِّة الَكرََّة أعاَد إذْنذا ، فلماجيمالرَّ الشيطاِن َنِم اللِهب وِذوالتع قاِبالرِّ وحتريِر

رارًا ِم تلك احلادثِة انقضاِءبعد  بعد النكوِث والنكوَث بعد العصياِن العصياَنو

 ًةمرَّ ِهأوامِر وخمالفِة عليِه والتطاوِل( ص) الكريِم ِهبوجِه َشرَِّفامُل غرِي ِهوقوِفب، كرارَاوِت

 فيِذعن تن ِهمن زبانيِت ن معُهوَم عندما امتنَعوذلك  ،ِمن ذي َقبل وأشدَّ بل ىتلو اآلخر

 تطاوَلو ؟الشام إلى بالِد لتوجِهل سامَةُأ جيِش صفوِفيف  باإلخنراِط ورسولِه اللِه أمِر

 يكتَبل وصحيفٍة بدواٍة يأتوُه أْنمنهم ( ص) حني طلَبالكالم،  وبأفحِشأيضًا  عليِه

 إلى املأل األعلى ِهِلرحي يَلَبُق ذلك كما حدَث؟ أبدًا ِهبعِدمن لن يضلوا  لهم كتابًا

 بُن مُرُع م يضرْبَلَوأ .املوت يعاني سكراِت املرِض فراِش وهو طريُح قالئَل بأياٍم

قال حني  ؟احلائط عرَض احلديبيِة صلِح عَدَب راِتتلو امل مراٍت( ص) ِهمِروابأ اخلطاِب

لو و، واةوالدَّ حيفِةالصَّ يف موضوِع( ص) الشريفِة ِهحبظرِت نجهيُةالتي ملؤها الُع ُهكلمَت

، من َتَفحُِّشها تهاورائُح هاعُمها وَطوُنَل َريََّغَتها وَجَزَمَل البحاِر مبياِه َرَمُع كالُم َجِزُم

 بِن عمِر مل ينقلوا كالَماملعتربين،  السريِة أصحاِب العظمى من غالبيَةالسيما وأن ال

 ما اكتفوا بالقوِلإّن، واألخري األوِل يف املقاِمها ِتيَّوِقُسِل ها كما هي،حبذافرِي اخلطاِب
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الَهُجر أو  كاَنوهل  ذي،ْهأي َي ْرُجْهَي (ص) بيَّالنَّ أنَّ اما معناه كلمُة قاَل مَرع بأّن

 سورِةيف  تعالى يقوُل اللُهو ؟واملرسلني نبياِءاأل فاِتمن ص من األياِم يف يوٍم ياُنَذالَه

 حادثُة دْتوكا (4-54/4).َوْحٌي ُيوَحى ُهَو ِإالَِّإْن ( 4) َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى: جمالنَّ

 ِهعاِتِبى َتدَم عرُفُيال  وِخصاٍم مٍةعاِر ٍةَنتِفو ٍةَققََّحُم كارثٍةب أن تنتهَي حيفِةوالصَّ واِةالدَّ

 أل من القوِموعلى امَل وَنَعَتُه الشريفِة ِهيف حظرِت ُهصوَت ُعمُر رفَع حني، الله إالالتَّدمرييِة 

هم بإخراِج( ص)الكريم  سوُلالرَّ أمَر أْن ِمن بٌد إالن ُكَي ْمَل لذا! أيضًا يانَذبالَه

 ألنَّ فيه ما فيِه "!عناُزهذا التَّ بيٍَّن نَدِعغي نَبَي، ال ينَِّعجوا اخُر":بالقول واإلكتفاِء

 الُعَمريِة من التطاوالِت ِهوعن غرِي عنُه أتي احلديُثتكما سقباه، ُع ُدحَمال ُتما م

  .ولىامَل ِبَعوِنالحقًا  الرباهنِيب مشفوعًاو باألدلِة مقرونًا ،كثريةال

 تداعياِت األياِم ذاكرِةعن  َوكي ميح اخلطاِب بَن عمَر أخريًا وليس آخرًا فإّنو

 ِهصوِت رفِع من خالِل ،ِهورسوِل اللِه ِرألم ِهعصياِن ، بصدِدتلك العنجهيِة ِهأفعاِل ردوِد

إلى  باخلالفِة ِهعهِد أوِل عنَد بادَريبية، َداحُل يف موقعِة( ص) هعلي ِهوتطاوِل ِهوجرأِت

 املتكررِة ِهفضائِحعلى  تسرتًاوذلك  ،لحُصال كتابُةها حتَت التي متْت املباركِة الشجرِة قطِع

أو عمرة، كانوا  حجِّ كلِّ موسِم وعنَد الكراَم احلقيقينَي األصحاَب ، ألّنتلك املشينِةو

، شوقًا منهم املفروضة الصالِة لتأديِة هاظالِل حتَت وجيلسوَن املباركِة بالشجرِة ميروَن

 والفتِح الكريِم همرسوِلمع  املسلمنَي من حياِة املشرقِة تلك األياِمذكرى وختليدًا ل

كما ( ص) الرسوِل مع ِهورهِط ُعمَر ِلَبِقمن  من تطاوٍل ما داَر بني، وكانوا يرددوَنامُل

 وباحلرِفاللذاِن إمتنعا عِن املبايعِة  وعثماَن عمَر أمثاِل واملتطاولنَي الناكثنَي حبِق ورَد

َفْوَق َأْيِديِهْم  اللهَيُد  اللهِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن : الفتح يف سورِة الواحِد

 منهم يف نفِس املؤمننَي بشأِن ورَد كماأو  (49/20.)َفَمن نََّكَث َفِإنََّما َينُكُث َعَلى َنْفِسِه

َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم َما ِفي  اللهَلَقْد َرِضَي : والسورة املوقعِة

وكما مرَّ آنفًا  شكَّ ال (49/29.)ُقُلوِبِهْم َفَأنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا

ُ  بَن عمَر فإنَّ  نا األمنِيعلى رسوِل نَيواملتطاول الناكثنَي يف مقدمِة يعترُباخلطاب

 بنوِد إبراِم عنَد( ص) الكريِم ِهبوجِه شرِفامل غرِي ِهبوقوِفباإلمتناِع عن مبايعتِه و

 ِهرسوِل على لساِن ، كما ورَدالله من مباشٍر بأمٍر وكما أسلفُت ْتي جاءتلح، الالصُّ

ما بذلك إّن ُعَمُر ومل يكتِف "َو ناصري، وَلسُت ُأعصيِه، وُهالله إنِّي رسوُل:"بالقول

ة يَِّنأعوانًا ما أعطيُت الدَّ ُدلو أِج :الواحد باحلرِفو ليقوَل مغاضبًا ِهن جملِسع قاَم
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ننا سندخل مكة، نا أيا أبا بكر، أمل يكن وعَد: وجاء إلى أبي بكر فقال له. أبدًا

أال . كما ورَد آنفًا( 140)الهامش املرقم ، أنظر مصدر سابق ؟نا بهَدفأين ما وَع

 الصادِق للنبيِّ بالذات تكذيبًا فاضحًا وصرحيًا هذا املقاِمِمثِل ويف  رَمُعكالم  شكُلي

أن من السماء،  مباشٍر وبأمٍر أراَد( ص) حممٍد الرسوَل أنَّ ِمن على الرغِماألمني؟ 

ه، يف مناِم بذلك إليِه اللُه كما أوعَز مكة، تُحمنها َف املرجوُة العاقبُة تكوُن ٍةدَنُهِل َدهَِّمُي

  .150فنيرََّعمع امُل وعرََّف ُهرأَس َقوحلَّ الكعبِة وأخذ مفتاَح البيَت دخَل ُهبأّن

 من أصحاَب اليوَم ربوَنعَتُين َم ونكوِث وتطاوِل عصياِن من فيِض هذا غيٌض

بن  عمُر ويأتي، زورًا وبهتانًا القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق( ص) حممٍد اللِه رسوِل

من  أكثَريف  اخلرِب تأكيُد كما تكرَر، واملتطاولني الناكثنَي هؤالِء مقدمِة يفاخلطاب 

 وضوِعامل نفِسيف  ورَد ا سبَقوتأكيدًا مل ،ةاملعترب ِةرَيالسِّ من كتِب ومناسبٍة موضٍع

جملًة  احلديبيِة صلِح بنوَد( ص) حممٍد سوِلعلى الرَّ أنكَر ِباخلطا بَن عمَر فإنَّ: ًاأيض

: ، ألسنا املسلمني؟ قال بلى، قالالله يا رسوَل: ، وقاَلهم مكةدخوِل ِمَدَعِل وتفصياًل

: الله فأجاب رسوُل! نايف ديِن نيَةعطي الدَُّن فكيَف: بلى، قال: أوليسوا الكافرين؟ قال

 عمُر فلم يكتِف" بِه ُرَمؤُأ مبا ُلما أعَمإّن"ها هذا العام؟نا سندخُلم بأّنُكدُتَعَووهل 

حنن قد وها ! مكة نا بدخوِلقد وعَد يكْن أمْل: للصحابة ُهموجهًا خطاَب فاستطرَد

 عِطمل ُأ أعوانًا ُدو أِجَل اللِهنا، ويف ديِن نيَةأعطينا الدَّ ْنبعد أ ننصرُف دنا عنها ثّمَدَص

( ص) خلطاب على الرسوِلا بِن عمِر تطاوِل إلى قد تكررت اإلشارُةو .150أبدًا نيَةالدَّ

ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن : الفتح سورِةسياق يف وصفًا دقيقًا  واصفًا املشهَد، احلديبية صلِح عنَد

َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى  اللهَكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزَل 

 ِبُكلِّ َشْيٍء اللهَكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها َوَكاَن  اْلُمْؤِمِننَي َوَأْلَزَمُهْم

 ؟ حنَياملوتورة من العصاباِت ُهورهَط عمَر تلك السكينُة توهل شمَل (49/10).َعِليًما

 عليِه األصحاِب سعى لتحريِضما إّنيف العصيان،  ومتاٍد من تطاوٍل بِه مبا قاَم يكتِف مل

قد و .أبدًا نيَةالدَّ عِطمل ُأ أعوانًا ُدو أِجَل اللهو: قال عندما( ص)بالكذب  ِهِموإتها

َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمن  اللهَيُد  اللهِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن : السورة يف نفِس ورَد

                                                 
 . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 000وكذلك الصفحة  501أنظر الصفحة  -  150
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 الفتِح من سورِة الكرميُة اآلياُت ُدِدَحُت إذ (49/20.)نََّكَث َفِإنََّما َينُكُث َعَلى َنْفِسِه

 :احلديبية يوَم( ص) األمني ِهرسوِلمن  الندِّ الذين وقفوا موقَف من صنفنِي

 أتي يفيومعهم،  َنواملتحالف اجلزيرِة وأعراُب مكَة قريِش شركوُم :األول الصنُف

 لُهالهم نعَت حني األمور،سائر املتحكمني أساسًا يف  ميَةبني ُأ صناديُدهم مقدمِت

  .(49/10) ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة :ةبالكفر

 عمَر أمثاَل، املنافقني املراوغنَي الناكثنَي تجلى يف تصرفاِتي :الثاني الصنُف

يف  اللَه وايتق أْنب الكريُم القرآُن همحيذُر حيُثالغوغائيني، من  ماهورهِط وعثماَن

 يف نفِس كما ورَد ؛مهوأفعاِل مهومن أقواِل مالذي كان يعاني منه( ص) اللِه رسوِل

كما  (َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي اللهَفَأنَزَل ) السورة

من ( هَنخيافوأي ) اللَهقوا تَّي أن َيأ (َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى) فقرِة أرجو مالحظَة

 طاعِة من صميِم رُبعَتُت رسوِلال طاعَة ألّن (ص) هرسوِل بطاعِة تاِمهم الإلتزاِم خالِل

َيا َأيَُّها : حممد سورِة يفورَد ، كما الله أمِر تكريسًا لعصياِن ُرَبعَتُي ه، وعصياُنالله

يف كذلك و (40/44).ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم َواَلالرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا اللهالَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا 

َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل : النساء سورِة

 هؤالِء أمثاُل وكان( 4/225.)اْلُمْؤِمِننَي ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا

 سيوِف إشهاِر ميم، من خالِلمن الصَّ( ص) اللِه رسوَل ُيؤذوَن املراوغنَي الناكثنَي

 وَنُلكََّشَتوَي نوَنوََّلَتَي كانوا حيُث، هموعنجهياِت همهم وافعاِلبأقواِل فسيِةالنَّ همروِبح

 ًاحتضري، والتََّجُبر َسُلِطالتَّيف  ارِةاألمَّ همِسونف نوازُعو هم اآلنيُةمصاحُل ما تقتضيِه حسَب

 مبعوِثمع  ما ترىعلى  احلاُل ْتوإذا كان .اإلستباقية الضرباِتب املقبلِة للمرحلِة

 ِهبيِت آِلمع  ِهِمن بعِد ِفصرُّالتَّ كيفيَة تلقائيًا نستنتُج (ص)حممد  اإللهيِة العنايِة

، والتشريد القتلو فيِّالنَّ ن حيُثِم راِمالِكاحلقيقينَي  مهأصحاِبو من بني هاشَم األطهاِر

يف  ًىجََّسُم الطاهَر ُهوجسَد يف مصَر احلسنِي اإلماِم رأَس َدجِت أْن لذا ال تستغرْب

 الطاهِر ِةفاالرُّ جبواِر وعثماَن عمَر جيفَة بينما جنُد ؟الرِّجال هكذا ميوُت هلكربالء، و

 املكذوبِةو واملفربكِة قِةامللف م من األحاديِثوَك( ص) حممٍد الفاضلِة األخالِق لرسوِل

 الوازِع إستغالُل ذلك من كلَّ املبتغىوكان . ذلك تسرتًا عليها من أجِل وضعْت

 سيوِف الِلظ حتَت هاوما رافَق، إستغباًء لهم البسطاِء الناِس خداِع أجِلمن  يِّلدينا

 .شعوبوال مِملأُل وإذالٍل والبلداِن ِكماِلغصٍب للَمن ِم الغدِر
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 يُد التي طالْت، الدامية من األحداِث ِتجرياتلك امل إرهاصاِتن انطالقًا م

 ، ودفعْتاملتوسط الشرِق بلداَن اإلستيطاِن أنواِع أشدِّو واإلستعماِر والغدِر ِوالغز

 امُلصاحُب واأُلمويُّ ريَُّمالُع اإلسالُم ، ساَدالعربية غرُي ُمَمواأُل عوُبها الشُّفاتورَت

 النَّفِس السيما وأنَّ ُعلماَء ،ويَبالنَّ بداًل من اإلسالِم ِبواإلرها والبغِيلنِّفاق ِل

 يف أنَّ اإلنساَن ، تتمثُلباإلهتمام جديرٍة وهامٍة وحسَّاسٍة َجوهريٍة على نقطٍة يؤكدوَن

 َبعَد كلِّ ه، لذا جنُدطِشن َبخوفًا ِم رِبَجَتامُل امُلعَتدي وامُلحتَِّل مع الغاِصِب َيَتَوحَُّد

 املغلوُب املستضعُف ُراخلاِس يلتصُق هي التي تسود، حيُث امُلنَتِصِر ثقافَة بأنَّ احلروِب

، وكَأنَُّه هتقاليِده وعاداِت سائِرو ِهومأكِل ِهيف ملبِس ُهويقلُد ،الطاغي بامُلعَتدي ِهعلى أمِر

ات، مع الذَّ الشعوريًة حيلًة واإلذالِل واإلزدراِء التهميِش لَكذ من خالِل ميارُس

 وإلى اليوم غالبيَة لذا جنُد. واخُلذالن واإلذالِل لك القهِرذ من أعباِء هامبوجِب ُفَيَتَخفَّ

 والتعصِب والغلِو فاِقوالنِّ اإلرهاِب تتفشى فيها ظاهرُة ،الغزو ها يُدالتي طالْت داِنلالُب

 وُيَكبُِّر وحيجُّي كَِّزوُي ي ويصوُملَِّصُي ُهفإّن وكما تروَن اآلخر، وإلغاِء وتهميِش الدينيِّ

التي  والبلداِن ِلَوالدُّمسلمي  بإستثناِء! واحد يف آٍن ويزني ويغتصُب ويقتُل ويكذُب

 ،هم احلياتيةيف مسريِت الذَّاِت ونكراِن الوداعِة من حيُث صوِفالتَّ فيها روُح سادْت

 القوميُّ التسامُحو ها الدميقراطيُةتسوُدوالتي عن الدولة،  الديِن فصِليف  املتمثِل

كأندنوسيا وماليزيا  ،بالتي هي أحسن واجلداُل الدينيُّ التَّناُغُمو الطائفيُّ والتآلُف

، وميالرُّ الديِن موالنا جالِل روُح هاعلى آفاِق نشرْتالتي  الرتكيُة التجربُةكذلك و

، السياسية األيديولوجياِت ضاِبعن ِخ البعِد كلَّ البعيَدو احلقيقيَّهم إسالَم لذا جنُد

 ماذِجن النَِّمعلى حالها  َكِرإذا ما ُت على اآلخِروَتَخلُّقًا وانفتاحًا رًا ضَُّحَت أكثَر

 واليِة وجترِب تسلِطتجلى يف ي السياسيِّ على اإلسالِم مثاٍل وخرُي !مويةواأُل ريِةَمالُع

 هم الناسفِةوعبواِت هم املفخخِةوسياراِت نيِّالسُّ باِنوطاِل ،إيرانيف  ِةيعيالشِّ قيِهالَف

بعد  اإلسالميِة جربِةالتَّ َكوُن .أفغانستانيف ومنعهم تعليم اإلناث  هم اإلرهابيِةوهجماِت

 ُعَمِر ُعنُجهيِة ِمن ِخالِل َبني ُأَميََّة وتسلِط قيفِةالسَّ وإجتماِع( ص) حممٍد سوِلالرَّ موِت

 ! أريخة التَّيف ِذمَّ َحأصَب ،اأُلمور على مقاليِد اخلطاِب بِن
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  ةيَِّلقَبسَتامُل ُهداعياُتوت َةمكَّ فتُح

فة، رََّشامُل حوالي الكعبِة واألوثاِن ألصناِممن حتطيٍم ل ُهما رافَقو مكَة فتُحاء ج

 املنتشرِة إلى األصناِم باإلضافِة، منصوبًا صنمًا نَيوست تربو على ثالمثائٍة التي كانْت

 صلِح بعَدأي  ،للهجرة الثامِن اِميف الع العربيِة اجلزيرِة شبِهمن أخرى  واسعٍة يف أرجاَء

وبرزخًا ِوحجرًا حمجورًا  فيصاًل َلليشكِّ، بقليل أكثَرأو  العامنِي ا يقارُبمب احلديبيِة

 بني قريٍش سائدًة التي كانْت املشركِة العربيِة الدياناِت بنَيو ،اإللهي التوحيِد ديِن بنَي

وموطنًا  ،لهم قبلًة لكعبِةمن ا تخذوَنيجميعًا كانوا و، ىاآلخر العربيِة القبائِل سائِرو

 ويغوَث ونسَر وسواَع والعزى ِةومنا ِتوالالَّ بَلُه يف املتمثلِة هم املشركِةدياناِت ِةلهآل

 من ُرتَبعُت كانْت ،حمددة يف مواسَمو والعمرِة احلجِّ فريضِة تأديَة ما وأّنيَِّسال، اهوغرِي

 وعندما ،شركةامُل العربيِة الدياناِت سائِر ألتباِع بِةبالنس الرئيسيِة الشعائِر صميِم

إلى  بأورشليَم األقداِس دِسُقمن ، املحمدية الشريعِة تباِعأل بالنسبِة بلُةالِق تَلوََّحَت

َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  :البقرة يف سورِةورَد ؛ كما مبكة احلراِم اللِه بيِت

من  ،احلج ريضِةف تأديُة أصبحْت( 1/244)لُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَو

 ذلك قبَل رَضُف احلجَّ علمًا بأنَّ ،أيضًا املحمديِة لشريعِةا تباِعأل األساسيِة األركاِن

َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت  :البقرة يف سورِةكما  ،عند بناء الكعبة

 اإلميانيَةها شعائَر أنَّ إالَّ (1/210).ِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُمَوِإْسَما

الزمان،  مبروِرفت رُِّح نبيلَةها الومقاصَد األخالقيَةها ومبادَئ ها الروحيَةوعناصَر

بهم  ْتَبِعَل أْن بعد ،هاُبنياَن والتداعي هاأركاَن والتلفيُقها أوصاَل ُسيالتسي ىواعرت

 تطلعاِتو رغباِت لتناسَب، ِطالتسلُّو والتجرِب البغِييف  األمَّارُة همنفوِس أهواُء

 ، وبذا أصبحِتنياوالدُّ يِنالدِّبني  اجلمِع من خالِل موِراأُل سائِر يف املتحكمنَي

 سياسِةوال بني الديِن جتمُع ،القديم اجلاهليِّ يف العصِر املشركُة العربيُة الدياناُت

 صناديِد بيِد وعلى الدواِمها من خالَل تبقى املبادرُة واحد، كي يف آٍن واإلقتصاِد

كانوا و، مكة خارَج والنفوِذ الشأِن من أصحاِب امعه املتحالفِة القبائِل بعَضو قريٍش

 سائِرو اإلقتصاديِة املواضيِع خمتَلِفو السياسيِة موِراأُل يف شتىها من خالِل يتحكموَن

 ثقافُة كانْت ٍةمَُّأ بعقوِل ثوَنعَبَيكانوا  حيُث ،ينالدِّو العقيدِة بإسِم اإلجتماعيِة ِنالشؤو

 .مواطنيهاالعظمى من  بني الغالبيِة املوقِف َةسيد الوعِي وانعداِم ِةميَّواأُل والفقِر اجلهِل
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 العظاِم القرآِن آياِتمعاني  دالالِت حسَبو املحمديَة الشريعَة فإّن اآلخِر ويف اإلجتاِه

 خالصٍة نزيهٍة روحيٍة كعالقٍة يِنالدِّبني  ُزيَِّمُت ،الصحيحةو الشريفِة النبويِة واألحاديِث

 يف تفعيِل املتمثلِة الثرواِت وجمِع واحلكِم واإلقتصاِد والسياسِة ،واخلالق بني العبِد

 وفتِح والظلِم لكذِبا وتربيِر والدَّهاِء يف اخلداِع التفنِنعن  ناهيَك ،امليكافيلية املبادِئ

 الثرواِت التي تعني جمَع لطانيِةالسُّ األحكاِم من حيُث ،رعناأل والتسلِط السجوِن

 ألنَّ" أخَلَقة السياسة ُنمِكال ُي:"اقدََّس أسراُره الصوفيُة تلذا قالَحق،  وجِه بغرِي

يف يد املسيح على لسان الس ورَد ؛ كماواحد يف قلٍب الجيتمعاِن املاِل بَّوُح اللِه بَُّح

  .159"ِه واملاِل معًاأن َتكوُنوا َعبيدًا للم ُكُنمِكال ُي":املقدس الكتاِب

 إلى وجوِد تفتقُركانت  أّنهاقدميًا،  املشركِة العربيِة الدياناِت مميزاِت من أهِم

خرى اأُل املفصليُة ُةَمالسِّو، الوضعية دياناِتال تلك تعاليَم ِهجنباِتبني  ضُمي كتاٍب

، وال زكاة صالٌةال  املشركِة دياناِتال تلك يف كْنمل ت ،اهعن غرِي اهيُِّزمَت نْتكا التي

يف  رَيَخال " :ن الصالةمهم يعفَي أْن حني سألوُه ثقيٍف لوفِد( ص) رسوُلال لذا قاَل

وعلى  املشركِة اجلاهليِة العربيِة دياناِتتلك ال أركاُن لذا كانْت 158"فيه الَةَصال  ديٍن

 ،ى ذلكإل احلاجُة ما دعِتكلَّ واإلضافِة واحلذِف ِلوالتََّبدُّ يرِيللتغ ًةرضُع ،الدوام

 ،يف كتاب مدونٍة غرِي وممارساٍت وأعراٍف ومراسيَم وتقاليَد من عاداٍت تتكوُن كانْتو

                                                 
 . ل متى من الكتاب املقدسمن اإلصحاح السادس من إجني 14أنظر اآلية  -  159

والنَّفسي قلي الَعووحي لبي والرُّه الَقُجَوالتََّتنزيه اخلالق ِمن ِخالل عني التَّصلية، وَت َنِم ُمشَتٌق كلمة الصَّالة إسٌم  158

حنَو سمّو  ، باإلضافة إلى كونها صلة وعالقة روحية بني العبد واخلالق، وما الصَّالُة إالَّ إنطالُق الرُّوِحإلى الله تعالى

. الَكمال، وإلتماُس السَّعادِة ِمن حيُث الثَّناء التَّام عن طريق اخُلشوِع واخُلضوِع واخُلنوِع على ُذرى ُنكراِن الذات

ن ، ِمفحسب حمديةال تعني َصالة أتباع الشريعة امُلويف اإلجتاِه املغايِر متامًا ِمن تأويالت التكفرييني، هنا  والصالُة

 رائِعالشَّ سائِر ، إّنما تعني صالة أتباِعالكتاب فاحتِة وقراءِة والسجوِد والركوِع واإلقامِة األذاِنو الوضوِء حيُث

 وشعائٌر صالٌة السماويِة رائِعالشَّ َنِم ٍلُكيف َخلقه، فإنَّ ِل اللِه ن ِحكمِةاملقدسة، وِم الكتِبجميِع  من أصحاِب السماويِة

اإلنسان، وكذلك  يف ثنايا كياِن املتأصلِة البشريِة بائِعالطَّ إختالِف غريهم، وذلك حسَب بهم ُتَميُِّزُهم عن خاصٌة إميانيٌة

ومستوى الوعي وما  حضِروالتَّ ِندَُّمالتَّ ن حيُثمان، وما ترتتب عليها ِموالزَّ واملكاِن اجلغرايفِّ واملوقِع البيئِة ن حيُثِم

 هارِةالطَّ ن حيُثِم باملاِء الغسِل وضًا عِنِع الَتَيمُّم بالرماِل رًا فإنَّحص وليَس املثاِل صال، وعلى سبيِلن ِخِم إلى ذلَك

قاِحلة واجدين يف بيئة صحراوية موِحَشة ألنَّ العرب حينذاك كانوا مت( ص)حممد  والوضوء، ُأجيَزت ألتباع الرسوِل

ليست كصالة أتباع  املسيِح باع السيِدفيها على املاء والكأل على أُشدِّه، لذا فإن صالة أت راُعالصِّ رداء، كانِتَج

وهكذا دواليك بالنسبة : أتباع الشريعتني اآلنفتي الذكر كصالِة صالة أتباع سيدنا موسىال و( ص)حممد  سوِلالرَّ

ا َمْنَسًكا َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَن: جاحَل يف سورِة اإلميانيِة احلقائِق لصالة أتباع الكتب املقدسة اآلخرين؛ كما ورد تأكيد هذِه

 . (11/44)َفِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتنَي : إلى قوله تعالى. ِلَيْذُكُروا اْسَم الله
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ن ِم املتحكمنَي لمتنفذيَنل واإلجتماعيُة واإلقتصاديُة لسياسيُةا هواُءها األفي تحكُمت

 السماويِة الشرائِع أصحاَب نعُتي الكريَم القرآَن فإنَّ املقابِل  الطرِفويف ،الكعبة ِةَنَدَس

 آِل يف سورِةوالنصارى  اليهوِد حبقِّ ورَدكما  ؛الكتاب بأهِل العرِب من غرِيخرى اأُل

َوُهْم  آَناَء اللَّْيِل اللهَلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت  :عمران

َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  اللهُيْؤِمُنوَن ِب( 224)َيْسُجُدوَن 

 نعُت جاَء اآلخر ويف اإلجتاِه (4/224)َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّاِلِحنَي 

، التحضر وعدِم والنجاسِة ميِةاأُلب الكريِم القرآِنِت وآيا سوِر يف سياِق العرِب مشركي

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا : الفتح سورِة يف كما ورَد

بعد  حتى (الفتح) سورِة آياِت نزوِل تتابَع (8/19) اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا

توبيخًا وتقريعًا و عيدًا، واملشركة العربيِة دياناِتال من أرجاِس امُلَشرَّفِة الكعبِة ليِصخت

 واملؤازريَن املتحالفنَيو، اقفهم على النِّقلوِب واملؤلفِة ميَةبني ُأو قريٍشمن  لمتنفذيَنل

 َلكَِّشُتِل الكرميُة القرآنيُة اآلياُت ِتجاء حيُث، ىخراآل العربيِة من القبائِل همتطلعاِتل

 دياناِتبني و ،القهار الواحِد اللِه يِنِدِب بني اإلمياِن ِوحجرًا حمجورًاوبرزخًا  فيصاًل

فاصاًل  حدًا بذلك ليضَع، العرببني  سائدًة تي كانالتالقديم  اجلاهليِّ الشرِك

 وأ احلجِّ فريضِة أداِء عنَد املحمديِة الشريعِة أتباِعمن  املوحديَن املؤمننَي إلختالِط

 الكريُم ها القرآُنالتي نعَت املشينِةهم ممارساِتمن  صًالُّخَتوذلك ، باملشركني العمرِة

، التحديد منهم على وجِه ميَةُأ وبنو قريٍش من صناديِد املشركنَي ألّن! بالنجاسة

، والِط لقروٍن اإلسالميِّ الفتِح َليَبُق احلراِم اللِه على بيِت ومهيمننَي كانوا مسيطريَن

 ها من أرجاِستطهرِيعلى  العمُلهم، ومن هيمنِت املشرفِة الكعبِة ختليُص ا وجَبلذ

 املعاكِس ويف اإلجتاِه ِةساجالنَّ موضوَعخرى فإنَّ ُأ وبعبارٍة، امُلشِرَكة هم العربيِةدياناِت

 يف يوٍم من األياِملتعني  مل تكْن ،الظَّالم فقهاِءمن  التكفرييوَن لُه ُجوَِّرُيما ممتامًا 

ها تأكيُد ورَد كما، العرب من غرِي السماويِة للشرائِعاألخرى  دسِةاملق الكتِب أتباِع

ِه َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّاِبُؤوَن: املائدة يف سورِة

 التامِّ لإلملاِمو( 5/08.)َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم

 مكَة قلِبيف  التي كانت سائدًة ،املشركِة العربيِة اِتديانال وأركاِن عناصِر اِتيثيحب

الهوى  بديِن الكريُم آُنالقر اهنعَتالذي العربية،  اجلزيرِةُشبه  نِمأخرى  واسعٍة أحناَءو

ال و البعِثال بو احلشِرال بو القيامِة بيوِم َنويكونوا ليؤمنمل ، بالنجاسة ومعتنقيِه
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إلى  .اللهَأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه  :اجلاثية سورِة يف ورَد كماالنشور، ب

 َنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالََّحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َو َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ :سبحانه وتعالى قوله

 القرآنيِة اآليِة دالالِت حسَبو املشركوَن العرُب وقد جعَل (14–45/14).الدَّْهُر

 وعلى امتداِد قريَشمتنفذي  ألنَّلُهم الدَّهر،  لهم الطَّبع، وامُلهِلَك اجلامَع الكرميِة

 مهدياناِت أركاِن منحيلوا لهم ما  لوَندَِّبوُي َغيِّروَنُيكانوا ، يةالتأرخي واحلقِب العصوِر

، واملوضوعية الذاتيِةو اآلنيِة همظروِف متطلباِت حسَبوذلك  ،املشركة اجلاهليِة

 فَقو األرعِن لتسلِطا تكريِس بهدِف همأنفُس هويِهستتما وما يزال ويأولوَن  ويبتدعوَن

 يُد كما طالْت، هم اإلجتماعيةمكانِتًا على ظحفا السياسيِةو اإلقتصاديِة هممصاحِل

إلى  املطاُف ابه انتهى إلى أْن ،من َقبل وإسماعيَل إبراهيَمنا وِلرس شريعَة التحريِف

ها وخطورِت هاوحساسيِتالقصوى  املوضوِع وألهميِة ،واألوثان األصناِم ِةعباد

 ِهآلت إليمبا  استشهُد ،املحمدية على الشريعِة التدمرييِةها تبعاِت آثاِر وإنعكاِس

 همخرى إلى بدِعُأ جديدٍة بدٍع إضافِة مع ،اديهمأي هتطال حتريٍف يف آخِر األموُر

 لى لساِنع الفيِل عاِم بعَد يٌشَرُق ُهتما أحدث على ذكِر جاَء حيُثالقدمية،  اجلاهليِة

 : هما نصُّ ثرِياأل إبِن ِهعصِر عالمِة

فقالوا  العرِب عنَد يُشَرُق ْتَمما ذكرناه، عُظ الفيِل أصحاِب من أمِر ا كاَنَلمَّ

حنن بنو : بينها وقالوافيما قريش  فاجتمعْت 100حامي عنهم،ُي طُنهقو اللِه لهم أهُل

 من العرِب وقاطنوا مكة، فليس ألحٍد البيِت ووالُة ِمَراحَل عليه السالم، وأهُل إبراهيَم

 على ائتالِف َقِففلنتَّ وامُِّلَهَفلنا،  عرُفُيما  مثَل ألحٍد العرُب نا، وال يعرُفِتَلنِزَم ثُلِم

 العرُب استخفْت نا ذلكذا فعْلنا إم، فإّنَراحَل ُمظََّعما ُيَك لِّشيئًا من احِل ُمظَِّعأننا ال ُن

م، فرتكوا من احلَر ما عظمْت مثَل لِّمن احِل قريٌش قد عظمْت: نا وقالواِمَرَحبنا وِب

 وديِن احلّج مشاعِرها من أّن وَنرُِّقوُي منها، وهم يعرفوَن واألفاضَة فٍةَرَعِب الوقوَف

 أهُل حنُن: يفيضوا منها، وقالوا أن يقفوا عليها وأْن العرِب لسائِر زوىم، وُيإبراهي

هم وجعلوا دوا يف ديِندََّشَتة، دَّالشِّ احلماسِة س، وأصُلَماحَل حنُنه، وغرَي ُمظَِّعم فال ُناحلَر

 هم، ودخَللهم بوالدِت ما مثَل لِّساكني احِل هم من العرِبمن نساِئ واحدًة َدن وَلمَلِ

 ِسَمال ينبغي للَح :ابتدعوا فقالوا لهم، ثّم لوالدٍة وعامٌر زاعُةوُخ ِكنانُة عهم يف ذلَكم

                                                 
ِعلمًا  ،ولكن بصياغة جديدة ُمسّيسوا اليوم للشريعة املحمديةنفس الشعارات العربية اجلاهلية القدمية ُيطلقها  -  100

 . والدين كلُّها أخالق أجبديات غري أخالقية ةبأنَّ للسياس
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عر، وال َشم، وال يدخلوا بيتًا من ُرُحوهم  السمَن يسلئواوال  أن يعملوا األقَط

أن يأكلوا  لِّاحِل وال ينبغي ألهِل: وقالوا. مًاُرُحما كانوا  األدِم يف بيوِت لوا إالَّيستِظ

وال . مارًاُعاجًا أو جَُّحم؛ إذا جاؤوا َريف احَل لِّمعهم من احِل وا بِهجاؤ طعاٍم من

طافوا ثيابًا جيدوا  ْمَل س، فإْنَماحَل يف ثياِب موا إالَّهم إذا قِدطواَف بالبيِت يطوفوَن

، سَماحَل ثياَب عريانًا إذا مل جيْد يطوَف هم أْنَف أحٌد من عظماِئَنَأ راة، فإْنُع بالبيِت

ه، وكانوا غرُي ها هو وال أحٌدوال ميسُّ من الطواِف ه، ألقاها إذا فرَغيف ثياِب فطاَف

  .قىها اللُّيسموَن

هم أزواَد كما شرعوا لهم، ويرتكوَن لهم بذلك، فكانوا يطوفوَن العرُب فدانِت

أما جال، وهذا يف الرِّ. هم ويأكلوَنَراحَل من طعاِم ويشرتوَن لِّالتي جاؤوا بها من احِل

 : وتقول فيِه ها مفرَّجًا ثم تطوُفها إال درَعها كلَّثياَب تضُع املرأُة فكانِت النساِء

 102. ُهلُِّحُأ  فال  منُه  داَب ه       وما كّل أو   هبعُض  دوْبَي  اليوم

 من عرفات، وطاَف فنسخه، فأفاَض( ص)حممدًا  اللُه حتى بعَث فكانوا كذلَك

احلج،  أياَم يف احلرِم لِّاحِل ل، وأكلوا من طعاِممن احِل التي معهم بالثياِب احلجاُج

ُثمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض  :البقرة سورِة يفكما  ؛قرآنًا تعالى يف ذلَك اللُه وأنزَل

 أمَر 101العرِب بالناِس أراَد (1/288).النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم

م ِهوترِك لِّالذي يف احِل والطعاِم يف اللِّباِس اللُه ن يفيضوا من عرفات، وأنزَلقريشًا أ

َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد : األعراف كما يف سورِة :ميف احلَر إياُه

ِه الَِّتَي َحرََّم ِزيَنَة الل ْل َمْنُق( 42) وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي

عند  ساِءي النِّرَِّعَت موضوُع تكرَر 104 (41–0/42.)َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق

إبن الدَّيَبع  العالمِة عند شرِح ،الشريفة يف موسم احلج والعمرة الكعبةحول  طواِفال

                                                 
من املجلد األول من كتاب الكامل يف التأريخ للعالمة إبن أثري  452أنظر ما جاء إعتبارًا من الصفحة  -  102

 . من املجلد الثالث ِمن السِّرية احللبية 122و 120اجلزري، وكذلك الصفحات 

ق الكثري من اآليات القرآنية، تعني وحسب علوم القرآن الكريم التي وردت يف سيا( الناس)من كلمة  قصدال -  101

ألن اليهود والنصارى كان لهم قبلتهم اخلاصة بهم يف األراضي املقدسة، ومل حيجوا يف يوم ، العرب وحدهم دون غريهم

 . من األيام إلى مكة، كما سيأتي توضيحه وتفصيله ألهميته القصوى الحقًا بعون املولى

ثري إبن ألعالمة كتاب الكامل يف التأريخ ل من املجلد األول من 452جاء إعتبارًا من الصفحة  ما راجع -  104

التكفرييون معنى اآلية الكرمية، كي يتسرتوا من خاللها على ممارسات أقرانهم العرب يف زمن  اجلزري، وقد حرَّف

  !مبا مل ينزل الله بها ِمن سلطان ت معانيهابعيدًا عن دالالشركهم اجلاهلي القديم حتريفًا للدين، وأولوها تأوياًل 
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 إلى( ماو) كلمُة حتولْت حيُث ،لشعرا يف بسيٍط مع فارٍق األعراف، سورِةل الشيبانيِّ

  :على ما أعتقد وهو األصحُّ( ماف)

 104ُهلُِّحُأ  فال  نُهِم  داَب  فما       ُهلَُّك  أو  بعضُه يبدو   اليوَم

! قريش بإستثناِءرجااًل ونساًء عند طواِف الكعبِة ي التعرِّ فرِض إلى باإلضافِةو

 كانوا ،خرآللوإقصاًء وإلغاًء تهميشًا  ٍتطبقا إلى جتمِعامل تصنيِف من حيُث

ِ بِهنَّ غاِءالَب هم علىهون فتياِتِرْكُي ُتْكِرُهوا  َواَل: النور سورِة يف ، كما وردإستخفافًا

 ناهيَك (14/44.)َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا

هم وأِدك ،وال حتصى ُدعَّالتي ال ُت خرىاأُل واملشينِة الكثريِة اجلاهليِةهم رساِتعن مما

َوِإَذا ( 0) َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت: التكوير سورِةيف  ورَد أحياء، كما وهنُّ بناِتلا

 كياِتوالسلو ها من املمارساِتوغرِي (8–92/0).ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت( 9) اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت

 ها إلى أبسِطممعِظيف  ، تفتقُراإلنسانية ِمَيالِق بسِطأل املنافيِة واملشينِة الشاذِة امُلشركِة

  .ينيةالدِّ عن القيِم ناهيَك األخالقيِة القيِم

 جميُع إليِه أويت موطٍن مبثابِة الكعبِةمن  يتخذوَنجميعًا  كان املشركوَنو

 همأصناَم وَنكانوا يعبد املشركِة العربيِة لدياناِتالى هذه ا املنتمني آلهتهم، وكُل

كما  ؛اعتنقيهُم معتقداِت حسَب خرىعن اأُلمنها  ُةالواحد تلُف، ختاخلاصة همبطريقِت

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ : سورة الفتحيف  ًةصرحيها توثيُق ورَد

إعتبارًا  التكفريييوَن وقد حرََّف (49/19.)َشِهيًدا اللهَكَفى ِبِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َو

 العرِب غرَي مَلتلتش( ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه) فقرِة دالالِت اخلطاِب بِن عمِر من خالفِة

 اآليَة سيما وأّنالزورًا وبهتانًا،  القرآنيِة نصارى جتنيًا على احلقائِقالو يهوِدالمن 

 يعبدوَنوالنصارى  اليهوُد وهل كاَن! مكة عن فتِح احلديِث بصدِد الكرميَة القرآنيَة

 ورَد تثبيتًا للحقائِقكي يصدوهم عن ذلك؟ و إلى الكعبِة وَنحيّجأو  األصناَم

 : ًاًا وروحنّص القرآنيِة تثبيتًا للحقائِق دهسأور ،البالغة نهِج شرِح كتاِبيف هم تكذيُب

شتى، فمنهم  م العرب؛ وكانوا أصنافًافيها فُه( ص) حممٌد َثِعُبالتي  ُةمَّفأما اأُل

  .ةَلِطَعُم ة، ومنهم غرُيَلِطَعُم

                                                 
كذلك . من اجلزء األول من كتاب تيسري الوصول إلى جامع األصول إلبن الديبع الشيباني 251أنظر الصفحة  -  104

 . من املجلد الثالث ِمن السِّرية احللبية 122و  120أنظر الصفحات 
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 واإلعادة، وقالوا ما قال القرآُن والبعَث اخلالَق م أنكَرُهُضعمنهم، فَب ُةَلطَِّعما امُلفأ

َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا  :اجلاثية عنهم يف سورِة العزيُز

هم ُضوبع. هرم الدَّلُه َكهِلبع، وامُللهم الطَّ فجعلوا اجلامَع( 45/14).ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر

 يف سورِة ِهعنهم بقوِلوتعالى  ُهسبحاُن البعث، وهم الذين أخرَب وأنكَر باخلالِق اعرتَف

من  ونوٍع ِقباخلاِل رَّنهم من أَقوم( 40/09).ميمَر َيظام وِهالِع يحيِّن ُيقال َم :يس

 يف اآلخرة، وحجَّ اللِه عنَد تشفُعأنها  األصنام، وزعَم وعبَد َلُسالُر اإلعادة، وأنكَر

هم العرب،  من جمهوٌر وم، وهوحرَّ أحّلربان، ولها الُق َبدي، وقرَّلها الَه لها، وحنَر

 الطعاَم ول يأكُلسهذا الرَِّلوقالوا ما  :الفرقان تعالى عنهم يف سورِة الله الذين قاَل

 (. 15/0).وميشي يف األسواق

ن يف األجساد، وِم األرواِح َلُقنَّوَت َخناُسمن يعتقد التَّ بني املشركنَيوكان من 

 (. رَفَصدوى وال هامة وال َعال ) عنهم عليٌّ اإلماُم قاَل ذينالهامة، ال هؤالء أرباُب

للباري تعالى،  ًةها مشاركهم من جيعُلخمتلفني، فمن ِماألصنا وكانوا يف عبادِة

 يك، ال شريَكَبَل مَّالله يَكلَب: هم يف التلبيةريك، ومن ذلك قوُلالشَّ عليها لفظَة ويطلُق

ريك، الشَّ عليها لفَظ ومنهم من ال يطلُق. كَلَموما  ُهُكمُلَتك، هو َل شريكًا ، إالََّكَل

م إال ُهُدعُبَنما  :وهم الذين قالواه، سبحاَن إلى اخلالِق وذرائَع ها وسائَلوجيعُل

 . يف سورة الزَُّمر كما ورَد (48/4).لفىُز اللهبونا إلى رَِّقُيِل

لهذيل،  واٌعُساجلندل، و لكلب بدومِة ٌدَو األصنام، فكاَن هم عبدَةوكان جمهوُر

 وقريٍش ى لكنانَةزَّبالطائف، والُع لثقيٍف ُتلهمدان، والالَّ ر، ويغوُثمَيُحِل ونسٌر

على  ًةخاصَّ يٍشَرلُق ُلَبُهواخلزرج، وكان  واألوِس لغساَن يم، ومناُةَلُسمن بني  وبعٍض

 . ىرَوفا وامَلعلى الصَّ ونائلُة وآساُفالكعبة،  هِرَظ

 ِعَرالَو أصحاُب هوَن، وهم املتأِلةلَِّقفهم  لعرِبمن ا عطلٍةالذين ليسوا مُبا فأّم

 بن عمرو بِن أبي طالب، وزيِد ِهوابِن املطلِب وعبِد اللِه ن القبائح، كعبِدَع ِجرَُّحوالتَّ

 105هؤالء غرِي العدواني، وجماعٍة الظرِب بِن األيادّي، وعامِر بن ساعدِة ِسَقَويل، َفُن

                                                 
. د األول من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائنيمن اجلزء األول من املجل 09و  00أنظر الصفحات  -  105

 لها وما تزال التكفرييوَن ُجوِّالتي ُتَرواملفربكة وية املوضوعة اأُلَمالُعَمرية الُهَريرية وَكذِّب ُجلَّ األحاديث وهذا ُي

ولفَّقوا ماَت على دين الشِّرك، ( والد اإلمام علّي عليه السالم)بأن أبي طالب مفاُدها ِجدار الصَّمت،  النَّواِصب خلَف

 ! الله ربُّ العاملني إّنما كان متألهًا يعبُدِبشأنِه، ( ص)أحاديَث مفربكة مكذوبة كثرية على لسان الرسول حممد 
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 بِن إلى معاويَة السالُم وعلى آلِه عليِه َعِليٍّ يف كتاٍب لإلماِمأيضًا  هاتأكيُد قد ورَدو

جاء ما  الشام، حيُث بالِد ُهتوليَت األخرُي طلُبي منُه سفيان، ردًا على كتاٍب يأب

هاِشم، وال َك َميَُّةُأ فكذلك حنن، ولكن ليَس! مناف إنا بنو عبِد: كوأمَّا قوُل":هنصُّ

ريُح يق، وال الصَّامُلطَِّلب، وال أبو سفيان كأبي طالب، وال امُلهاِجُر كالطَِّل كعبِد رُبَح

َلفًا َسَلفًا َيتَبُع َخئَس اخَلَلُف ِبَلَو. وال امُلؤِمُن كامُلدِغل كامُلبِطل، كاللَّصيق، وال امُلِحقُّ

 . 100"َهنَّمَجَوى يف ناِر َه

 حوالي الكعبِة منصوبًا صنمًاوستون  مائٍةثالُث وكما أسلفُتهناك  وكاَن

على والعربية،  اجلزيرِة أحناِء خرى يف سائِراأُل املنصوبِة األصناِم بإستثناِء ،املشرفة

 سٌمِقوكان ه، بيِت يف بِه ه اخلاصُةآلهُتأيضًا  امنه واحٍد ذلك كان لكلِّ كلِّمن  الرغِم

 يبادروَن جيوعوَن كانوا امتثال، وكلًم على شكِل مِرن التَِّم همآلهَت منهم ينحتوَنآخر 

، يبيةَداحُل صلِح عنَد للهجرِة السادسِة يف السنِة الفتِح سورُة وعندما نزلْت .اهعلى أكِل

 األصناِم عبادِة من فِةاملشّر الكعبِة بتخليِص للمسلمنَيتعالى  اللِهمن  يذانًاإ تكان

 مارَسُي أْن من املنطقيِّ ، ومل يكْنجمتمعًة شركِةامل العربيِة الدياناِت ِسارجأو واألوثاِن

 .رجااًل ونساًء أناٍس ُعراٍةمع  إلى جنٍب جنبًا والعمرِة احلجِّ شعائِر تأديَة املسلموَن

 أداِء حتى عنَدهم أنفِس بني املشركنَي طبقيٌّ كان هناك متييٌز ما سبَق إلى ضافٍةباإل

 عزٍّيفِ  احلجِّ موسِم عنَد باملزدلفِة يقفوَن كما مرَّ آنفًا قريُش تكان احلج، حيُث فريضِة

 بوادُر وعندما الحْت. بعرفة يقفوَن ِبالعر بقيُةس، وَماحَلب سموَنُيوكانوا ، وشموخ

التوحيدية من حيث  هابظالِل ونثرْت يف اآلفاِقالسمحاِء  ملحمديِةا شريعِةال أنواِر

 املمارساِتو الطبقيِة هذه املظاهِر كلَّ ْتألغاألرجاء،  علىالقسِط والعدِل واملساواِت 

 من من عرفَة اإلنطالَق إستثناٍء ومن دوِن اجلميُع مَرُأ يُثحب، األخرى املشينِةاملشركِة 

 حيُث عائشٍة الرسوِل زوجِة على لساِنتأكيدها أيضًا  كما ورَد، الناس أفاَض حيُث

ينها يقفون باملزدلفة وكانوا يسمون ن دان ِدكانت قريش وَم":الواحد قالت وباحلرِف

( ص)تعالى نبيه  اللهس وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء اإلسالم أمر َماحَل

ُثمَّ : البقرة سورِة يف ك امتثااًل ملا جاَءوذل ."أن يأتي عرفة فيقف بها ثم يفيض منها

 ُهأخرَج (1/288).َه َغُفوٌر رَِّحيٌماْسَتْغِفُروْا اللَه ِإنَّ اللَأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َو

                                                 
أبن أبي لعالمة من اجلزء اخلامس عشر من املجلد الثامن، من كتاب شرح نهج البالغة ل 08أنظر الصفحة  -  100

 . احلديد املدائني
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 يف صحيِح املشينِة اجلاهليِةالعربية  هذه املمارساِت ذكُر كما تكرَر 100اخلمسة األئمُة

 نفِس من وجاَء 109"بالبيت عريان ال يطوَف أْن( ص) النبيُّ وأمَر" :هبقوِل البخاري

 ُسَمس، واحَلَمإال احَل عراًة يف اجلاهليِة يطوفوَن الناُس كاَن" :أيضًا السابِق املصدِر

 على الناس، يعطي الرجُل الرجَل الثياَب حيتسبوَن ُسَماحَل ت، وكانْتوما ولَد قريٌش

 طاَف ُسَماحَل ِهفيها، فمن مل يعِط تطوُف ثياَبفيها، وتعطي املرأُة املرأَة ال يطوُف

 عندما كاَن: األخرى املشركِة اجلاهليِة اداِتومن الع .108"إلخ. . .  عريانًا بالبيِت

 يطلبوَن ُهوأقارُب ِلذلك املقتو أهُل آخر، فال يزاُل رجاًل من بيٍت من قبيلٍة رجٌل يقتُل

ه، وأهِل أقاربِه قتلوا بعَض يظفروا بِه مْل فإْن هم منه،دركوا ثأَرُيحتى  ليقتلوه، القاتَل

حتى  هو منهاالتي  القبيلِة هم قتلوا واحدًا أو جماعًة من تلَكمل يظفروا بأحِد فإْن

 هذه املمارساِت عن كلِّ الكريُم نهى القرآُنني، لذا َناألْد ِهمل يكونوا من رهِط وإْن

 َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َواَل :اإلسراء يف سورٍة املشركِة اجلاهليِة العربيِة

 العربيِة إلى الدياناِت تميٍةمنُأخرى  فئٌةهناك  وكانْت .100(20/25)َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل 

، الكعبة حوَل عند الطواِف ونساًء رجااًل عراًة وَنُرفَِّصوُي ُقوَنُيَصفِّ ،الكثرية امُلشركِة

َوَما َكاَن َصالُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوا  :نفالاأل يف سورِة كما

 القرآِن آياِت نزوِل تتابَع ّنأو سيماال .102(45/ 9)اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن 

 طبائِعشيئًا من  َغيِّْرُيمل ، الرسالة من عمِر ن سنًةيشروع ثالٍث وعلى إمتداِد البيناِت

وال  ،التسلطية قريٍش ال من توجهاِتو ،حتى بعد فتِح مكة من العرِبالعظمى  الغالبيِة

 . ها كما ُيقالحباِل والغرائِز ،هميف أخالِق املركوزِة اهذه السجاي َريََّغ

 احلياِة صُّخيفيما  املشركِة العربيِة للدياناِتاألخرى  املشينِة مارساِتامل جملِة منو

التي و ،الزواج موضوِعيف  باملرأِة اإلستخفاِف من حيُث ،األسرة ِنوتكوي اإلجتماعيِة

                                                 
من املجلد األول من كتاب الكامل يف التأريخ إلبن أثري اجلزري، واحلديث ُمَدوَّن حتت رقم  454أنظر الصفحة  -  100

  .من املجلد األول من السرية احللبية 108وانظر كذلك الصفحة (. 2440)وأخرجه اإلمام مسلم حتت رقم ( 401)

يف صحيحه أيضًا ( رض)كما وأخرجه اإلمام مسلم ( 2592)حتت رقم  احلديث مدون ضمن باب الوقوف بعرفة -  109

 (. 2128)ومدون أيضًا حتت رقم ( ُثمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس)عند شرح اآلية القرآنية الكرمية 

 . من املجلد األول من كتاب تيسري الوصول إلى جامع األصول إلبن الديبع الشيباني 458راجع الصفحة  -  108

 . من اجلزء التاسع من املجلد اخلامس من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 240ر الصفحة أنظ -  100

كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة : شرحه لآلية عند( رض)قال ابن عباس  -  102

 . واملكاء طائر شديد الصفري. اليدالتصفيق بضرب اليد على تعني الصفري، والتصدية : امُلكاء. يف ظنهم
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 بني العرِب من اإلستعباِد خمتلفٍة وعلى أشكاٍل متأصلًةو قائمًة هابعِض جذوُر تزاُلما 

وامَلكذوبة  قةفََّلمن جملتها ما وردت ضمن األحاديث امُل، نا هذاإلى يوِم واملسلمنَي

أو  األسَوُد أو الكلُب املرأُة ُهأماَم ْتإذا ما سار الرِّجاِل الِةَص ِبُبطالِن:"َكَقوِلِهم

 زوجِة حديَثلكم هنا  أنقُلمن حيث اإلستخفاف باملرأة ملا سبق وتأكيدًا  "!احِلمار

 :ًانّصها وعلى لساِنعنها  حيث جاَء عائشٍة( ص) الرسوِل

كان يف  كاَحالِن أنَّعنها  اللُهرضي  أخربتني عائشُة: قال َةرَووعن ُع – 0 

 إلى الرجِل الرجُل اليوم، خيطُب الناِس منها نكاُح فنكاُح: أحناء على أربعِة اجلاهليِة

إذا  ِهإلمرأِت يقوُل الرجُل كاَن: آخر ونكاٌحها؛ ها ثم ينكُحفيصدُق ُهأو وليَت ُهابنَت

تى ها حها وال ميسُّها زوُجاستبضعي منه، ويعتزُل أرسلي إلى فالَن ها،ن طمِثَطهَرْت ِم

 ِلُجها من ذلك الرَّحمُل َنيَّفإذا تَب. منه الذي تستبضُع ِلُجها من ذلك الرَّحمَل يتبنَي

د، َلالَو رغبًة يف جنابِة ذلَك ما يفعُلوإّنها إذا أحب، ها زوُجبَاأص منُه الذي تستبضُع

 العشرِة ما دوَن الرهُط جيتمُع: آخر ونكاٌح (ستبضاعاإلو املخادنِة نكاُح)سمى فكان ُي

أن  بعَد لياٍل تومرَّ ووضعْت ها، فإذا حملْتهم فيصيبوَنكلُّ على املرأِة فيدخلوَن

فتقول . هاحتى جيتمعوا عنَد منهم أن ميتنَع رجٌل فلم يستطْع إليهم، أرسلْت تضَع

مبن  ُهك يا فالن، تلحُقفهو ابُن م؛ وقد ولدُتُكن أمِرِم قد عرفتم الذي كاَن: لهم

لك ذ ن إفرازاِتِمو (فاحأو السِّ هِطالرَّ كاُحِن)يسمى ميتنع؛  أْن فال يستطيُع. أحبت

 عمٍر بُن روى حممٌد حيُث: بن أبيه زياُد العاص وكذلَك كان عمرو بُنالنكاح، 

 زياُد هناك، وقد تكلَم وعليٍّ َرعند ُعَم وهو جالٌس أبو سفياَن قال: قال الواقدي

 من أيِّ: السالم زياد؛ فقال عليٌّ عليِه يف شمائِل فأحسن، أَبت املناقُب إالَّ أن تظهَر

! ِسفاحًا يف اجلاهليِة ُهُأّم أتيُت: كيف؟ قال: ابني؛ قال: هو؟ قال مناٍف بني عبِد

 فعرَف: سريع؛ قال إلى املساءِة ُعمَر فإنَّ! يا أبا سفيان مٍه: السالم عليِه عليٌّ فقاَل

 لرجٍل وجعُل: أيضًا السياِق ِسيف نف وجاَء .هيف نفِس بينهما، فكانْت ما داَر زياٌد

 . 101 مرض يف موضٍع ه، ومل تكْنعن ُأمِّ عمرو بن العاِص يسأَل على أْن درهٍم ألُف

                                                 
من اجلزء السادس عشر من املجلد الثامن من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد  205الصفحة  أنظر -  101

وقد . من املجلد الثاني من كتاب الكامل لإلمام أبي العباس حممد بن يزيد امِلرَبد 892صفحة أنظر كذلك ال. املدائني

فأّما النابغة فقد : من اجلزء السادس من املجلد الثالث من كتاب شرح نهج البالغة نصيًا 204فحة تكرر اخلرب يف الص

كانت النابغة أم عمرو بن العاص َأمًة لرجل من عنزة، فُسبيْت، فاشرتاها : قال" ربيع األبرار"ذكر الزخمشري يف كتاب 
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ما كان ، إّنةواحد بزوجٍة القديِم اجلاهليِّ ِهشركب مسٍخ يف زمٍن الرجُل كتِفيمل 

إذا كان  اخلصوِص شتى، وعلى وجِه قبائَلو خمتلفٍة من أعراٍق من النساِء بعدٍد يتزوُج

هم ءوال كان يضمُنتلك  املصاهرِة رباِط ن خالِلعشرية، فِم أو زعيَم قبيلٍة رئيَس

 من بنِت كزواجِهالغرض،  لنفِس يف املدينِة( ص) الرسوُل ُههم، وقد مارَسقي حرَبويت

وكذلك ، اجلاهلي ِهشرِك يف عزِّوهو بِن حرب  أبي سفياَنوشيِخ قريش رئيِس بني ُأَميَّة 

من  القبائِل رؤساِء وكان لغالبيِة ،عليه كاَنما وهو على  اخلطاب بِن عمِر من بنِت

بني  أخرى من الزواِج هناك أنواٌع تكان إلى ما سبَق باإلضافِةو. زوجة قبيلٍة كلِّ

 على أن يتزوَج بني رجلنِي صفقٌة ُمرَبحيث ُت (غارالشِّ نكاُح)ها ، من جملِتاملشركني

 (لَدالَب نكاِح)مع  كان احلاُلكذلك . داقبينهما ِص  يكْنومل ،اآلخر بنَت امنهم كلُّ

 آخَر من نوٍع نكاٌحوكان هناك . لآلخر ِهعن زوجِت من الرجلنِي كلٌّ يتنازُل ِهومبوجِب

هم البعض ِضعلى بع اإلغارِة عنَد املحاربوَن كان الرجاُل حيُث (بيالسَّ نكاُح)سمى ُي

 نوٌعو. أيديهم سبايا حتَت وقعَن الالتي ساِءأو الن البناِت صداِق من دوِن يتزوجوَن

 غَبفإذا ر ،ها للرجلنفَس املرأُة تهَب وهو أْن (ةَبالِه نكاُح) سمىُي آخر من الزواِج

 من حقِّ وكاَن (اإلماء نكاُح) ومنها أيضًا( ص) الرسوُلها ها، وقد مارَسفيها نكَح

مع  احلاُل كاَن كذلَكو. واحد  آٍنيف جواٍر دَةأو ِع ُهأو جاريَت ُهَتأَم أن ينكَح جِلالرَّ

من املال،  أو مبلٍغ داٍقِص مقابَل حمددٍة ملدٍة املرأَة يتزوُج ُلُجوكان الرَّ (تعةامِل نكاِح)

( ص)حممد  ها الرسوُلا، وقد أقرَّهدداِنأو جي املدِة يفرتقا بعد إنتهاِء على أْن

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ا اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنَم: النساء سورِةيف  ورَد، كما الكريم ها القرآُنوأباَح

 منَع اخلطاِب بِن إلى عمِر اخلالفُة عندما آلِت يف األمِر والغريُب( 4/14).ُأُجوَرُهنَّ

                                                                                                                      
فوقع عليها أبو لهب بن عبداملطلب، وُأمية بن خلف عبدالله بن جدعان التيمي مبكة، فكانت َبِغياًّ، ثم اعتقها، 

اجلمحي، وهشام بن املغرية املخزومي، وأبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل السهمّي، يف طهر واحد؛ فولدت َعمرًا، 

هو من العاص بن وائل، وذاك ألن العاص بن وائل كان ينفق عليها كثريًا، : فادعاه كلهم، فحكمت أنه فيه، فقالت

 : وكان أشبه بأبي سفيان؛ ويف ذلك يقول أبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب يف عمرو بن العاص: لواقا

 أبوَك أبو ُسفيان ال َشكَّ َقد َبَدت      لنا ِفيَك ِمنُه َبيِّناُت الشماِئل

ن بن عنزة بن جالَّ كان إسمها سلمى وتلقبت بالنابغة بنت حرملة من بني" اإلستيعاب"وقال عبدالَبّر صاحب كتاب 

يقال : قال أبو ُعمر. ، أصابها ِسباء، فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة ِمن قريش، فأولدها َعمرًاأسد بن ربيعة

ُأمِّي سلمى بنت حرملة؛ ُتلقب : َمْن ُأمِّه؟ فسأله، فقال: إنه جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل َعمرًا وهو على املنرب

ثم أخد بني َجالن وأصابتها راُح العرب فبيعت بُعكاظ، فاشرتاها الفاكه بن املغرية، ثم اشرتاها بالنابغة، من بني عنزة 

 . منه عبدالله بن جدعان، ثم صارت إلى العاص بن وائل، فولدت فأجنبت، فإن جعَل لَك شيء فُخذ
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 صاَغ رام،َحِل حليٍلوَت الٍلَحِل من حتريٍم بِه وتربيرًا ملا قاَم! نًاِز ُهترَبواع تعِةامِل زواَج

 َعَم ُصالنَّ َضعاَرَتإذا ":همقوِلها كبشأِن ترقيعيًة يًةفتاوى شرع املتأسلموَن الفقهاُء

وكذلك  الكريَم عني القرآَنيهنا  والنَّصُّ "!صعلى النَّ صلحُةت امَلَمِدُق صلحِةامَل

 كتابِه ِتآيا ضمَن ِهيف علياِئ اللُهه ُعرَِّشغريبًا أن ُي ليَس َوَأ! الشريفة النبويَة السَُّنَة

 بُن عمُرامُلَتأِله  امُلطاِع التكفريينَي صنُم ُهُمرَِّحُيِل( ص) األمنُي ُهُلرسو ُهرُِّقوُي ،بنيامُل

 سورِةسياق يف  املسلمنَي لسائِروالكايف الشايف  ُهخطاَب ُهتعالى يوجِّ اللُهاخلطاب؟ و

 لسياِقا يف نفِسو( 14/44).ِإنَُّكْم ِإًذا لََّخاِسُروَن َوَلِئْن َأَطْعُتم َبَشًرا ِمْثَلُكْم: املؤمنون

 ُةتَعامِل":ابن عباس الله عبُد (ص) اللِه رسوِل عمِّ ابُن القرآِن ماُنرُجوُت مِةاأُل حرُبقال 

ن ِم ريَبنها، فقال يا ُجَعنهى َي اخلطاِب بُن ُرَمُع كاَن: مطَعُمري بن َبُج الل؛ فقال لُهَح

يف  ورَدوقد  104"!رَمُعن َعني ُثِدَحوُت( ص) الله ن رسوِلَعم ُكُثِدَحُأم، لُتَلنا َضُها َه

وعلى  عليِه يٍّعِل اإلماِم تقنَيامُل قدوِةعن  ومناسبٍة من موضٍع ويف أكثَر الصحيِح اخلرِب

 سيما وانَّال 104"ّيِقَش نى إالََّزة ما تَعمِلر بن اخلطاب يف اَمُع عَلَفلوال ما ":السالمآله 

 فضَل ، ألّنهبِّرن ع ماإنَّ ،اآلخرين وال عن رأِي ،هعن رأِي ُهديَن ال يأخُذ َنِقَيَتامُل املؤمَن

 يف بهذا الشأِن ورَدكما  ،هلِقَخ ِرعلى ساِئ اللِه كفضِل ،مالكال على سائِر اللِه كالِم

 (0/291).َوالَِّذيَن َكذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّْن َحْيُث اَل َيْعَلُموَن :األعراف سورِة

 ثانيًة ميَةُأ وبن ُهَمإليه اخلالفة، وحرَّ عندما آلْت السالُم ِهعلي عليٌّ اإلماُم هرَّوقد أَق

 عمِر ِطهم املسلَّاِبعرَّ بدعِةِب اقتداًءو السالُم عليِه لإلماِم ، وذلك كرهًاهبعد استشهاِد

 مبصائِر يف التحكِم عناُقاأل لهم ودانْت موُرلهم اأُل تاستتب ، وذلك بعدمااخلطاب بِن

 بأحكامِه ويتصرُف اللِه كتاَب من خيالُف على كلِّ ِةالعّز ربِّ ُلقو ، وقد حقَّبادالِع

ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن : املجادلة سورِة يف الصحيحَة (ص) ِهرسوِل وجيايف سنَةه، رأِي حسَب

َوِلْلَكاِفِريَن َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَقْد َأنَزْلَنا آَياٍت َبيَِّناٍت  الله

 عهم،طبائشيئًا من والقرآن الكريم َغيِّر اإلسالم العظيم يملُ و( 59/5) .َعَذاٌب مُِّهنٌي

والغرائز ، هذه السجاية املركوزة يف أخالقهم َر، وال غيَّالقدمية وال من توجهاتهم

من حيث تهميش دور ، والشواهد على سريان مفعول تلك احلالة قالحبالها كما ُي

كان هناك و. ويف مثل هذه األيام العصيبة من املفارقات كثريةاء يف احلياة العامة النس

                                                 
 . بن أبي احلديد املدائنيمن اجلزء العشرين من املجلد العاشر من كتاب شرح نهج البالغة إل 25الصفحة  أنظر -  104

  .نفس الصفحة واجلزء واملجلد واملصدر السابقراجع  -  104
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 على املرأِة الكثري فيدخلوَن الناُس تمُعجت: همفيما بيَن العرُب ُهرَّأَق آخر جاهليٌّنكاٌح 

. واألعالم هن الراياِتعلى أبواِب ينصنَب نَُّك (البغايا) نَّها وُهءممن جا فال متتنُع

. ها جمعوا لها القافَةحمَل ووضعْت نَّْت إحداُهَلَمَح، فإذا عليهنَّ دخَل نَّرادُهن أَمَف

تعالى  اللُه َثَعفلما َب .منه ال ميتنُعه، ابُن عَيبه وُد فالتاَط ؛ها بالذي يرونفأحلقوا ولَد

  .105.ومالناس الَي ه إال نكاَحكلَّ اجلاهليِة نكاَح َمَدَه ،باحلق( ص) ًاحممد

يف  املشركِة العربيِة الدياناِت طقوِس ممارساِت أنَّ ،جليًا يظهُر قوُلال مما سبَق

 التكفريينَي الفقهاِء عالُمأ لنا اليوُم اهكما يصوُرالقديم،  اجلاهليِّ همعصِر زمِن

 كانْتما إّن، فحسب واألوثاِن األصناِم عبادِة يف حمصورًة مل تكْن، للدين سنَياملسيِّ

 احلياِةيف  ُم، تتحّكهابذاِت قائمٍة وتقاليًد وعاداٍت ٍتاسوممار راٍفيف اع تتمثُل

 بقيُّالطَّ راُعالصِّ ذلك كاَن من كلِّ غِمعلى الرَّو، والسياسية تصاديِةواإلق اإلجتماعيِة

 ،واإلفاضة احلماسِة متمثلًة يفها على أشدِّهم أنفِس بني العرِب اآلَخِر إلغاِء من حيُث

ناهيك عن  ألخالقيِةا عن القيِم البعيدِةاألخرى  شينِةامل وما إلى ذلك من املمارساِت

 كيَف :جمَددًا الفعلية على الساحِة ُهنفَس يطرُح وجيٌه سؤاٌل من هنا يربُز .ينيةالدِّ ِمَيالِق

 شرائِعالاستند، كي يساوي بني  قرآنيٍة آيٍة ِةوعلى أّي ِهلنفِس اخلطاِب بُن عمُر شرَع

والله املشركة؟  اجلاهليِة العربيِة لدياناِتوبني ا ملقدسِةا متمثلًة يف الكتِب السماويِة

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّاِبُؤوَن : املائدةتعالى يقول يف عليائه من سورة 

ُهْم  َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِباللِه َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل

التهميشية هم تطلعاِت إستحماَق الكريُم القرآُن كما ويدحُض( 5/08.)َيْحَزُنوَن

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء الله : نفس السورة تلك يفوالتكفريية 

  .(5/49.)َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة

 العربيِة الدياناِت ممارساِتعلى  األضواِء ِطمع تسلي امُللَِّحِة اإلطاللِة بعد هذِه

لنا  يرويِه كما ،مكة فتُح وأال وه نا الرئيسيِّموضوِعإلى  بالذاكرِة نرجُع ،املشركة

من  بإقتطايفها سأخلُص ،املدائني احلديِدأبي  وابُناجلزري وكذلك الواقدي  ثرِياأل إبُن

 عبِد بِن العباِس رسوِلال عمِّ ى لساِنعل جاَء حيُث ،إِتقاَء التطويل زهرًة ستاٍنُب كلِّ

 يأب الشرِك ورأِس دوِدهم اللَّن عدوِِّم اللُهم ُهَنكََّم بعد أْنالسالم،  امعليه املطلِب

                                                 
من اجلزء الرابع، من الباب الثاني من كتاب  420و  425أنظر الصفحة . أخرجه اإلمام البخاري وأبو داود -  105

 (. م2540=هج844) تيسري الوصول إلى جامع األصول من حديث الرسول، إلبن الديبع الشيباني املتويف سنة
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 ؛زاعياخُل ورقاَء بِن وبديٍل حزاٍم بِن مع حكيِم ،ةن مكَِّم أسريًا بالقرِب حرٍب بِن فياَنُس

 سفياَن يإلى أب ُهكالَم الرسوِل عمُّ ُهاملسلمني، فيوِج سون على جيوِشخرجوا يتجسَّ

 شرِةيف َع اللِه هذا رسوُل َكوحَي لُتفُق! ضلأبا الَف يَكلبَّ: ة، فقالَلنَظَحيا أبا : هبقوِل

 نعم، تركُب: فقلُت! ن حيلةِمل فَه يّمُأو أنَتبأبي : م؛ فقالُكُحصِبُمآالف، وهو 

ذلك  دوَن بَك ظفَر إْن ُهفإّن( ص) الله إلى رسوِل َكِب ُبغلة، فأذَهلَبهذه ا جَزِع

 يوَم اللِه انتهينا إلى رسوِل لفي، إلى أْنَخ أنا أرى ذلك، فركَب اللِهو: ؛ قالَكَنلَّقُتَيَل

. فيانُس اأب ُتجَّْرإني قد َأ اللِه يا رسوَل لُتفُق 100.للهجرة الثامنِة يف السنِة َةمكَّ فتِح

 رسوُل فقاَل. دوني أحٌد وَملَيناجيه ا ُيال: لُتوُق( ص) الله رسوِل ُت برأِسْذَخثم َأ

التي  الكرميِةالقرآنيِة  اآليِة روِحل ، وذلك تطبيقًااُهنَّوآَم رناُهد أجَّفق بِه ذهْبإ: هالّل

 ثم قال (8/0).َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه: الرباءة يف سورِة وردْت

إلى منزلي  فرجعُت بِه: العباس قاَل. داةبه بالَغ يَّتغدوا عَلحتى  َكنَدِع ْتِبلَيَف( ص)

 لَك أِنَي ْمأَل! فيانيا أبا ُس َكوحَي( ص)قال  ، فلما رآُهالله رسوِل على وغدوُت بِه

 وأعظَم َكَموأكَر َكَمي ما أحَلوأّم بأبي أنَت: ؟ قالالله إالَّ ال إلَه أْن تعلَم أْن

يا  َكوحَي: فقال. آخر ألغنى إلٌه اللِهمع  لو كاَن يف نفسي أْن قد كان يقُع! كعفِو

 َكَمي ما أحَلّموُأ بأبي أنَت: ؟ فقالالله ي رسوُلتعلم أّن لك أْن يأِن أبا سفيان أمْل

 فقلُت: اسقال العبَّ. عُدَب يٌءَشمنها َل ِسْفا هذه ففي النَّأمَّ! كعفِو وأعظَم َكوأكرَم

 الله رسوُل َلفقا. َدهََّشَتقال َف! كُقُنُع َبضَرأن ُت َلبَق احلّق شهادَة تشهُد! َكوحَي: له

الوادي حتى  مبضيِق ِلَباجلَّ طِمعند َخ أبا سفياَن ْسفاحِب ْبذَهإ: اسالعبَّ ِهعمِِّل( ص)

 َفَرالَش بُِّحفيان ُيأبا ُس قد عرفَت َك، إنَّالله يا رسوَل فقلُت. الله جنوُد عليِه رَُّمَت

 َلدَخ ْنَم: املشهورة ُهكلمَت( ص) ها قالحيَن. هيف قوِم يئًا يكوُنله َش َلخر، فاجَعوالَف

فهو  ُهداَر عليِه ن أغلَقن، وَمفهو آِم فياَندار أبي ُس ن، ومن دخَلفهو آِم الكعبَة

بل، اجلَّ طِمَخ عنَد ُهفخرجُت به فحبسُت: قال 100.نفهو آِم ُهن ألقى سالَحن، وَمآِم

 واألنصار، البسنَي مع املهاجريَن اخلضراِء ِهِتيبيف كت( ص) اللِه رسوُل حتى مرَّ

                                                 
  .من اجلزء السابع عشر من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 250أنظر الصفحة  -  100

بتقسيم العاَلم حتى يف قلب مكَّة وجبوار بيت الله احلرام إلى ( ص)إيذاٌن مباشٌر وصريح من رسول الله حممد  -  100

ل بدين اإلميان احلقيقي بدين التَّوحيد اإللهي من جانب، والشِّرك اجلَّديد املتمثفسطاطني ُمساملني ُمَتعايَشني، متمثلًة يف 

  .النِّفاق من اجلانب اآلخر
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هذا : ن هؤالء؟ فقلُتَمأبو سفيان  فقاَل. قَداحَل رى منهم إالَُّي وال الدروَع ومقلديَن

ها إن َكوحَي: فقلُت. عظيمًا أخيَك ابِن لَكُم لقد أصبَح: فقاَل( ص) اللِه رسوُل

 حتى أتى مكَة فخرَج. مرُهذَِّك سريعًا فَحبقوِم ْقحَلإ: لُتفُق. إذن نعْم فقاَل. ةَوُبالنُّ

كم مبا ال ءقد جا قريش هذا حممٌد يا معشَر: يف الكعبة زام، فصرَخُح بُن حكيُم ومعُه

ن، فهو آِم الكعبَة ن، ومن دخَلداري فهو آِم ن دخَلَم: قال. ٍهَم: فقالوا. َل لكم بهَبِق

  .نفهو آِم ُهباَب عليِه أغلَق ومَن

اقتلوا هذا غالب  يا آَل: وقالت ِهفأخذْت بلحيِت تبَةُع بنُت ُدْنِه ُهفأقبلْت امرأُت

ك، عنُق لتضربنَّمي سَلمل ُت لئن أنِت قسُمرسلي حليتي وُأا: فقاَل. قاألحَم يَخالشَّ

أن ال يقتلوا  ِهمراِئُأإلى  هَدَعقد ( ص) اللِه رسوُل وكاَن 109 فرتكته! كادخلي بيَت

 اُرهل، وهبَّأبي َج بُن كرمُةِع: نسوة وأربعِة رجاٍل ستِة ستثناِءبإ م،ُهَلن قاَتَمأحدًا إال 

 ، واحلويرُثثيياللَّ صبابَة بُن ُسأبي سرح، ومقَي بِن سعٍد ابُن اللِه بن األسود، وعبُد

 وسارُة ،ربيعة بِن َةتَبُع بنُت نُدمي، وِهاألدَر خطِل بِن هالٍل بُن اللِه يل، وعبُدَفُنبن 

 فلما انهزَم. قرينا وقريبة: وقينتني ألبي خطل (أبو جهل) امعمرو بن هش موالُة

هم يف وجوِه ْتمكة، قام دخوَل املسلموَن وأراَد ِلُبقوا بالُنتراَش أْن بعَد املشركوَن

، هن يف مأتموكأّن نَُّهعوَرُش َنْروقد نَش مِرخُلبا يِلاخَل وجوَه مَنَطيْل مشركاٌت نساٌء

: وقال( ص) الله رسوُل َم، فتبسَّ(رض)أبو بكر  ِهنِباج وإلى( ص) اللِه رسوُل نَّفرآُه

 : ُهثابت؟ فأنشَد بُن قال حساُن يا أبا بكر كيَف

 ساُءالِن  ِرُماخُلِب  نَُّهُمِطَلُت       راٍتِطَمَتنا  ُمياُدِجُل  ظََّت

 أبو فضِل الرسوِل عمُّ قاَل: يف املغازي الواقديُّ عليِه زاَد السياِق يف نفِسو

 فخرَج: قال. عليهم يدخَل أْن قبَل َكوَمَق ْكفأدِر َكحَيَونُج ْاَف: س ألبي سفيانالعبا

ن َم: وهو يقوُل( مبكة تلٍّ إسُم) اٍءَدَكن ِم هم حتى دخَلكّل الناُس َمفتقّد أبو سفياَن

: فقالْت ِهبرأِس فأخذْتة، تَبند بنت ُعِه ِهحتى انتهى إلى زوجِت! فهو آمن ُهباَب أغلَق

 من دخَل: لي ، وقد جعَلاحلديدعليهم  آالٍف يف عشرِة هذا حممٌد: ؟ قالكءما ورا

َك َحقبَّ: قالْت. فهو آمن السالَح فهو آمن، ومن طرَح ُهباَب داري فهو آمن، ومن أغلَق

ا مب قد جاَء ُهإّن! مُكَحْيَوقريش،  يا معشَر: مبكة يصرُخ وجعَل: قال. رسوَل قوٍم اللُه

                                                 
من املجلد الثاني من كتابه الكامل  150وإلى نهاية الصفحة  144أنظر إبن أثري اجلزري إعتبارًا من الصفحة  -  109

  .من اجلزء الثاني منه 924 كتابه املغازي إعتبارًا من الصفحة يف التأريخ؛ كما تكررت نفس احلادثة عند الواقدي يف
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 اللُه َكَحقبَّ: قالوا! موا، فأسِلاحلديدعليهم  آالٍف يف عشرِة حممٌد هذا !م بهَل لُكَبِقال 

 يقوُل: قال. وٍمَد َقواِف اللُهَك َحم هذا، قبَُّكَداقتلوا واِف: نُد تقولوجعلْت ِه !وافَد قوٍم

 جاَلالرِّ رأيُت !رواَتما مل  رأيُت! كمن أنفِسم هذه ِمُكَنرَُّغكم، ال َتويُل: أبو سفيان

 نهِج ي شرِحكتاَبيف  صلٌة وللحديِث .108!بهذا طاقة ٍدوالسالح، فال ألَح والكراَع

 : بالقول اأردف حيُث يف التأريِخ والكامِل البالغِة

سوداء،  عمامٌة عليِه مكة، كانْت وسلَم عليِه ، صلى اللُهالله رسوُل ا دخَلوملَّ

 َمَزَهَو، ُهبَدَع َرَصَنَو، ُهعَدَو َقَدَص، ُهحَدَو الله إالَّ َهال إَل":وقال الكعبِة على باِب فوقَف

 دانُةي هاتني إال َسقدَم عى فهو حتَتدَُّي أو ماٍلو مأثَرٍة أ ٍمَد لُُّك أاَل "ُهحَدَو األحزاَب

خريًا، : م؟ قالواُكِب أني فاعٌل ريش ما تروَنُق يا معشَر: ثم قاَل. ّجاحَل قايُةوِس البيِت

قد  اللُهعنهم، وكان  فىفَع قاُءَلالُطهبوا فأنتم اذ: قال. كريم أٍخ ، وابُنكريٌم أٌخ

  190.قاءَلالُطبالفتح  عنَد مكَة أهُل َيمِّ، فلذلك ُس، وكانوا له فيئًامنهم ُهَنأمَك

، ِهِنحَجِمِب الركَن ه، فاستلَمعلى راحلِت َمتقدَّ إلى الكعبِة اللِه فلما انتهى رسوُل

 بالبيِت ة، ثم طاَفمكَّ ْتجَّحتى ارَت كبرِيوا بالَتجُّوَع ،ِهِتكبرَيَتِل سلموَنامُل َربَّفَك َربَّوَك

 ُلَببالرصاص، وكان ُه ون صنمًا مرصوصًةوست ٍةَل الكعبة ثالمثائحْو، َوِهعلى راحلِت

 حيُث ئلُةونا ها، وآساُفعلى باِب الكعبِة مها، وهو جتاُهأعَظو األكرَب اإللَه ثُلمي

                                                 
من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي، وزاد عليه يف اجلزء الثاني  915أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  108

 . من الكتاب 911من نفس املصدر عند صفحة 

من اجلزء السابع عشر من  250ني، اعتبارًا من الصفحة أنظر كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائ -  190

نهاية إلى  144وكذلك كتاب الكامل يف التأريخ للعالمة الشيخ إبن أثري اجلزري اعتبارًا من الصفحة . املجلد التاسع

قون أي أنتم أحرار وطليعند فتح مكة إبتداًء، ( ص)التي روَد على لسان الرسول حممد ( الطلقاء)وكلمة  140صفحة 

فيما ختتارون ألنفسكم بإستثناء املمارسات اجلاهلية املشركة القدمية، حينئذ بدَّل غالبيتهم دين الشرك بدين النفاق 

خوفًا ِمن َضرب الرِّقاب، وخري مثال على تفشي تلك الظاهرة، ورودت كلمة املنافقني واملنافقات بعد فتح مكة يف سياق 

من السور املكية احلافلة بذكر املشركني واملشركات، ويتبني ذلك جليًا حتى يف آخر السوَّر املدنية، على العكس متامًا 

( التَّوبة)بعد فتح مكة وحتطيم األصنام أال وهي سورة الرباءة ( ص)سورة نزلت على قلب رسول العناية اإللهية حممد 

من حيث تبديل دين الشرك بدين  من كتاب رياض الصاحلني لإلمام النووي، 225وقد ورد تأكيدها أيضًا يف الصفحة 

قام فينا رسول الله : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العاشر – 208: النفاق، وقد وردت بصورة مباشرة نّصيًا

ًدا َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْع :يا أيها الناس إنكم حمشورون إلى الله تعالى حفاًة عراًةُ غراًل:"مبوعظة فقال( ص)

َأاَل وإنه َسُيجاء ِبرجاٍل ِمن ( ص)َأاَل وإنَّ أوَّل اخلالئق ُيكسى يوم القيامة إبراهيم ( 12/204. )َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي

 "إنََّك ال َتدري ما أحَدثوا َبعَدك":يا ربِّ أصحابي فيقال: فأقول( أي جهة النار)ُأمَّتي فُيؤَخذ ِبهم ذات الشمال 

فيقال ( 5/220.)َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد :ا قال العبد الصالحفأقول كم

 . "إنَُّهم َلْم َيزاُلواُ مرَتدِّيَن على َأعقاِبِهم ُمنُذ فاَرقَتُهم:"لي
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 الذبائح ويذحبوَن ينحروَن
 َقَهوَز ُقاحلَّ جاَء" :ددونمًا يَرصَن سقطوَنُيما لَُّك فجعَل 192

 رُيَبالُز عليه، فقاَل وهو واقٌف َرِسفُك ٍلَببُه ثم أمَر "زهوقا كاَن َلالباِط إنَّ الباطُل

 روٍرد يف ُغُحُأ يوَم نُهِم نَتُكقد  َكا إنَّل، أمََّبُه َرِسيا أبا سفيان، قد ُك: ألبي سفيان

لو كان مع  نَّأ ام، فقد أرىالعوَّ يابَن هذا عنَك دْع: م، فقالَعد أنَق ُهأنَّ حني تزعُم

 وامن كانعلى و عليِه ِةزَّالِع ربِّ قوُل وقد حقَّ 191.ما كان غرَي لكاَن ُهغرُي حممٍد إلِه

َسَأْصِرُف َعْن : األعراف يف سورِةقدميًا وحديثًا  واملنافقنَي قاِءَلالطُّ َنِم ِهعلى شاكلِت

ُيْؤِمُنوْا ِبَها َوِإن  َوِإن َيَرْوْا ُكلَّ آَيٍة ال يَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّآَياِتَي الَِّذ

 بصدِد( ص) ُهرسوَل اللُه خياطُبوكما  (0/240.)َيَرْوْا َسِبيَل الرُّْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسِبياًل

َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما  اللهُعوا َما َأنَزَل َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّب: قمانسورة ُل يف مشركي قريٍش

 . (42/12.)َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا

 ا،َفعلى الصَّ للبيعِة وهو جالٌس جاِلالرِّ من مبايعِة( ص) اللِه رسوُل فرَغ بعد أْن

 بايَعُتت ِلَتة، َأتَبُع بنُت نُدسفيان ِه يأب بِن معاويَة والدُة نَّنُهِم للبيعِة قريٍش نساُء تُهأت

 عبِد بِن َةمَزَح سوِلالرَّ مَِّعِب ٍدُحُأ يف معركِة ْتَلَعما َفِلها نيِعَصِل يًةخفَِّتوُم رًةكَِّنَتُم

فهي  ه،ِتثَُّجِب ْتَلومثَّ ُهت بطَنشقَّ ْنبعد َأ ِهِدمن كب كلْتَأ الم، حيُثالسَّ امب عليهِلطَّامُل

تبايعنني على : نَّلُه( ص)وقال حاضرًا،  أبو سفيان اهزوُج وكاَن بِه َذؤَخأن ُت ختاُف

على  ُهُذأُخعلينا ما ال َت َذتأُخَل اللِهو َكإنَّ: نُدِه ْتقاَل شيئًا، اللِهب كَنشِرُتال  أْن

وال : ة؟ قالرَّزني احُلوهل َت: قالْت. نيزَنوال َت قَنسُروال َت: قال. ؤتيكُهُنفَس جاِلالرِّ

 فقاَل .مم أعَلوُه فأنَت بارًاِكدر َبوم َيم ُهلَتَتَقَو غارًاِصم ُهيناربَّ: قالت. نُكوالَدَأ لَنُتقَت

 ويف روايٍة. فعفا عنها. فَلا َسمََّع ُففاْع نٌدأنا ِه: ْتد؟ قاَلْنأِه( ص) الله رسوُل

  .194"ودُبة الُكَلهي يا آِكْجَون َعي ِبُرْغأ":اله( ص)قال  ُحوهي األَصخرى ُأ

( صيقريح، اللَّقاء، الصََّلم، الطُُّهلوُبُق املؤلفُة) :معنى املصطلحات دالالِت وبصدِد

 سالٌم عليِه أبي طالٍب بِن عليًّ املتقنَي إماَمو املؤمننَي عسوِبَي من كالِم ٍتمقتطفا ُدوِرُأ

                                                 
مرأة من ُجرُهم، فزنيا يف جوف الكعبة فُمسخا حجرين، آساف ونائلة كما ورَد يف الروايات املتواترة رجاًل وا -  192

 . فاختذتهما قريش يعبدونهما

من اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد  201الصفحة أنظر  -  191

كتاب الكامل يف التأريخ  من املجلد الثاني من 145املدائني يف موضوع فتح مكة، كذلك أنظر يف نفس السياق الصفحة 

 . 151إلبن أثري اجلزري، كذلك أنظر نفس املصدر السابق واملوضوع اعتبارًا من صفحة 

 . من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ إلبن أثري اجلزري 154أنظر الصفحة  -  194
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ردًا على  ،سفيان يأب بِن له إلى معاويَة يف كتاٍب تكما ورَد املعاني حًا، شاِراللهمن 

 : حرفيًا ُهما نّص جاَء ام، حيُثالشَّ بالَد ُهيَتتول األخرُي يطلُب منُه كتاٍب

 . مسَأ َكعُتَنَماليوم ما  عطيَكأُل ْنُكَأ ْمام، فإني َلالشَّ يَّإَل َكُبَلا َطوأمَّ"

ن وَم اَلْت، َأَيِقَب ٍسأنُف حشاشاِت إالَّ َبَرالَع ْتَلد أَكَق احلرَب إنَّ: ا قولكوأمَّ

 . ارفإلى النَّ ُلالباِط ُهَلن أَكَمة، َوَنفإلى اجلَّ قُّاحَل ُهَلأَك

قني، مني على الَي ِكسَت بأمضى على الشَّجال، فَلنا يف احلرب والرِّؤا استوافأمَّ

 .ةَرعلى اآلِخ راِقن أهل الِعنيا ِمعلى الدُّ َصام بأحَرالشَّ وليس أهُل

م، وال هاِشَكة يََّمُأ يَسولكن َلفكذلك حنن، ! نافَم نو عبُدا َبإنَّ: كا قوُلوأمَّ

 ريُحليق، وال الصَّكالطَّ ُرهاِجب، وال امُلب، وال أبو سفيان كأبي طاِلِلطَّامُل رب كعبُدَح

فًا َلَس ُعِبتََّي فًاَلَخ ُفَلاخَل ئَسلَبَو. لِغْدكامُل ُنؤِمل، وال امُلبِطكامُل قُِّحصيق، وال امُلكاللَّ

ها ِبنا ْشعََّنَوزيز، ها الَعِبنا ْلَلْذة التي أوَُّبالنُّ ضُلَفعُد َبا يَنويف أيِد. منََّهَج ى يف ناِرَوَه

وعًا َطة مَّْت له هذه اأُلَم، وأسَلالعرب يف دينه أفواجًا الله َلا أدَخمََّلَو. ليلالذَّ

 بِقالسَّ أهُل على حني فاَز ،ًةهَبَرا وإمَّ ًةغَبَرا ين؛ إمَّيف الدِّ َلن دَخمَِّمم نُترهًا، ُكوَك

، وال صيبًاَن يَكِف يطاِنللشَّ نََّلَعْجم؛ فال َتِهضِلَفِب وَنُلاألَو وَنُرهاِجامُل َبم، وذَهِهبِقَسِب

 ضمَن التي وردْت املصطلحاِت معاني تلك وبصدِد 194"الموالسَّ بيالَس َكفِسَنعلى 

ال : هاما نصُّ املصدِر نفِس يف سياِق ْتءجا، السالم ِهوعلى آِل عليِه عليٍّ اإلماِم رسالِة

 لُُّكنعم، : قاء؟ قلُتَلالطُّ َنِم فهل معاويُة: قلَت فإْن" يقِلكالطَّ ُرهاِجامُل" تباراع ميكُن

عن  عليِه نََّم مَُّث ُهَكَلفَم يِفبالسَّ ًةنَوة ُعمكَّ فتِح يوَم( ص) اللِه رسوُل عليِه َلَخن َدَم

ة، يََّمُأ ابِن فواِنَصَك ْمسِلُيم ن َلمَِّموقاء، َلالطُّ َنهو ِم ُهأطلَقف إسالٍم أو غرِي إسالٍم

( ص) اللِه رسوِل يف حرِب َرِسن ُأَم لُُّكبن أبي سفيان، وكذلك  كمعاويَة ن أسلَموَم

بن  يِلَهُسَك داٍءِفعليه ِب َنن أمَتمَِّمَفليق، َطفهو  داٍءِف رِيَغأو ِب داٍءِفِب عليِه َنَتْمثم أ

 معاوضًة أَي عليِه ن أمتَنَممحي، وِماجلَّ َةزَّأبو َع داٍءِف بغرِي عليِه ن أمتَنمَّعمرو، وِم

هؤالء  لُُّكحرب،  بِن بي سفياَنأ مرو بُنَع سلمنَيامُل َنِم سرٍيَأ بإزاِء ُهألّن َقطِلُأ

 . لقاءالطُّ َنِم َنودودََّعُم

                                                 
أبن أبي لعالمة هج البالغة لمن اجلزء اخلامس عشر من املجلد الثامن، من كتاب شرح ن 08الصفحة راجع  -  194

 . احلديد املدائني
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 معاويَة ِبَسَنيف  وهل كاَن" يقِصكاللَّ ريُحوال الصَّ":ِهمعنى قوِلفما : لَتُقفإن 

 هذا؟  لُه قوَلَيِل ٌةبَهُش

يف  صيَقواللَّ باإلسالِم ريَحالصَّ ما أراَدذلك، وإنَّ ْدقُصَيم َل ُهإنَّ كالَّ: لُتُق

 حتَت من أسلَم فيِه صيُققادًا وإخالصًا، واللَّاعِت َمسَلن َأَمهو  بِه ريُحاإلسالم، فالصَّ

م ُتُكْن" :فقالبذلك  السالُم عليِه اإلماُم َحوقد صرَّ نيا،أو رغبًة يف الدُّ رهبًةيف السَّ

 . "ًةهَبَرا وإمَّ ًةغَبا َرإمَّ يِنل يف هذا الدَِّخن َدمَِّم

 وى يف ناِرَه فًاَلَس ُعِبفًا يتَّخَل ُفَلاخَل ئَسِبوَل" :ِهفما معنى قوِل: قلَتفإن 

  !فارًاكانوا ُك ُهسلَف بأّن املسلِم عاُبوهل ُي "؟منََّهَج

ما  السالُم عليِه ؤمننَيامُل م، وأمرُيُهذَوَحذى حَتوا ِهِفَلَس آثاَر بَعَتإذا عم، َن :قلُت

  195.مُهَلعًا ِب، متَِّهوِنَكِبل َب، طفَق كفاٌر ُهسلَف بأنَّ معاويَة عاَب

 َظهِر فوَق َنذِّيَؤ الاًل أْنِب( ص) اللِه رسوُل هر، فأمَروجاءت الُظ: قال الواقدي

لوا، قَتُين أن ِمخوفًا  ُهوجَه وسرَت َبيََّغَتم من نُهبال، وِماجلِّ يف رؤوِس يٌشَروُق الكعبِة

: ه تعالىإلى قوِل وبلَغ بالُل َنما أذَّفلَّ. نِمُأ ن قدم َمنُهاألمان، وِم ن يطلُبم َمنُهوِم

 بنُت ويريٌةُج تقوُل: ما يكون؛ قال ّدكأَش ُهصوَت رفَع "الله رسوُل دًاحمَُّم أنَّ ُدأشَه"

ن َم ال حنبُّ اللِهصلي، ولكن وفسُن الُةا الصَّك، فأمَّكُرِذَع لك ِفُرري قد ْمُعَل: هلأبي َج

ومل ها دَّة؛ فَروَُّبالُن َنِمدًا مََّحُم ذي جاَءي الَِّبَأ بِه ولقد كان جاَء 190دًا،أَب َةبَّاألِح َلَتَق

 . هوِمَق الَفِخَيِرْد 

هذا  َكدِرم ُيذي أكرم أبي فَلالَّ لِهِل احلمُد: وقال خالد بن سعيد بن العاص

 َعأسَم أْن بَلَق هذا اليوِم بَلَق تُّمني يَتَل! واثكاله: الهشام بُن اليوم؛ وقال احلارُث

 العظيم، أْن ُثَداحَل اللِههذا و: العاصأبي  بن ُمَكاحَل وقاَل !الكعبة وَقَف ُقنَهَيالاًل ِب

 بُن يُلَهُسأبي طلحة؛ وقال  به على بيِت مبا يصيُح مح، يصيُحجني عبُد َب صيَحَي

 ه؛ وقاَلقُرضًا فسُيِر لِهِل ه، وإن كاَنرُيَغُيتعالى فَس اللِه َنخطًا ِمكان هذا ُس إْن: عمرو

                                                 
 . شرح نهج البالغة ألبن أبي احلديد املدائني مس عشر من املجلد الثامن، منمن اجلزء اخلا 08الصفحة راجع  -  195

 قولُه أذاٍن لِّيف مناجاته بعد اإلنتهاء من ُك ُددَِّركان ُي( رض)احلبشي إبن رباح بالل الكريِم  ألن مؤذن الرسول -  190

ويف اإلجتاِه امُلعاِكِس وامُلغايِر متامًا ِمن زعم التَّكفريينَي  وآِل حممٍد (إلخ...مَّ َصلِّ على ُمَحَمٍد وعلى آِل ُمَحمَّدُهاللَّ)

لذا قالت بنت خال النَّواِصب، َتنَحِصر يف اإلمام علي بن أبي طالب والقديسة فاطمة الزهراء وُذِرَيتِهما عليهم السَّالم، 

 . َمن َقَتل األِحبََّة أَبدًا بُِّحال ُن واللِه :عليه السالم بقولهامنها لإلمام  رهًاأبي جهل ُك ِتيرية بنَور بن اخلطاب ُجعم
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فأتى : ، قالصىهذه احَل ُهألخربْت شيئًا شيئًا، لو قلُت ا أنا فال أقوُلأمَّ: أبو سفيان

  190.ومالَق قالَةَم ُهفأخرَب( ص) اللِه رسوَل الُمالسَّ جربائيل عليِه

 الوداِع ِةجََّح عنَد الوافدِة احلشوِدمن  ُهمن حضَر كلَّ (ص) سوُلرَّال لذا خاطَب

أي يف  نِيعاموالي حب مكَة فتِح بعَد( ص) اللِه ها رسوُلجََّح ٍةَجَح آخُروهي )الغ والَب

فَخَطَب  ،همغالبيِت إمياِن نِمم ونُهِم( ص) يأَس أْن بعَد وذلَك (للهجرة العاشرِة ِةَنالسَّ

؟ تْغبلَّ ْلَه أاَل" :رَعد، ثم قالَد وأوَعد، وأمَطَر وَأوَوعَّ أنَذرَ،َف َور، َوَخوََّذكََّو

 ثالثًا اجلملَة وكرَر "دَهفاْش مَّالله :، فقالالله لَّْغَت يا رسوَلَقْد َب:َفقالوا َجميعًا

 قريٍششركي ُم بصدِدتعالى سبحانه و اللُه يقوُلوواحد،  آٍنيف  هاها وخطورِتاسيِتحلّس

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعْنَها : هفالَك ن سورِةِم العزيِز ِهكتاِب يف حمكِم

 َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا َوِإن

َوِإَذا ِقيَل : البقرة يف سورِةكذلك و (29/50.)َيْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى َفَلن

َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن ( 22) َلُهْم اَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن

عن متامًا  العكِس علىو املدنيَة َرَوالسُّ أّن لذا جنُد (21-1/22.)َوَلـِكن الَّ َيْشُعُروَن

  .199كاتشِروامُل شركنَيبداًل من امُل قاِتواملناف نافقنَيامُل بذكِر ٌةحافلية، املكِّ ِرَوالسُّ

 يٍشَرُقشركي ُمن ِم احلقيقينَي واملنافقاِت املنافقنَي بشأِن قتامًة أكثَر الصورُة تجلىت

على  همقلوِب ِةَفواملؤلَّ قاِءواللَُّص قاِءَلالطُّب تمثُلت دامى من األعراب، والتي كانْتالُق

ُزورًا  القرآنيِة يًا على احلقائِقجتنِّ اللِه رسوِل اليوم بأصحاِب وَنُفعَرممن ُي ،الِنفاق

                                                 
من  205كما تكرر نفس اخلرب يف الصفحة . من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 940أنظر الصفحة  -  190

انظر أيضًا وللتحقق من اخلرب . شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائنياجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من 

 . من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ إلبن أثري اجلََّزري 154الصفحة 

، التي نزلت ِبَمكَّة يةالسَُّوَر امَلكِّكذلك احلال مع ، وامُلَنوََّرة ةديَنتعني تلك السَُّوَر التي نزلت بامَل امَلَدنيَة َرَوالسُّ -  199

تسرتًا على املنافقني  ابن َسلول اللِه يف شخص عبُد قناِفيف حصر كلمة امُل ُقصارى جهدهمقد بذل التكفرييون و

نافقات، نافقني وامُلالسَُّور املدنية الزاخرة بذكر امُل ليزعم بأن كل تلَك رأيُه حيرتُم ن حصيٍفوهل هناك ِم ،احلقيقيني

رًا على تَُّسَت نافقاِتعن امُل َفلول؟ يف حني سكتوا وغضُّوا الطَّْراًل يف عبدالله إبن َسِثَمَتُم واحٍد ٍصشخ وردت بصدِد

آكلة الُكبود هند بنت ُعتَبة؛  -يش، أمثال والدة معاوية بن أبي سفيان َرُق مكانِة امُلؤلفِة ُقلوبهم على النِّفاِق ِمن َزبانيِة

كما  كثريات، وغريهنَّ( أبو جهل)ية بنت أبي َجهل، وقرينا وقريبة وسارة موالة َويرُجوبنت خال عمر بن اخلطاب 

واإلحرتاز من نفاقهنَّ يف سياق آخر سورة نزلت على قلب رسول العناية  خطورتهنَّإلستفحاِل وردت ذكر املنافقات 

َن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن اْلُمَناِفُقو(: التوبة)من القرآن الكريم أال وهي سورة الرباءة ( ص)اإللهية حممد 

 (. 8/00)ْلَفاِسُقوَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُهْم َنُسوا الله َفَنِسَيُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم ا
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من  ِهما يف نفِس وحقيقِة ِهعن حقيقِت ثاَمالِل حرٍب بُن أبو سفياِن زيُلُي حني، هتانًاوُب

، واألوثان األصناِم وحتطيِم مكَة فتِحمن  عديدٍة سنواٍت عَدبذلك و، فاقوِن لٍِّغَو ِحقٍد

 من خالِل، باخلالفة عفان بِن عثماِن َةيَُّأَم بني شيِخ مبايعِةعند  حديِدتال وجِه وعلى

 ورىالشُّ على أمِر جتنيًا اخلطاِب بُن عمُر ُهتدَعالذي اب يِتالِص يِءالسَّ حكيِمالتَّ

يف  هاشَم نيَبمن ( ص) اللِه ِلرسو بيِت آِلعن  اخلالفِة حجِب بهدِف وذلَك، القرآني

 كي يكوَنها فيهم، حصِرها إليهم أو وصوِل دوَن واحليلولِةواألخري،  األوِل املقاِم

 اخلالفِة زماَم الذي آَل اليوِم نفِسيف  املشهَد إياُهواصفًا قريش،  أعراِببني  متداواًل

 : ما هيها كسأدوُنها اسيِتوحّس ها القصوى، وألهميِتعفان بِن لى عثماِنإ

ة حتى امتألت بهم يََّمُأنو دخل إليه َب ،ُهَلْحَرثمان فلما دخل ُع: عبيقال الشَّ

م؟ ن غريُكِم حٌدم َأندُكِعَأ: فيان بن حربار، ثم أغلقوها عليهم، فقال أبو ُسالدَّ

ن ما فياحلف به أبو ُسَية؛ فوالذي َرالُك َفقَُّلوها َتُفقََّلَتة، يََّمُأني َبيا  :ال، قال: قالوا

  !عث وال قيامةة وال نار، وال َبنَّساب، وال َجذاب وال ِحن َعِم

 . هفانتهره عثمان، وساءه مبا قال، وأمر بإخراِج: قال

! عتَنما َص: فدخل عبدالرحمن بن عوف على عثمان، فقال له: عبيقال الشَّ

يه، َلَعثني وُت الله ُدحَمر، فَتنَبقبل أن تصعد امِل َكحَلَرقت حيث تدخل فََّوما  اللهفو

 . خريًا الناَس ُدِعوتأمر باملعروف وتنهي عن املنكر، وَت

 ْمَل هذا مقاٌم: وأثنى عليه، ثم قال اللهفخرج عثمان، فصعد املنرب، فحمد : قال

، اللهذلك إنشاء  هّيُءثله، وسُأِمقام به يف ّد له من الكالم الذي ُيَعُنه، ومل ُموَِّقُننكن 

 احلادثِة نفِس ذكُر كما تكرَر 198.نزل مَُّث .ستعانامُل اللهريًا، وة حممد خمَّولن آلو ُأ

يِء السَّ الُعَمرِي حكيِمإلى عثمان بن عفان نتيجًة للتَّ اخلالفِة ِلَمآِل بالنسبِة اخلرِبو

تسرتًا  جديدٍة ولكن بصياغٍة آخَر يف موقٍعرآني، ورى الُقيًا على أمر الشُّنَِّجَت يِتالصِّ

، كان ماثاًل للعيان أبو سفياٍن ألنَّ نفاَق، ِل واألخرييف املقام األوَّن عثما فاِقعلى ِن

: عثمان ويَعُبا أبا سفيان قال ملَّ وروى أحمد بن عبدالعزيز أنَّ: هما نّص حيث ورَد

ي فأبعد وأبعد، ثم َدُعثم صار إلى ! يم هذا األمرَتِل ، وأنىَّيمَتكان هذا األمر يف 

 . ةَرالُك َفقَُّلَتوها ُفقََّلَتَفمر قراره، اأَل رََّقإلى منازلها، واسَت رجعْت

                                                 
املجلد اخلامس من شرح نهج البالغة للعالمة ابن  من اجلزء التاسع من 44أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  198

 . أبي احلديد املدائني
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 رُتذاَك: بي قاللََّهغرية بن حممد امُلوحدثني امُل :حمد بن عبد العزيزقال َأ

! أنَتبأبي : فيان قال لعثمانأبا ُس إسماعيل ابن إسحاق القاضي بهذا احلديث، وأنَّ

ما  اللهَورة، َفلُكا لداِنالِو ة تداوَلميَّلوها يا بني ُأر، وتداَوَجق وال تكن كأبي َحأنِف

، اعزْب: فيانام حاضرًا، فقال عثمان ألبي ُسبري بن العوَّوكان الزُّ –ة وال نار نَّن َجِم

جليًا  يظهُر 180.ها عليكمُتَتَكال  اللهنعم و: ريَبقال الزُّ! دَحنا َأُهأها  يََّنُبيا : فقال

 استطرَدني ح( ص) حممٍد بإلِه حيلَف أْنكان يأبى حتى  فياَنُس اأب بأّن، مما سبق

ة وال نار، أبو سفيان ما من عذاب وال حساب، وال جنَّ بِه ُفحِلَيفوالذي : بالقول

  !وال بعث وال قيامة

 أْنأو  ،مؤمنًا حقيقيًا يكوَن أْن، إمَّا يف اإلسالم دخَلمن  كلِّ شأِنِمن  فإنَّلذا 

ا إمَّ ساُنبها اللِّ ُقنطي لفظيًة مسألًة اإلسالِم كوُن، متجربًا باغيًاوعتيدًا منافقًا  يكوَن

 تواكُب ،وحيةُر مسألٌةف يقنِيالب امُلفعَماحلقيقي  اإلمياَن أنَّ إالَّ ،ا رهبًةوإمَّ رغبًة

 والسريِة األخالِقعلى  هاإشراقاِت آثاُر تنعكُس ،القلبي واإلطمئناَن فسيَّالنَّ فاَءالصَّ

إنَّ الّلَه تعالى ال َينُظر إلى " :مأثور يف حديٍث( ص) الرسوُل قاَل لذا السريرة،و

أنَّ والسيما  "أجساِدُكم َوال إلى ُصَوِرُكم َوال إلى أعماِلُكم َولِكن َينُظُر إلى ُقُلوِبُكم

يف  ورَد، كما هديِن هنا معامَلأو شوَّ ِهعبادِت حقَّ سواًء عبدناُه عن العاملنَي غنيٌّ اللَه

ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد  اللهَو اللهَأيَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى  َيا: فاطر سورِةسياق 

 واملرسلنَي األنبياِء صِصِمن ِق الكريِم مَّا يف القرآِنفيَظَر النَّ معَّناَأ إذا ماو (45/25)

 اُهوجدن ،وتقريع وتهديٍد وتأنيٍب توبيٍخو وعيٍداألوَِّلني، وما فيها من  وِمن أخباِر

 اأُلموِر سائِر داُر، وُيطيُل الَنَظَر يف أمَرين، ُيبَنى عليهما َمَتَرينعلى َو يضرُب

 دوَن احليلولِةيف  املتمثلُة ،األنداد ونفُي الِشرِك وترُك هما التَّوحيُدإحد":الرُّوحية

: النِّساء يف سورِةورَد كما  "سواء دٍّعلى َح منها والبشريِة احلجريِة األصناِم عبادِة

                                                 
وبصدد معاني الكلمات الواردة . من اجلزء الثاني من املجلد األول من نفس املصدر السابق 19الصفحة  راجع -  180

حيث استقر ( رض)يق َتيم وُعَدي، فُهما فخذان من أفخاذ قريش، والقصد من َتيم عشرية سيدنا أبو بكر الصد: أعاله

اخلالفة هو اآلخر  َفقَّوالقصد من ُعَدّي تتمثل يف عشرية عمر بن اخلطاب الذي تَل( ص)اخلالفة فيه بعد وفاة الرَّسول 

أي إلى أصحابها احلقيقيني من بني ( ثم رَجَعت إلى منازلها)والقصد ِمن ِعبارة ( رض)بعد وفاة أبو بكر الصديق 

ِلِدين الشِّرك كانت ولقرون طوال يف بني ُأَميَّة، السيما وأنهم كانوا ينظرون إلى أمر اخلالفة ُأميَّة، ألن رئاسة قريش 

ن كونها الدِّين واحُلكم والسِّياسة والرِّئاسة، ألنَّ الديانات املشركة قدميًا كانت جامعة بني كل نظرتهم اجلاهلية لها، ِم

 . تعني عمر بن اخلطاب، حيث كان ُيتََّصف بالُبخل الشَّديد (وال تكن كأبي حجر)والقصد من عبارة . تلك اجلوانب
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َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوْا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأن 

َيَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْكُفُروْا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل 

 احلياُة الثاني واألمُر" .الطاغوت أو الطغات أي األصنام البشرية (4/00.)َبِعيًدا

حممدًا  ّنلذا فإ "وامَلعاد واحَلشِر والنَّشر ها من إحياٍء للموتىصاحُبُيخرى وما اأُل

 ن هذيِنة، َجَعَل ِموالعيَسويَّ ِةامُلوَسويَّ الشريعِة نواِل، وعلى ِمِهدعوِت سَتَهِلويف ُم( ص)

 ِهرسالِت نشِرل السامَيني، أساسًا والهدَفنِي، املضيَئني رباسنِيالنِّو اَسنِياحلسَّ األمَريِن

كان  ُهأي أّنجاِنبًا،  اأُلخرى من وسائَل بدايًة عن اأُلموِر رَفضَّ الطَّإبتداًء، يف حني َغ

هذا  بنَي اإلختياِر حريَة اإلنسان، يف حني ترَك ناِءِب لِمِعِبواألخري  ِلاألوَّ يف املقاِممًا لُِّم

 . اماأَليَّ واعي ِلمَا ُتِجيُء ِبهوالدَّ َن البواعِثِم ستجُديما ِلوذاك 

 نِيعايَشَتُم نِيسطاَطإلى ُف ِمالعاَل تقسيُم

 ةكََّم يف قلِب
 جهارًا نهارًا واألوثاِن لألصناِم وما تالها من حتطيٍم َةمكَّ فتَح نَّأ بالذكِر من اجلديِر

 ياناِتالدِّ رموِزعلى  ِمرَبوامُل التاِم القضاِء مبثابِة ُتَعدُّ ،يعماجلَّمن  على مرأى ومسمٍعو

خرى ُأ واسعٍة أحناَءو مكَة يف قلِب وُمَتَحِكمًة سائدًة التي كانْتو ،هاكلِّ املشركِة العربيِة

 من دوِن هبْتذ حبيُثها، ل يدينوَن العرِب وسائُر قريٌش تكانو ،العربية اجلزيرِة من

رأوا بُأمِّ  أْن بعَد، ن جديدِم هانياِنُب رِحَص إقامُة ِناإلمكا يف هناَكد ُعَيومل  رجعٍة

 عبادِةيف  تمثِلامل القديِم اجلاهليِّهم شرِك دياناِت رموِز مصرُي إليِه هم ما آَلأعيِن

م ُهَريََّخ حيُث ،قدامواأَل ِلاألرُج وسحٍق حتَت وازدراٍء ن إذالٍل، ِمواألوثان األصناِم

 حبيُثقاب، الرِّ رِبأو َض باإلسالِم ا القبوُلإمَّ ،بالذات مكَة فتِح نَدع( ص) الرسوُل

ها، أغواِر رُبأو َس هاجتاوَز التي ال ميكُن احلمراِء إليها من اخلطوِط الرجوُع ىأضح

 من سورِة البيناِت هذه اآلياِت نزوِل هم بعَدبالتالي خطرًا حقيقيًا على حياِت لتشكَل

َذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َفِإ(: التوبة)الرباءة 

َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّاَلَة َوآَتُوْا الزََّكاَة 

 الطقوُسممارسة  تظلَّ يف األمِر والغريُب( 8/5.)ٌمَه َغُفوٌر رَِّحيَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللَف

 صُّخيفيما  ،هاعلى حاِل طويلٍة بفرتٍة مكَة بعد فتِح القدميُة املشركُة اجلاهليُة العربيُة

 كانْت حيُث ،الكعبة عنَدرجااًل ونساًء التعري و اإلفاضِةو والعمرِة احلجِّ شعائَر
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 سورِة آياِت نزوُل ذا تتابَع، لالوداع حجِة عَدحتى ب واألوثاِن األصناِم غياِبب ُسماَرُت

 ،بعيد بزمٍن مكَة فتِح عَدب (ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوِل على قلِب( التوبة) الرباءِة

 اإلشارُة ِتكما ورد ،تهاعن ممارِس منها والكفِّ توبيخًا وتقريعًا لهم للحدِّوعيدًا و

أن ال يطوف ( ص) بيالنَّ وأمَر" :هِلبقو البخارياإلمام  يف صحيِح ًةصرحيإليها 

 إلى نهايِة، أي خرىًأ أشهٍر أربعَةها لرتِك الكريُم القرآُنهم مادَدو 182"ريانُعبالبيت 

 نفِسسياق  يف ورَد؛ كما للهجرة العاشرِة للسنِة األربعِة احلرِم األشهِرمن  شهٍر آخِر

ِه َيْوَم َخَلَق السََّماَوات َر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَعَشِه اْثَنا ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الل ِإنَّ :السورة

َواأَلْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموْا ِفيِهنَّ َأنُفَسُكْم َوَقاِتُلوْا 

 فإّنلذا  (8/40).َع اْلُمتَِّقنَياْلُمْشِرِكنَي َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َم

 يتظاهروا بقبوِل أْن إالَّمناصًا مل جيدوا مكة،  بعد فتِح ِبالعرالعظمى من  الغالبيَة

 ِدَؤُيمل  لكذهم فاَقِن بأن مًالآخر، ِع شيئًا همِسونف داخَل مرواضيو ِنليف الَع اإلسالِم

حتى هم مع احلاُل كما كان، همأمِر فضِحإلى وال حتى  إليهم اإلساءِةأو  همقتِل إلى

هم بنوايا قلوِب الكاملِة بهم واإلحاطِة( ص) التامِّ الرسوِل إملاِم رغمو .مكة فتِح عنَد

 كوُنوال من بعيد،  ال من قريٍب( ص)لهم  مل يتعرْض هم،يف ُخلِد ومبا كان يدوُر

 املغيَّبِة موِراأُل تلَكمكلفًا ب( ص)حممد نا رسوُل يكْن ومل ،قلبية مسألٌة أو اإلمياِن فاِقالنِّ

 مَّْن ُيِطِع: النساء سورِة من كرميِةلا اآليِة تطبيقًا لروِح وذلَك، اإلنسان حنايا أضلِعيف 

 لِّمًاُم كان ُهألّن (4/90) َه َوَمن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظاالرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع الل

 عنَد يِنالدِّ قبوِل يف اإلكراِهمن  النَّوِعلك ذ فرَض بأنَّ( ص)ًة داَهَب يعلُموإملامًا تامًا 

منهم ذلك  قبوُل( ص) وكان عليِه فاق،النِّ تفشي ظاهرِة إلى ال حماَلدي َؤُي ،مكة فتِح

 الهدِف وُنَك 181!تعظيمًا لهاو واألوثاِن األصناِم من عبادِة املشرفِة للكعبِةصًا يختل

 ،واألخري األوِل يف املقاِم مكَة فتِحكان ( ص) مبعث الرسول حممد مناألسمى 

                                                 
 (. 2440)كما وأخرجه اإلمام مسلم حتت رقم ( 401)أنظر صحيح البخاري واحلديث املرقم  -  182

َفي ألن كلمة ُمْسِلم حتمل بني دفاتها َطَرقًا عتيدًا؛ ناِفنًا حقيقيًا أو ُمؤِمُم ألنَّ من شأن كل مسلم إمَّا أن يكوَن -  181

َقاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا : راتُجيف سورة احُلورَد كما النَّقيض من حيث اإلميان والنفاق معًا؛ 

ًة أو رهبًة، لذا ال إمَّا رغب ساُنبها اللِّ ون اإلسالم مسألة لفظية ينُطُقَك (48/24).َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْم

الناس، ويف نفس الوقت يكذب ويسرق  أماَم تستغرب إذا ما رأيت ُمسِلمًا، يصوم ويزَّكي ويتصدَّق ويصلي جماعًة

لباب، واجلِّ َبواِررًا الشَّصَِّقإطالق اللحى ُم من حيُث ن على شاكلتِهُكَي ْمن َلوخيدع ويزني ويغتاب وُيَكفُِّر وُيَفسُِّق كل َم

 ! رآنية إمنا عقلية ُعَمريَّة وُأمويَّة تأليهيةت عقلية ُقوما تزال ليَساإلستعالئية هميشية والتكفريية ليتهم التَّن عقَكْو
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 تطهريًا للكعبِة املشركِة العربيِة الدياناِت جميِع رموِزعلى  واملربَم التامَّ القضاَءو

 سورِة يف ورَد؛ كما إبراهيم اللِه خليِل بديِن ِهعهِد ابِقكس ،هممن أرجاِساملشرفِة 

ِ إِلْبَراِهيَم َمَك: احلج اَن اْلَبْيِت َأْن اَل ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َوَطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفنَي َوِإْذ َبوَّْأَنا

صنمًا  نيوست ثالمثائٍةتربو على كانت  التيو (11/10)َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد 

 ضافِةباإل ل،َبُهاألعلى  مُهتهِلهم آوعلى رأِس، وحواليها ِةالكعب على أعتاِب منصوبًا

. العربية اجلزيرِةمن خرى ُأ واسعٍة يف أرجاَء املنتشرِة من األصناِم الباقيِة قيِةبال إلى

 اجلاهليِّهم شرِك دياناِت تبديِل اَءجرَّ يتوقُع( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة ُلوكان رسو

وذلك  ،عواِق وسخٌط ٌلواِص عذاٌب حلظٍة يف أيِةوعليهم  لَُّحَي أْن ،فاقالنِّ ديِنِب القديِم

 مكَة فتِح بعَد اجلدِد باملنافقنَي الهجرِة زمِن دامى منُذالُق املنافقوَن أن تزاوَج بعَد

 خياريِن أماَم( ص) ُهنفَس وجَد حنَي دٍُّبن ِم (ص) الرَّسوِل أماَم ومل يكْن املدينة، داخَل

، أو ةإلى الكعب املشركِة العربيِة الدياناِت برجوِع القبوُلا إمَّ! ّرما ُمأحالُه صعبنِي

 متفشيًة فاِقالنِّ ظاهرُة حْتأض حبيُث ،قاقِشَو نفاٍقَبغٍي ومن  عليِهبهم كما هم  القبوُل

 رياِنالنِّ ضراِمإكو املتوطنِة واألمراِض كالوباِء ومنتشرًةالعربية،  اجلزيرِة أحناِء يف سائِر

الصديق  بكٍر أبونا سيُد الزاهُد ها اخلليفُةالتي خاَض الَردَِّة وما حروُب، شيميف الَه

 تلَكعلى َتَفشِّي  دليٍل أبلَغ مباشرًة، إال( ص)الكريم حممد  الرسوِل وفاِة بعَد( رض)

 الصريُح اخلرُب ورَد وقد، بني الغالبية العظمى من العرب واسٍع وعلى نطاٍق ظاهرِةال

 (رض) النوويِّ اإلماِم على لساِنيف كتاب رياض الصاحلني وها بشأِنوالصحيُح 

التي  املستقبليِة لأُلموِر( ص) الرسوِل عن أحاديِث هاأمِر حقيقَة هو اآلخُر مستنبطًا

 :التالي على الشكِل هذا الشأِنب ْتورد

 اللِه فينا رسوُل قاَم: عنهما قال اللهرضي  عباٍس عن ابِن: العاشر – 208 

 :راًلُغ راًةُعفاًة ُحتعالى  اللِهإلى  كم حمشوروَنها الناس إّنيا أيُّ" :فقال مبوعظٍة( ص)

 َلوإنَّ أوَّ اَلَأ( 12/204).َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي

هم ِب ُذؤَخُيَفتي مَّمن ُأ برجاٍل جاُءُيَس ُهوإنَّ اَلَأ ،إبراهيم ُيكسى يوم القيامِة اخلالئِق

دري ما َتال  َكإنَّ: قالُيأصحابي َف يا ربِّ: ُلفأقو( ارالنَّ أي جهِة)مال الشِّ ذاَت

َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت الرَِّقيَب  :فأقول كما قال العبد الصالح ،كعَدَبثوا أحَد

َوِإن َتْغِفْر َلُهْم  ِإن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك( 220) َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

ين على دِّرَتُميزالوا  ْمم َلُهإنَّ:"لي قاُلفُي( 229–5/220.)نََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَفِإ
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 األخريِة الكرميِة القرآنيِة الفقرِة دالالِتيف  َنعَُّمالَتأرجو . 184"مُهقَتفاَر نُذُمأعقابهم 

كما ( ص) مٌدحم األمنُي سوُلهم الرَّفارَق أْن منُذهم هم وإرتداِدنفاِق على إستمراريِة

 منقواًل ،دالتحدي على وجِه مكَة بعد فتِححتى  فاِقالنِّلك ذ تفشي ظاهرِة تأكيُد ورَد

( ص) الله رسوَل ما رأيُت" :الواحد وباحلرِف قالْتحني  عائشٍة الرسوِل عن زوجِة

 اإلماُم عليِه وزاَد "مسََّبَتَيما كان ، إنَُّهواَتَهَل ى أرى منُهكًا حتَّّط ضاِحَقعًا جِمسَتُم

يمًا إذا رأى َغ وكاَن" :بقوله الدالالِت من حيُث السياِق نفِسيف ( رض)البخاري 

 جاَء أن يكوَنَرحوا ِرَف يَمإذا رأوا الَغ ، الناُسالله يا رسوَل لُته، فُقيف وجِه َفِرُع

 يا عائشة، ما :؟ فقالراهةالَك َكَف يف وجِهِرُعيمًا َغ إذا رأيَت ر، وأراَكَطامَل نُهِم

: يح، وقد رأى قوٌم العذاب، فقالواَب قوٌم بالرِّذُِّعد َقفيه عذاب،  يكوَن ني أنُنِمَؤُي

ابتلوا  الذيَن عاٍد بقوِم مكَة فتِح بعَد همشبَه( ص) ُهأي أّن 184"ناُرمِطُم ٌضهذا عاِر

 اإلميان وِرُنهم عن وقلوِب ِلُقَعالتَّ ِنَع عقولهم إلحتجاِب، عاتيةعقيٍم  ٍررَصَص بريٍح

َفَلمَّا َرَأْوُه َعاِرًضا  :األحقاف سورِةسياق يف  كما ورَداحلّق، نداء  سمُعُي الذي بِه

ُمْسَتْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم َقاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب 

ِلَك َنْجِزي َمَساِكُنُهْم َكَذ ِإال ا َفَأْصَبُحوا اَل ُيَرىُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر َربَِّه( 14)َأِليٌم 

 (. 15-40/14)ْلَقْوَم اْلُمْجِرِمنَي ا

 ، املتمثِلواإلحلاد لَبغِيوا فِرالك على أئمِة ِفوالتعرُّ واإلرتداِد فاِقالنِّ فهِم بصدِدو

 ماِدحتت الرَّ خفنَياملتو ،املدينة وخارِج داخَل اجلدد املنافقنَيمن  األعداِء اإلخوِةيف 

 ،فاقهم على النِّقلوُب املؤلفِةو عامٍة بصورٍة متنفذي قريٍشمن  ،واخلاليا النائمة اخلامد

 احلقيقينَي صحاِباألبني  مكَة فتِح بعَد املنزويَن ،ديَحالتَّ على وجِهمنهم  ميَةوبني ُأ

يف وتأقلموا  ،دُداجُل نَيدامى باملنافقالُق املنافقوَن تزاوَج يُثحب (ص) حممٍد اللِه رسوِلل

 يف اإلجتاِهو األمِريف  الغريُبو. املتوالية من األحداِث والسائدِة املستجدِة األوضاِع ظلِّ

ها يَدوُبَع مكَة فتِح قبَل مع املشركنَي احلاُل عليِه ْتا كانمل متامًا واملعاكِس املغايِر

هم أو أو قتِلهم ل التعرِض بعدِم وكما أسلفُت( ص) ُهرسوَلتعالى  اللُه أمَر، بقليل

                                                 
 . من كتاب رياض الصاحلني لإلمام النووي 225أنظر الصفحة  -  184

ل إلبن من اجلزء الثاني من كتاب تيسري الوصول إلى جامع الوصول من حديث الرسو 41الصفحة  أنظر -  184

ض السَّحاب الُركامي والعاِر. جمع َلهاة وهي اللحمات يف أقصى سقف الفم( بفتح الالم)اَللَهوات . الديبع الشيباني

 . امُلثَقِل باملطر الذي يعرتض ُأُفق السماء
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 واحلسَّاسَة الناطقَة لكم هذه الصورَة أنقُل ملا سبَق وتأكيدًا !مِهأمِر فضِححتى 

( ص) اللِه رسوِل بأصحاِب اليوَم َننعتوُين َم بنَي النفاِق ظاهرِةتفشي  بصدِد ،اخلطريةو

 األصناِم وحتطيِم مكَة فتِح بعَد وذلَكهتانًا؛ ورًا وُبُز القرآنيِة على احلقائِق جتنيًا

 ٌلرُج ُهإذ جاَء جالٌس( ص) َبينا":هما نّصصرحيًا  جاَء حيًث، وجيزة بفرتٍة واألوثاِن

 ٍلرُج فإذا هو يستأذنه يف قتِل( ص) الله رسوُل َرَهَجحتى  ُهساَرما  ندِر ْمفَل ،ُهساَرَف

؟ الله دًا رسوُلمََّحُم وأنَّ اللهال إله إال  د أْنشَهَي يَسأَل: (ص) فقال. نافقنيامُل َنِم

 َكِئوَلُأ: قال. ُهَلالَة َصلى وال َب ي؟ قاَللَِّصُي يَسأَل: قال. هَلهادة َشلى، وال َبقال 

َ  هاني اللُهَن الذيَن  اإلسالِم على مستقبِل ِةَلفِحسَتهم امُلونظرًا خلطورِت 185"مِهقتِلعن

 ، كوُنضعفني كوُنيس اآلخرِة يف احلياِة همعذاَب أّنب الكريُم القرآُن َحاملسلمني، صرَّو

على  نزلْت سورٍة يف أخِر تني؛ كما ورَدمرَّ ُقناِفامُل ُبذََّعُيواحدًة  مرًة َبذُِّعإذا  املشرِك

: الرباءة -التوبة  سورُة وهي أاَل الكريِم من القرآِن( ص)حممد  األمنِي الرسوِل قلِب

ِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َوِمْن َأْهِل امَلاِفُقوَن َوِممَّْن َحْوَلُكم مَِّن اأَلْعَراِب ُمَن

 رسوُل قاَللذا  (8/202).َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنَعذُِّبُهم مَّرََّتْيِن ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم

هم مياِنن إعمتامًا  ِهييد نفَض بعد أْن ،همقِّيف َحفيهم و( ص) حممٍد اإللهيِة عنايِةال

روب، احُل مساويُء ًةجلي ن هنا تظهُرِم" بَرالَع روُباحُل ِتَلد أَكَقَل" :العبارة وبصريِح

كما ! يف املعارك انتصَر حتى وإْن ومهزوٌم سٌرخِا لُّوالُك ،يف احلرب َرِصنَتُمال  ْنوَأ

 أو اإلساءِةلهم  التعرِض دوَن لحيلولِةل العزيِز ِهكتاِب يف حمكِم( ص) َهرسوَل اللُه خاطَب

 إلى جنٍب جنبًا املشرتِك يف العيِش املعامِل واضحِة عمٍل آليِة إجياِد من خالِل إليهم،

 عدِمب( ص) هرسوَل اللُه أمَر يف حنَي ،مأذاُه كفِّرورهم والتَّخضُلِص ِمن ُش غيَةُب معهم

 وحَيُأ ُهّنأال ترى أ ،عليهم الِةعن الصَّ ناهيَك همإمياِن من واليأِسهم ألهواِئ الرضوِخ

َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّْنُهم مَّاَت : الرباءة سورِة يف بالدنيا ِهعهِد أواخِر يف( ص)إليه 

َواَل ( 94) ِه َوَرُسوِلِه َوَماُتوْا َوُهْم َفاِسُقوَنِرِه ِإنَُّهْم َكَفُروْا ِباللَأَبًدا َواَل َتُقْم َعَلَى َقْب

ُه َأن ُيَعذَِّبُهم ِبَها ِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم ُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللاَلُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْو

شري سَتامُلهم نفاِق بشأِناآلخر الصريح  التأكيُد جاَءوكما  (95-8/94.)َوُهْم َكاِفُروَن

ِدي َمن ُيِضلُّ َوَما َه اَل َيْهْص َعَلى ُهَداُهْم َفِإنَّ اللِإن َتْحِر: النحل سورِةسياق يف أيضًا 

                                                 
تيسري الوصول إلى جامع األصول من حديث الرسول للعالمة : من اجلزء األول من كتاب 14الصفحة  راجع -  185

 . هجرية 844عروف بإبن الَديبع الَشيباني الزبيدي الشافعي املتويف سنة امل



 294 

ُيْؤِمن َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاء َفْل: سورة الكهف يفو (20/40).َلُهم مِّن نَّاِصِريَن

 اإلسالِم قبوِلبني  اإلختياَر تعالى ربَط اللَه أّنب هكذا جنُد( 29/18).َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر

 واملربِم التامِّ القضاِء بعَد ذلَكو، إلنسانل اتيِةالذ باملشيئِة مكَة بعد فتِح فاِقالنِّأو 

ا ُنِرَينََّك َبْعَض َوِإن م: الرعد يف سورِة ورَدكما  ،املشركة العربيِة الدياناِت رموِز على

 حقَّ أي أنَّ (24/40).الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلْيَنا اْلِحَساُب

ويف  اللِهإلى  جٌعار مكَة فتِح بعَد أو النفاِق اإلمياِن وأ بني الكفِر اإلختياِريف  املحاسبِة

 ٌةنبويَّ ٌةنَّوُس ومباشٌر صريٌح قرآنيٌّ وهذا أمٌر، إستثناًء األصناِم رجوُع إالَّ القيامِة يوِم

: القصص يف سورِة( ص) لنبيِهتعالى  اللِه خطاُب جاَء لذاين، إلى يوم الدِّ تََّبَعٌةُم

 (19/50).َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن اللهَتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ  ِإنََّك اَل

( 1/101).لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيْهِدي َمن َيَشاء: البقرة يف سورِةأو كما 

 نثاِرمن  النافعِة دروِسال واستحصاِل احلسنِة ِةعظووامَل ِمَكحِلوا ِرَبالِع أخِذ غيُةُبولذا 

 ،نوح ِهنبّيل الراسخِة اإلميانيِة املواقِفب( ص) ُهرسوَلتعالى  اللُه ذكََّر ،الكريم قرآِنال

ْن َواَل َينَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَردتُّ َأ: هود يف سورِةهم خاطَب حنَي ِهن بني قوِمم ما القاُهو

  .(22/44).ُه ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنْم ِإن َكاَن اللَأنَصَح َلُك

 الكتِبسائر من  املنبثقِة ماويِةالسَّ رائِعبالشَّ القبوِل اآلخر من حيُث اإلجتاِهويف 

 اللُه ُقيطر السورِة نفِساملشركة، ويف  العربيِة متامًا من الدياناِت ، وعلى العكِساملقدسة

َوَلْو َشاء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة : هقوِل ونكتفي حبكمِة ونعقَل كي نعَينا أسماَعتعالى 

على ال  جميعًا الناِس جلعِل اللُه أي لو أراَد( 22/229).َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي

إلى  ه راجٌعلك فإّنذ يفعْل وإن مْل، ةواحد ما على شريعٍةفحسب إّن واحٍد ديٍن

 اللَه ّنفإ فعليِهرحمًة بهم،  سماويٍة شريعٍة أيِة قبوِلل هوميوِل اإلنساِن طبائِع إختالِف

على  ختياِراإل حريَة ترَكه املستقيم، ِطوقسطا املقدسِة ِهكتِب ِرانوأ مشكاِةدلِ َعوِبتعالى 

 والكتاِب والنشِر احلشِر مندوى اجلفما  وإالَّ .السماوية ِهمن شرائِع شريعٍة أيِة قبوِل

 اإلكراِه طائلِة حتَت تتّم أو الديِن الشريعِة قبوُل ، إذا كاَنوالنار واجلنِة احلساِبو

 كما كان اخللفاُء ؟السيوف وِحدَِّة ماِحالرِّ الِلِظ أو حتَت ،واإلنسياق واإلجباِر

واجلهاد،  لفتوحاِتا ذريعِة اخلطاب وحتَت بِن عمِر املطاِع الصنِم زمِن ومنُذ واألمراُء

 الشرائِع ها من أصحاِبعلى أمِر املغلوبَة العربيِة رَيَغواأُلَمَم  الشعوَب روَنخيّي

 خاطَب يف حني (اجلزية أو احلرب أو دفُع باإلسالِم ا القبوُلإمَّ) بني ثالث السماويِة
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 سورِةياق سيف  السماويِة الشرائِع سائِر ضمَن واملرسلنَي األنبياِء جميِع أتباَع اللُه

( 20/24).ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف ِفي اأَلْرِض ِمن َبْعِدِهم ِلَننُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن: يونس

َوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن ْرِض ِزيَنًة لََّها ِلَنْبُلِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأَل: الكهف سورِة كذلك يفو

 بزينِة املقدسَة اهوكتَب السماويِة الشرائِع يَعتعالى جم اللُه ينعُتهنا  (29/0).َعَماًل

 عماًل وإميانًا وإيقانًا أحسُن مُهأيُّ هم،ربِّ من أمِر ٍةَنيَِّبعلى  وانيا، كي يكونالدُّ احلياِة

 ستكوُن العيسويَة الشريعَة بأّنتعالى  َديف حني أكَّ ،تعالى ربًا من اللِهوُق وإستقامًة

؛ املحمدية ها الشريعُةخرى ومن ضمِناأُل السماويِة شرائِعال على سائِر ومهيمنًة سائدًة

ُه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك ِإْذ َقاَل الل: عمران آِل سورِة يفصرحيًا ها تأكيُد كما ورَد

َكَفُروْا ِإَلى َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن 

إلى  ومل يقْل( ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة) فقرِة دالالِت يف التمعَنأرجو  (4/55) َيْوِم اْلِقَياَمِة

صرحيًا ما قال ، إّنالكريم القرآِن نزوِل حنِي إلىأو ( ص) حممٍد الرسوِل مبعِث حنِي

 أم أّن ِهعن كالِمتعالى  اللُه وهل تراجَع (ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة)ومباشرًا وباحلرف الواحد 

 التكفريينَي تطييبًا خلواطِر األخر وه معانيِه عن دالالِت ُسِلَخ( َيْوِم اْلِقَياَمِة) مفهوَم

 ماوية، تدبرُيالسَّ رائِعالشَّ األسمى من وجوِد الهدَفبأنَّ  القوِل ومن نافلِة ن؟رييَِّمالُع

 ها اإلجيابيِةتبعاِت ُربالتالي آثا ي تنعكَس، كهشريعِت حسَب كلُّ الروحيِة الناِس حياِة

 . األفضل حنَو واألخالقيِة واإلنسانيِة اإلجتماعيِة البشِر حياِة على ترقيِة

 مساملنِي نِيإلى فسطاط العامِل تقسيِم من حيُث اآلخِر املعاكِس ويف اإلجتاِه

 الكريُم القرآُن حاوَل، فةاملشر والكعبِة احلراِم اللِه بيِت جبواِرو مكَة يف قلِب ومتعايشنِي

، همومنافُقهم وكافُرم ُهُنؤِمهم، ُمأنفِس بني العرِب التنازِع منابَع َفِفَجُي أْن بذلك

 ديِن قبوِلبني  اإلختياِر حريَة َكَرَتأخرى  وبعبارٍةم، ُهُرهم،ِ برُّهْم وفاِجهم ومسيُئحمسُن

يف  املشرفِة الكعبِة ختليِصبعد  وذلَك، وحيدالتَّ يِنِد بنَيو فاِقلنِّا يِنِدِب املتمثِل الهوى

هم دياناِت أرجاِس رجوِع دوَن واحليلولِة، ألصناما عبادِة منواألخري  األوِل املقاِم

 صََّنَحباليقني، وامُل امُلفَعَم ؤمَنامُل ألنَّ، من جديد الكعبِةإلى  القدميِة املشركِة العربيِة

هم دوَرُص اللُه مَّن شرَحبني، ِمامُل الكتاِب آياِت ثاِرِنبشذى  اإلميانية، واملؤيَد بالدالالِت

 ، أو الواقِعالطائع امُلكَرِه امُلجَبِر َنإسالمًا وإميانًا وإيقانًا ِم حُّاحلَّق، أَص ديِن لقبوِل

 رهبًة ال رغبًة، حيُث الوعيِدو التَّهديِدو الرِّماِح وأِسنَِّة يِفالسَّ تهديِد طائلِة حتَت

فاق، لذا مل شيزوفرينيا النِّ إزدواجيِةو على الكذِب ال حماَل ُهحيمَل أْن ينبغي للخوِف
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 والوطِن رِضوالِع واألرِض فِسعلى السيف، إالَّ دفاعًا عن النَّ السماِء رساالُت تقتصْر

 يف العاِمًا عنها سلف الصرحيُة اإللهيُة البشرى ِتكما جاء. والعقيدة واحلقِّ واملاِل

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى : الفتح سورِة يف احلديبيِة عند صلِح الهجري السادِس

 فقرَة أّنوسيما ال (49/19).َشِهيًدا اللهَوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَكَفى ِب

ُموُهْم َوُخُذوُهْم اْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُّ :أو (ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه)

َواْقُتُلوُهْم : البقرة سورِةيف  أو ما ورَد (8/5.)َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد

، (1/282).ْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِلَحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِف

 األعراَب كذلَكو ،إستثناًء إالَّ مشركي قريِش اآلياِت انيمع يف دالالِت صُخَي ال فهو

 َديَعوُب َليَبُق هميف دروِب واملاضنَيهم يف ركاِب والسائريَنلهم  واملآزريَنمعهم  املتحالفنَي

 الكرميُة القرآنيُة الفقرُة لك التوجِهذعلى  كما أكدْت، دالتحدي على وجِه مكَة فتِح

 أجربوهم على الهجرِةوالنصارى  وهل اليهوُد( َأْخَرُجوُكْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث)

 لهذه األقلياُت السيما ومل تكْنقريش؟  ومشرك هم من مكة أم واخلروِج اجلماعيِة

وال  يف مكَة ال وال قوَة حينذاك، ال حوَلاألخرى  السماويِة الشرائِع من أتباِع الدينيُة

 بعيٍد مكة ومنذ أمٍد وقريِش بني ُأميَة صناديِد العربية، كوُن اجلزيرِة أخرى يف أرجاِء

 ، وهم الذين قاطعوا وحاربوا الفئَةقرار وكلِّ شيٍء أصاًل يف كلِّ كانوا متحكمنَي

 حصارًا إقتصاديًا مكَة عاِبيف ِش( ص)حممد  شريعِة من اتباِع القليلَة املوقنَة املؤمنَة

 ياِرالدِّ والنصارى على ترِك يهوُدال ، وهم الذين أجربوهم وليَسوإجتماعيًا وسياسيًا

التي كانت  املنورِة إلى املدينِة اجلماعيَة ها الهجرَة، وكان آخُرالنواألقراِن واخِل

والصحيحة  الشريفَة النبويَة واألحاديَث املعتربِة السريِة َبُتُك، وأنَّ باليهود زاخرًة

 بني معامِل حمجوٍر جٍرِحوِب َدحدَّ اللَه ّنإ تأكيِدال القوِل ومن نافلِة. همبذكِر ًةحافل

املقدسة،  الكتِب جميِع تباِعأل السماويِة الشرائِع سائِر ُدرِرب املتمثلِةالواحد،  يِنالدِّ

يف  ورَدكما ، واألوثان األصناِم دِةمن عبها يف حيِن ِةاملشرك العربيِة بني الدياناِتو

 ُبواملخاَط ،يَّةِككما نرى َم والسورُة( 208/0) َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن: كافرونال سورِة

 اليهوُد وليس قريٍش هم مشركو النزوِل اسباِب من خالِل تضُحيوكما هنا 

 ارِةاألمَّ هميف نفوِس لغايٍة الُعَمريوَن املتسلفوَن بذلك التكفرييوَن كما يزعُم ،والنصارى

 للقرآِن البيناِت اآلياِت دالالِت حسَبو واملسيحية يِةاليهود الشريعتنِي كوُن، فاقبالنِّ

 املنافيِةو ،العاملني ربِّ للِه املوحِّدِة املؤمنِة السماويِة الشرائِعمن  عترباِنت ،كريمال
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ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن : البقرة سورِةيف  ما ورَدمثل، املشركة اجلاهليِة العربيِة لألدياِن

َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم  اللهَمْن آَمَن ِب َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئنَي

بني فرقًا شاسعًا هناك  ألّن (1/01).ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

 املالئكِة وجوِدنفي مع  ،له شريٍك أو إجياِد اإلحلاِدأو  اللِهب فِرالُكرك مبعنى الشِّ

 أو عدِم اإلذعاِن وعدِم نكاِراإلمبعنى  فِرالُك وبنَي ،احلساب ويوِم والنشوِر والبعِث

 سورِةسياق يف  إبليَس على لساِن ؛ كما ورَدما ألمٍر الرضوِخ عدِمأو  اإلنقياِد

ُموِن ِمن َقْبُل ِإنَّ مَّا َأَنْا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َكَفْرُت ِبَمآ َأْشَرْكُت: إبراهيم

من  تربأُتإنِّي  أي( ِإنِّي َكَفْرُت) نَّ فقرَةإو (24/11.)الظَّاِلِمنَي َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

: احَلشر كما يف سورِة، العاملني ربَّ اللَه موقنًا خياُفكان مؤمنًا  إبليَس ألّن، رِكُكمِش

 اللهْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنَك ِإنِّي َأَخاُف َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلنَساِن اْكُف

 هناك من خياُفيزعم بأنَّ  ،رأَيُه حيرتُم من حصيٍفهناك  وهْل (58/20.)َربَّ اْلَعاَلِمنَي

 اليهوَد فإّن ً،وليس حصرا املثاِل وعلى سبيِل؟ به أو يشرُك هثم ينكُر العاملني ربَّ اللَه

نا سيُد الفاضلِة األخالِق مبعوُثو الوداعِة رسوُل بِه ا جاَءمبها يف حيِن الذين مل يؤمنوا

املسيح  لسيُدا مبا جاَء بِه كانوا كفارًاما إّنتعالى  اللِهب مشركنَي ُيعتربوَنال ، املسيح

 نِدِعن رسواًل ِم يكوَن أْن املسيِح أي أنهم أنكروا على السيِد ومبعنى أدقَّ، ليس إالَّ

لى إإالَّ صرحيًا  املسيِح سيِدللألوِل ا ظهوِرالإلى  ال يتطرُق املقدِس التَّوراِة كوُن! الله

 اللِه على ديِنوما زالوا كانوا  ومع ذلكالدَّينونة،  يف يوِم قاهرٍة بقوٍةالظهور الثاني 

 والبعِث والكتاِب وكذلك باملالئكِة موسى نبيًا، اللِه ا كليِمنبًا وبسيِدرَّ بِه يؤمنوَن

مل يكونوا  املشركِة العربيِة الدياناِت أتباَع أنَّ يف حنِي، احلساب ويوِم والنشوِر شِرواحل

، شورلنُّاو اآلخر وال بالبعِث باليوِموال  اللِه بكتاِبوال  اللِه وال برسوِل اللِهب امنوأيل

ُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َر: سبأ سورِة سياِقيف  ورَدكما 

هنا تعني ها ( َكَفُروا) كلمُةو (44/0).ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد

 يف سورِة ِهيف علياِئ تعالى يقوُل اللُهو، احلساب ويوَم والنشوَر البعَث واروإنك واشركأ

ِه َمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِباللَوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِل َه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِهِإنَّ الل: النساء

 من موضٍع أكثَر ويف الكريُم القرآُن ينعُتوما سيال (4/49.)َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما

 وأرباِب لظلمِةاما بإّن فحسْب ملشركنَيامكة ال ب وقريِش َةيََّمبني ُأ صناديَد ومناسبٍة

ْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِف: البقرة سورِةسياق يف  ورَد؛ كما الفتنة
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 هم مل يكونوا على ديِنأي أّن (1/284).ِه َفِإِن انَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَيِلل

 (9/48).هُه للَيُكوَن الدِّيُن ُكلَُّوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َو: األنفال سورِة يفو، الله

إلى  ،ال من قريب وال من بعيد من األشكاِل بشكٍل البيناُت هذه اآلياُت ُحال تلّمو

من  يف يوٍم يكونامل هما كوُن، والنصارى اليهوِدب املتمثلِة السماويِة الشرائِع أتباِع

 طواَل الكعبِة ِفيف طوا ممن يشاركوَنأو  العرِبوأوثان  أصناِم من عبدِةاأليام 

 وأ بأورشليَم األقداِس يف قدِس همقبلُتو املقدسُة همكعبُت زاُلألنَّ لهم وما تهم، اِتحي

 تضُحيكما و الباهرات، اآلياِتتلك  من دالالِت ما القصُدإّن ،حلم بيِتب هِدامل كنيسِة

 املتمثلُة لكثريُةا املشركُة العربيُة الدياناُت كانت ،فيها بشكٍل ال لبَس معانيها ثاِرِنمن 

 ومنتشرًة الكعبِة على أعتاِب انت قابعًةالتي كو ،واألوثان األصناِم عبادِة أرجاِسب

إفسادًا َتعاِليًا على اخَللِق و العربيِة اجلزيرِةُشبه ن خرى ِمُأ واسعًة ويف أرجاَء حواليها

 من الصوِر والتأويالِت التلفيقاِت تلك ملثِل رتويُجال جاَءقد سيما وال .يف األرض

 بُن املطاع عمُر التكفريينَي وصنُمة يََّمني ُأَب اُبرََّع بِه تسرتًا على ما قاَم ،املفربكة

 امُلَتَتبَع وأنَّ الباحَث! بطردِه لليهوِد والنصارى من اجلزيرة العربية برمتها ،اخلطاب

 والبغضاَء راهيَةالك هو أوَُّل َمن أوجَد بأنَّ ُعَمَر جيُد ،العصيبِة تلك الفرتِة ألحداِث

، إستحواذًا على بني اخَللق غةواللُّ نصِروالُع والقوميِة يِنأو الدِّ ريعِةالشَّ على أساِس

 ولغايٍة هكوُن، ذي ِبدء بادَئ ومسيحيي جنراَن املدينِة هوِدي وممتلكاِت أراضي وبساتنِي

 عند صلِح التي نزلْت ِةالكرمي القرآنيِة اآليِة معنى حرََّف ،فاقبالنِّ ارِةاألمَّ ِهيف نفِس

جتنيًا على  هاَللُيأِو (49/19) ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه: الفتح سورِةمن  احلديبيِة

 ًا يف غرِيسيَّتأوياًل ُمَساإلصرار،  مع التََّرصُِّد وِسبِقزورًا وبهتانًا  القرآنيِة احلقائِق

 الشرائِع سائِر على أتباِع رَكالشِّ كي تشتمَلواملعنى،  الدالالِت من حيُث ِهموضِع

 عليِه متليِه كانْت امبولطان، ن ُسبها ِم اللَه مبا مل ينزِل العرِب من غرِياألخرى  السماويِة

 يف رقاِب والتحكِم النفوِذ وبسِط ِربَُّجوالتَّ ِطسُلالتَّو ِعوُسيف التَّ املستقبيلُة هتطلعاُت

ى علمتهيدًا لذلك،  ِهخالفِت يف عزِّ َمأقَد ،رييةالتدمها ِتتداعيا جملِةن وِم .الِعباد

وما  جنراَن من اآلمننَي سيحينَياملكذلك و ،املدينة حواَلي القاطننَي اليهوِد إجباِر

من الذين أبقى عليهم ، سلطيالتَّ ن حكمِهِم ىولاأُل يف املرحلِة على الرَّحيِلها جاوَر

هم ِلامثأك من األياِم يف يوٍم يشاركواهم مل الشريفة، كوُن ِهيف حياِت( ص) حممٌد الرسوُل

هم  حماربِتيف، مكة مشركي قريِش وحتالفاِت تطلعاِتظري وبني النَّ ريضَةني ُقمن َب
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 أوُل ُيعترُب اخلطاِب بَن عمَر لذا فإنَّ .ءاالغرَّ ِهوشريعِت( ص)حممد  للرسوِلومناهضِتهم 

واملعنى مع  الدالالِت حيُثها من ضِعيف غري مو الكرميِة آنيِةالقر اآلياِت عانيمل ٍفرََّحُم

 من غرِياألخرى  السماويِة الشرائِع أتباَع الشرَك تشمَلكي ، وِسبق اإلصرار التَّرصِد

 بغيَة ،األول يف املقاِم العربيِة من اجلزيرِة هم قسرًاترحيَلها من خالِل يربَرالعرب، ل

 !هم املتدفقةوعيوِن الكثريِة هماِرآبو أراضيهم اخلصبِةو املثمرِةهم بساتيِنعلى  اإلستيالِء

وذلك  ،املقبلة يف املرحلِة العربيِة اجلزيرِة خارَج والقيصريِة الكسرويِة ِهلغزواِت متهيدًا

 وذريعِة اإلسالميِة اخلالفِة عباءِة حتَت عنصريٍة عربيٍة إمرباطوريٍة صرِح تشييِد بهدِف

 أخٍذو لضرائِبل وفرٍض لنفوِذل بسٍط ها منوما رافَق، الدِّين ونشِر واجلهاِد الفتوحاِت

 ارَسفإمرباطوريتي  على شاكلِة راضي السواد،أل ومسٍح والعشوِر واخَلراِج تواِتألل

هذه ولكن  ،العباد على رقاِب بعيٍد زمٍن ومنُذأصاًل  نِيكانتا متحكمت نِياللت ارومو

 باملعروِف آلمِرا للِها ديُن ليَس واجلهاد، الفتوحاِت تسميِةو الديِن نشِر حبجِة املرَة

بالتي هي  واجلداِل احلسنِة واملوعظِة إلى احلكمِة لدعوِةل املتضمِنوالناهي عن املنكر، 

 غزواِتوال قتِللل املربُر مويُّاأُلو مريُّالُع ديُنالما إّنوي، َبالنَّ يِنبالدِّ املتمثُل ،أحسُن

 حقوِق وهضِم والبلداِن املمالِك ونهِبراضي األ وغصِب واخلداِع والسلِب والبغيِّ

 قاِءاألِر وتكديِس واملعتقالِت السجوِن فتِح ، إلى جانِبواألفراد مِمواأُل الشعوِب

 عن كلِّ النهُي كما ورَد ،النخاسة أسواِقو العامِة الساحاِتهم يف وبيِعرجااًل ونساًء 

َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َما  :األنفال سورِة سياِقالكربى يف  بدٍر مسبقًا عند غزوِة األموِر تلَك

 اللهُيِريُد اآلِخَرَة َو اللهَيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأَلْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َو

 الواحِد اإللهيِّ الديِن يف جسِداخلطاب  بُن عمُر ُهنَّ ما أحدَثأو( 9/50.)َعِزيٌز َحِكيٌم

 ماويِةالسَّ والشرائِع املحمديِة الشريعِةيف  املتمثلِة الواحدة، املؤمنِة اإلسالميِة واأُلمٍة

 ال حتصى نكرٍةُم ٍعَدوب وفضائَع فاٍقوِن وِشقاٍق وُفرَقٍة من ُشروٍخالعرب،  لغرِيخرى اأُل

إلى  قائمًة دمرييُةها التَّوتوابُع للعياِن ماثلًة ها السرطانيُةجذوُر ما تزاُلو، وال ُتَعد

وذلك قدًا دفينًا وتهميشًا وإلغاًء لآلخر، ِح اأُلمِة جسَد نخُرت ها، وتداعياُتنا هذهيوِم

 ،البينات القرآنيِة اآلياِت دالالِتعلى و الغرَّاِء املحمديِة الشريعِة مقاصِد على جتنيًا

واملكذوبِة  املوضوعِة األحاديِث وفربكِة تلفيِق أوحاِلالتمادي يف إلى  باإلضافِة

 تربيرًا لتلك التلفيقاِت( ص) حممٍد اإللهيِة ايِةالعن مبعوِث على لساِنالكثرية، 

 تطلباِتحتقيقًا مل ،امُلنَكَرة الُعَمريِة الِبَدِع من حيُث الطارئِة والتأويالِت والتحريفاِت
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 على نطاٍق اآلخر وإلغاِء الديِن تسييِس من حيُث ،وءبالسُّ ارِةاألمَّ فِسالنَّهوى  يِنِد

 ِنالقرآ آياِت ملقاصِد منافيًة التي جاءْتو، اآلخرين قاِءَش وعلى حساِب واسٍع

لك ذكما أكدَّ على  .الوتفصي جملًة الصحيحِة ريفِةالشَّ بويِةالنَّ نِةوالسُّ ظاِمالِع

 عبِد بُن العباُس ُهعمُّ منُه طلَبحني ( ص) حممٌد الكريُم رسوُلال احلصيِف التوجِه

ن ِم رٌيها، َخحييُِّت ٌسْف، َنمُّيا َع":الواحد باحلرِفو (ص) ُهاَبفأج. هَييوّل أناملطلب 

  .180"يهاحِصُت واليٍة

هم درَب ويسايُر ،للدين سنَيخطا املسّي بُعمن يتَّ كلِّى عل ِةزَّالِع بَِّر قوُل حقَّوقد 

من املفارقات،  العصيبِة هذه األياِم يف مثِل اخلصوِص ، وعلى وجِهمهوميشي يف ركاِب

الذين إختذوا من من  ،الغابرة يف األزمنِة كتاِبال أهِل مبن سبقوهم من بعِض أسوًة

 - الرباءة سورِةسياق  يفهم بشأِن ، كما ورَدالله ن دوِنِم اربابًا هموفقهاِئهم أمراِئُ

يف  اللِه وِمن عدِل (8/42).اللهاتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن : التوبة

إلى بإحساٍن م ُهَعِبمن َتبني و قيَد أمنلٍة ِهبني أنبياِئ ُقرِّال يَف، قيماملست ِهوقسطاِس ِهلِقَخ

؛ راآلِخ واليوِم ِهومبالئكِت اللِهبجميعًا  داموا يؤمنوَن، ما الداهرين ودهِر ديِنال يوِم

 له ال شريَك واحٌد اللَه كما أنَّ ،نيوليس بإثن واحٌد اللِه عنَد السماوَي يَنالدِّ ألّن

 السماويِة الشرائِع سائِر من إلتقاِء تكوُنيي ذال أال وهو اإلسالُم ،نيوليس بإثن

 موسى،نا كليِم شريعَة ُلمَِّكُتعيسى نا رسوِل شريعِة وُنَك ،ها البعضضلبع املكملِة

 الشيخاِن ُهكما أخرَج عليها، ني السابقتنيالشريعت تكمُل حممٍدنا رسوِل وشريعَة

 ِهيف قوِل( ص) حممٍد األمنِينا نا ورسوِلسيِد نبياِءاأل خاتِم بخاري ومسلم على لساِنال

 ُهَلوأجَم ُهَنيتًا فأحَسَبنى َب ٍلرُج ِلَثَمَكبلي، َق األنبياَء ُللي َومَثَثَم":أثوراملو الصريِح

: ويقولون ُهه ويعجبون َلِبطوفون َي اُسالنَّ َلَعَجَفن زواياه، ِمن زاوية ِمبنة َل َعوِضَم إالَّ

 أي أنَّ الشَّريعَة "نبييِّالنَّ ُمة وأنا خاَتَنَباللَّ لَكِتة؟ فأنا َنَباللَّ ذِهَه ْتَعِضَهال ُو

 الدِّيِنب ِةعليها املتمثل السابقِة السماويِة للشرائِع واملكمَل اليسرَي اجلزَء متثُل املحمديَة

 ِهجَُّوَتًا ِلمصداق املائدِة سورِة من الكرميُة القرآنيُة يُةاآل لذا جاءِتالواحد،  اإلسالمِي

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي : الشريف النبوّي هذا احلديِث

 أي أنَّ( َأْكَمْلُت)على فقرة  أرجو الرتكيَزكما  (5/4).َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا
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 األنبياِء لشرائِعوال منسوخًا  خًاال ناِسُبعث مكماًل ( ص) ًاحممد الكريَم سوَلالرَّ

 سورِةيف صرحيًا  هاتأكيُد ، وقد تكرَرينالدِّ إلى يوِم إحساٍنب الذين سبقوُه والرسِل

ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه  م مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِهَشَرَع َلُك: الشورى

كما أرجو  (41/24).َتَتَفرَُّقوا ِفيه َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَلَسى ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعي

 ًاإلهّي ًاودين خمتلفًة سماويًة شرائَع يقصُد بها( َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن) فقرةعلى  الرتكيَز

على  ولكن هذه امَلرََّة( ص) حممٍد نا األمنِيرسوِل مصداقًا لتوجِه وقد ورَد. ًاواحد

ال تظنوا أني جئت أُللغي "20: السَّالم عليِه نا املسيِحسيِد القدوِس للِها كلمِة لساِن

 قبَل مشركي قريَش لذا فإّن .180"ما جئت أللغي، بل ألكمل. الشريعة أو األنبياء

 ،زورًا وبهتانًا التي ُتسمى باإلسالميِة همخالفِت يف عصِر املنافقنَي اخللفاَءو ،مكة فتِح

 الشرائِع بني ِةاملساوا رآني من حيُثالق هذا التوجِه ضَد وصالفٍة صالبٍة بكلِّوقفوا 

 على ًاومتحكم ًاي كان طاغيذالالتََّعُسفِي هم سلطاِن كِمحل ، ورأوا فيها زوااًلالسماوية

 والتسلِط الهيمنِة من حيُث ،املتوسط الشرِق من بلداِن وقسٍم العربيِة اجلزيرِة سائِر

هم ، كوُنوإجتماعيًا واقتصاديًا سياسيًاها ستغالِلوإ الديِن من خالِل النفوِذ وبسِط

 العربيِة اجلزيرِة أعراِب منزلِةن ِمحتى أسمى  ومنزلٍةأعلى  هم مبرتبٍةأنفَس وَنَركانوا َي

هذه  سيما وأّنال! أساسًا مَّشنَيَهامُل هموغرِي والنصارى اليهوِد، فما باُلَك باآلخرين

 قائمًة التدمرييُةها جذوُر ما تزاُلو كانت التي ،يةاإلستعالئ اجلاهليَة العربيَة النظرَة

 ِرْمُع وعلى إمتداِد ، حالْتاملحمدية الشريعِة من أتباِع التكفريينَي نا هذا بنَييوِمإلى 

 املالئمِة حتقيِق باإلسالمية، دوَن القرآنيِة جتنيًا على احلقائِقالتي تسمى  اخلالفِة

بني  القرآنيِّ واِءالسَّ وكلمِة ،بالتي هي أحسن ِليف اجلدا هااتباِع الواجِب واملوائمِة

 دالالِت حسَبولذا . اإلسالمي الواحد بالديِن ِةاملتمثل السماويِة الشرائِع سائِر أتباِع

 واملرسلنَي األنبياِء شرائِع بني أتباِع التفريَق ُهنفُس لُه تسوُلمن  قرآنية، فكلُّال اآلياِت

إقصائيًا  ُرَبعَتُي، ىاآلخر املقدسِة الكتِب أصحاِبهم من وغرِي ويهوٍد من مسيحينَي

 أنَّيف حني ، َبيِّنات من آياٍت (ص) حممٍد ِهرسوِل على قلِبتعالى  اللُه ُهكافرًا مبا أنزَلو

 يفصرحيًا  ورَد؛ كما واحدة ًةمَُّأ واملرسلنَي األنبياِء يِعجم أتباَع عترُبتعالى َي اللَه

َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم ( 48) ْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَنَوَلَقْد آَت :املؤمنون سورِة
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َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن ( 50) َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي

َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة ( 52) ٌمالطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِلي

 يف ومناسبٍة ِمن َموضٍع ويف أكثَر هاتأكيُد تكرَر وقد (51–14/48).َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن

ِه نَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللِإ: النساء سورِةالكريم؛ كما يف  القرآِن وآياِت ُسَوِر سياِق

ِه َوُرُسِلِه َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض وَن َأن ُيَفرُِّقوْا َبْيَن الليُدَوُرُسِلِه َوُيِر

ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوَأْعَتْدَنا ( 250)َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوْا َبْيَن َذِلَك َسِبياًل 

ِه َوُرُسِلِه َوَلْم ُيَفرُِّقوْا َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم يَن آَمُنوْا ِباللَوالَِّذ( 252) ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مُِّهيًنا

 وكما نالحُظ (251–4/250).ُه َغُفوًرا رَِّحيًماِتيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَكاَن اللُأْوَلـِئَك َسْوَف ُيْؤ

 شريعٍة ِعأتبا يف تنحصَرال كي ( َيا َأيَُّها الرُُّسُل)اإللهي جمعًا يف قوله  اخلطاُب جاَء

 اإلميانيَة دائرَةال تتوسَعلما إّن ،آخر دوَن مقدٍس كتاٍبال يف و ،ُأخرى دوَن سماويٍة

 أو متييٍز إلغاٍء دوِنمن  هم املقدسِةوكتِب واملرسلنَي األنبياِء كافِة على شرائِع لتشتمَل

، اخلطاب بُن عمُر طاُعامُل التكفريينَي صنُم ها أوََّلّمم متامًا على العكِس ،أو تهميش

كي  (َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض)الكرمية  القرآنيِة الفقرِة معنى حني حرََّف

 ها والتنكِرآياِت ببعِض اإلمياِن فحسب، من حيُث الكريِم القرآِن يف آياِت تنحصَر

 األنبياِء سائِر شرائِععن  احلديِث بصدِد الكرميَة القرآنيَة اآليَة أّن متناسيًا !هالبعِض

 السماويُة الشرائُع بِه وما جاءْت ،وحسب الكريِم القرآِن وليس عن آياِت واملرسلنَي

من  النوِع لكذومل يعمدوا إلى  .واحد سماويٍّ وليس كتاٍب هاجميُع املقدسُة الكتُبو

 لىع واملقصوِد ِداملتعمَّ إللتفاِفا إالَّ بهدِف، باًء للشعوبإستغ واملكائِد التحاييِل

 .ماءالسَّ دحضًا ألوامِرو لِقخَلعقوِل اتغيريًا ل العظاِم القرآِن معاني آياِت دالالِت

 الراشديَن لفاِءاخلمن  إعتبارًا احلنيِف اإلسالميِّ بالديِن املتاجريَن هكذا كان دأُب

وه تثبيتًا ، وأقرُّالتأرخيية العصوِر على إمتداِدو عثماَن وآِل وبني العباِس ميَةبني ُأو

 وفرِض الثرواِت مِعملبدأ ج توطيدًا ،وسعيةهم التَِّتاإمرباطوري سلطاِن أركاِن دعائِمل

 الفقهاُء ، وقد حاوَلالدين نشِرو الشريعِة تطبيِق شعاِر حتَت واألتواِت الضرائِب

وما  العصوِر وعلى مرِّ يَنجاهد والسالطنَي واألمراِء اخللفاِء ِظمن وعا َنوالتكفريي

إليها،  للدخوِل جيدوا ثغرًة أْن امللتويِة والوسائِل واإلمكاناِت الطرِقبشتى و ،ونزالي

 بغيَة ،ظامالِع القرآِن آلياِت سِةاملسّيهم وتفسرياِت املفربكِةهم تأويالِت ليربهنوا من خالِل

 من ِبَدٍع ُهوما أحدَث ،اخلطاب بِن عمِر طاِعامُل التكفرييِّهم صنِم جرائِم من التملِص
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 من ،سواء على حدٍّ احلنيِف اإلسالميِّ الديِنو السمحاِء املحمديِة ريعِةالشَّ حبقِّ منكرٍة

، بعد يةالعرب اجلزيرِة سائِروبالتالي من  والنصارى من جنراَن من املدينِة لليهوِد ِهطرِد

 من دوِن زعَم حنَي( ص) حممٍد رسوِلال على لساِن مكذوٍبمفربٍك  حلديٍث وََّجَر أْن

يف  و التأمُلأرجو" دينان العربيِة يف اجلزيرِة ال جيتمُع":قال ُهبأّن الوجِه حتى ملاِء فٍظِح

 َيكي يوح "شريعتان" ومل يقل "دينان" بصيغِة ورَد حيُث امللفق، احلديِث فربكِة

 من حيُثخوني اليوم أَتلفي وُمَسَتُم وعلى شاكلِة القديِم اجلاهليِّ ِهَتعرُِّب انطالقًا من

 أتباُعكان  وهل! الله على ديِن يَسهم لن خالَفَم بأنَّ اآلخر، لغاِءإو وتهميِش تكفرِي

كما  اللِه يِنِد غرِي وعلى مشركنَيعتربون ُيموسى وعيسى  ناورسوِل ناواريي سيِدح

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا : البقرة يف سورِة ِهيف علياِئ تعالى يقوُل اللُهو؟ زعم

َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد  اللهَوالصَّاِبِئنَي َمْن آَمَن ِبَوالنََّصاَرى 

 من آياِت ما سبَق جميُع ؤكُديأال  (1/01.)َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

 رائِعالشَّ أتباَع بأّن أو الزعِم ه اإلدالَءله نفُس تسوُلمن  كلِّ فَرُك، اتالبين اللِه

 طاُعامُل التكفريينَي الفقهاِء صنُم ولو كاَن !نوشركم العرِب من غرِيخرى اأُل ماويِةالسَّ

 العنايِة وِلرس ِناعلى لس املكذوِبو املفربِك ِهحديِثيف  صادقًا بالكاِد ،اخلطاب بُن عمُر

م هكوُن ،العربية زيرِةاجل والنصارى من شبِه اليهوِد طرِد بشأِن( ص) حممٍد اإللهيِة

( ص) الرسوُل مل يبادِر ، ملاذا إذْنالتَّهميشي نصريِّالُع الُعروبيِّ ِهزعِم حسَب مشركنَي

وبني  بني قريضَة يهوَد طرَد حنَيالشريفة،  ِهيف حياِت العربيِة من اجلزيرِةهم طرِدب ِهنفِسب

 وشموٍخ يف عزٍّ ِهجمِد  عنفواِنوهو يفل؟ َتن مقاتليهم ما َقِم َلَتَقَو ،من املدينة النظرِي

 هذا أوليَسواألوثان؟  ألصناِمطيٍم لوحت مكَة فتِحوما تالها من  ،يبيةَداحُل لِحُصبعد 

 ويُغضُّيتلكأ كان  ُهبأّن( ص) حممٍد األمنِي لرسوِللوصرحيًا ضمنيًا إتهامًا  ُلشّكي

ها ؟ كي يوحوا من خالِلباألربا ربِّ يعصي أوامَرو ماِءالسَّ رسالِة تنفيِذ عن الطَّرَف

ن كااخلطاب  بَن عمَر املحمديِة للشريعِة األكرَب َساملسيِّو املطاَع التكفريينَي أنَّ صنَمب

 ما أستعصىهو  حني لبَّى (نعوُذ بالله) ماءالسَّ رسالِة يف تنفيِذ( ص)منه  أحرَص

قد و! العربية اجلزيرِةمن  اليهوَدو جنراَن النصارى من بطرِد( ص) حممٍد رسوِلالعلى 

ِدين  من أرباِب ِهعلى شاكلِت ن يكوُنوعلى َم عليِه الشريُف النبويُّ احلديُث حقَّ

َتَعمَّدًا َمْن َكّذَب عليَّ ُم":(ص)املأثور ِهيف قوِل وَمن ميشي يف ركابِه والنِّفاِق الشِّقاِق

إزدراًء  ُلكَِّشُي املفربَكاخلطاب  بِن عمِر حديَث السيما وأّن" ارَن النَُّه ِمقَعَدوأ َملَيَتَبَف



 304 

 ُهبأّن( رض)الصديق  بكٍر يأبنا سيِد الزاهِد بانيِّالرَّ الهجرِة صاحِب من الوقِت يف نفِس

 اليهوِد إخراِج على قِدْمُي مْل ، حنَياللهمع  العهَد وخاَن توانىو هو اآلخُرتلكأ 

؟ بقليل سننَي ى ثالِثالتي تربو عل ِهخالفِت مدِة طواَل ،العربية من اجلزيرِة والنصارى

 اللِه رسوِلن م اللِه ديِنبًا إلتزامويقانًا وإإميانًا  أكثَراخلطاب  بُن وهل كان عمُر

 وامِرألبكر الصديق تنفيذًا  يأب الزاهِد الرَّبانيِّنا حرصًا من سيِد أكثَر وأ( ص) حممٍد

 بكٍر ينا أبسيِد مواقَف أّنسيما والبطرده لليهود والنصارى من اجلزيرة العربية؟  ؟الله

 مل يكْن ُهبأّن ومناسبٍة من موضٍع أكثَرويف  ْتتأثباملتقدة،  اإلميانيَة (رض)الصديق 

اخلطاب  بِن عمِر تقاعِسمع  ِةالردَّ حروِبيف  ُهما خاَضنَّ أم، والِئ َةلوَم اللِهيف  ليخاَف

 كشُفيو ،ىتََّش ٍرموُأ نَع ثاَماللِّ زيُلُي قاطٌع دليٌلو ساطٌع برهاٌن ،احلروبيف تلك 

أو ألقى  قلٌب لُه ن كاَنَمِل ،اسةحّس مواضيَععن  طاَءالِغكثرية، و عن وجوٍه القناَع

 اإلتهاِم أصابَع( رض)يق الصدِّابو بكر نا سيُد َهحني وجَّ ، وذلكهيدَش َووُه مَعالسَّ

 :بقوله اإلرتداديِة يف تلك احلروِب ِهبتقاعِس من القوِموعلى املأل بالذات ى ُعَمَر إل

 ذبَةالِك السالطنِي ُظوعا َعقَِّرُيأن  ن أجِلوِم" ؟يف اإلسالم اٌروَّيف اجلاهلية وَخ ٌرابَّأَج"

من  املوصدِة واألبواِب الكواليِس خلَف العنصريَة ِهن كان جياري تطلعاِتوَم ،مريةالُع

 مل يتواَن ،العرب من غرِي السماويِة الشرائِع سائِر أتباِع ِكرِش بصدِدمية، بني ُأ صناديِد

 وفِلَسَتوُم والوهابيُة تيمية وإبُن واملودودي سيد قطب املعاصَر التكفريينَي صنُم

 التحريفّي مهبدلِو دلواُيِل ،كذاالتهميشي  ميف غيِِّه وايتماد أْنمن ، اليوموُمَتأخونو 

 شرائِعال جميَع بأّن همزعِم من خالِل، زورًا وبهتانًا القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق

 مببعِثسخوا ُنقد ، واملرسلني األنبياِء سائُر ابه التي جاَء املقدسِة والكتِب السماويِة

 ،القدير العزيِز اللِه كالِم اُتجتلي ْتوهل كان! الكريم القرآِن ونزوِل حممٍد اللِه رسوِل

فتاوى  مبثابِة ،مانمن الزَّ قروٍن عرَب لقروٍن السماويِة ِهشرائِع أنواِر نثاِر نفائُسو

 لضيِق عنها غدًا واويرتاجع بها اليوَم يفتوا، لالكاذب فجِرال فقهاِء عالِمأ متأسلمي

 التكفريينَيهم أقراِن يف قلوِب اإلميانيُة الفراسُة ْتكما تالش ،وحيةالرُّهم مدارِك أفِق

 اليِةالع فوِفيف الرُّ َظحَفي ُيبلى َكُي الله وهل كالُم ؟بلَقن ِم بالنفاِقالذين سبقوهم 

 العمريُّ التوجُه لكذ دحَضوقد ؟ اللهب نعوُذ املهمالِت يف سلِة ُهنفَس جيَد أو أْن

ما  ،ينالدِّو الشريعِة يِسيف تسيِّ التكفرييِةهم لتطلعاِت إزهاقًاو تكذيبًا لهم التهميشيُّ

عن  َرعبَّ حنَي ،هسَر قدََّس عربي حمي الدين بُن األمثُل والربانيُّ األكرُب ناشيُخ أبداُه
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 قَّاحلَّ فإنَّ":بالقول مردفًا الراسياِت اجلباِل رسوَخ الراسخِة اإلميانيِة األموِر تلك روِح

مصداقًا  همتكذيُب تكرَروقد  "مَده إلى الَعدُُّرَيال َوع فيه رَجَي ْميئًا َلَشب َهَوتعالى إذا 

 القرآِن آياُت تواصُلو (1/150).اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن: البقرة سورِةيف تعالى  ِهلقوِل

 إمياِن توثيِقعلى  الدائِم ، مع احلثِّوالُعمرينَي موينَياأُل النواصِب تكذيَب البيناِت

: عمران آِل سورِةيف  ورَد، كما السماوية الشرائِع سائِر واتباِع والنصارى اليهوِد

 ِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَنَياِت اللَقآِئَمٌة َيْتُلوَن آ َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ُيْؤِمُنوَن ِبالل( 224)

كبني  اليهوِد كلُّ أي ليَس (224–4/224).ِفي اْلَخْيَراِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن الصَّاِلِحنَي

ِ سرًا مع مشركي بتحالِف( ص)للرسول هم ِتضيف مناه سواسيًة وبني النظرِي يضَةقر هم

 من الصوِر ريِةَمالُع التلفيقاِتتلك  تداعياِتل ونتيجًة يف األمِر والغريُب. مكة قريِش

 وإلى اليوم دخوُل ُعمَن، ُياملحمدية يف الشريعِة علِةاملفَت والشروِخ البدِعو املفربكِة

 واأُلمويِّ العمريِّ التلفيِق لَكذل خرى إلى مكة، نتيجًةاأُل السماويِة ئِعالشرا أتباِع

 الشريعِة أتباِع من ِقَبِل إستعالئيًة مًةحاجزًا نفسيًا وِس الذي خلَق، الصيت السيِء

 التبايِن هذا وبصدِد. العرب األخرى من غرِي السماويِة الشرائِع أتباِع قِّحب املحمديِة

 مبثابِة كي تقَف القرآنيِة اآلياِت نزوُل ى، توالاملقدسة والكتِب اويِةالسم بني الشرائِع

 صرحيٍة وبصورٍة الواهيِة مريِةالُع من البدِع املفربكِة الذرائِع متلك بوجِه األساِس احلجِر

ُلوَن َعمَّا ِتْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأ :البقرة سورِة يف

 الشريعِة ألتباِع ، ال حيقُّالكرمية هذه اآليِة الالِتد ومبوجِب( 1/244).َكاُنوا َيْعَمُلوَن

 من غرِي األخرى الشرائِع إلى أصحاِب أو اإلنتقاِد وِماللَّ توجيِه حتى جمرُد املحمديِة

هم كتِب هميِةأل تقلياًلو ماويِةالسَّهم شرائِع يِةوصصخل جترحيًا َلكَِّش، كي ال ُتالعرب

: العنكبوت سورِةيف  املحمديِة الشريعِة أتباَع تعالى اللُه َرأَم وتأكيدًا لذلك املقدسة،

الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا  ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَُّتَج َواَل

 (18/40.)ِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَنِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأن

 القرآنيِة نا هذه الفقرِةإذا ما أرجْعف( َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن) على فقرِة أرجوا الرتكيَز

 ٍندي ا علىبأّنمعكم  ونقرُّ ُنَسلِّمنا بأّن ، فتعنيديةماملح الشريعِة أتباِع إلى األخريِة

جميعًا  ناكوِن رجعناها إلىإذا ما أ اآلخِر ، ويف اإلجتاِهواحدكم وإلُهنا وإلُه واحٍد

 األنبياِء سائِر على أتباِع كي تشتمَل، عًايجم( ُنَوَنْح) كلمُة جاءْتوقد ، نيمسلم
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 ، وذلك حسَبالساعِة وإلى قياِم هم املقدسِةوكتِب هم السماويِةوشرائِع واملرسلنَي

 (َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد) فقرةال دالالِت

 ُهرسوَل اللُه ، أمَرالتكفرييني الفقهاِء ُمَتَمشيخّي توجهاِتل متامًا املغايِر ويف اإلجتاِه

 يف سورِةمكة  ملشركي قريِش يقولوا أْنجميعًا  املؤمننَيو( ص) ًاحممد الكريَم

لكم  اإلميان، ولنا ديُن الشرِك ُنديأي لكم  (208/0).َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن: الكافرون

 اللُهنا ، ولنا إلُهونائلة وآساِف ِةناوم الالَِّتو وُعزَّى َلَببُه كم األعلى املتمثِلإلُه

 ُتأوَُّلبالنفاق،  ارِةاألمَّ يِةالتكفري يف النفوِس ولغايٍة يف األمِر ، والغريُبارالقهَّ الواحُد

واملعنى،  دالالِتال ها من حيُثموضِع يف غرِي الكرميُة القرآنيُة هذه اآليُة وإلى اليوِم

 وألهميِة .العرب هم املقدسة من غرِيوكتِب السماويِة الشرائِع كي تعني أصحاَب

مستقاًل  فصاًل سأخصُص ،يف التوضيح زيادًةو ِهاسيِتوحّس ِهالقصوى وخطورِت املوضوِع

 املتكررِة والتطاوالِت ،واأُلموية مريِةالُع قاِتوالتلفي التكفرييِة تلك املزاعِمعلى  ردًا

 ،احلنيف اإلسالميِّ والديِن السمحاِء املحمديِة والشريعِة املبنِي القرآِن على آالِء

بالتي هي  اِلواجلد احلسنِة املوعظِةو الفاضلِة األخالِق مبعوِثو حمِةالرَّ وعلى نبيِّ

 املقدسِة والكتِب السماويِة رائِعبالذات، وعلى الشَّ( ص) حممٍد األمنِينا رسوِل أحسُن

 . املولى بعوِن من الكتاِب الثاني املجلِد ضمَن

 فربكِة من حيُثفحسب،  هذا احلدِّ عنَد اِتريشهتوال ِمئرااجل مسلسُل توقْفيمل 

 على تسمياِت تشتمَللي حدوَده ما تعدىالبينات، إّن القرآِن معاني آياِت دالالِت

 الرسوِل يف حياِة ًةمل تكن معروف الرباءِة سورَة بأّن بالذكِر ومن اجلديِرالقرآنية،  ِرَوالسُّ

 ها إلى جانِبآياِت بعِض معاني دالالِت وفربكَة يَستسّي وأّن وبة،التَّ سورِةب (ص) حممٍد

ًا صرحيًا ومّسآخر  وحتريفًا بالغًة إساءًة ُرَبعَتُت ،فقنياملنا ن ِقَبِلِم وبِةلتَّا بسورِة هاتسميِت

 منافيًةخرى ُأ وُأمويًة مريًةُع وبدعًة ،واألخري األوِل يف املقاِم العزيِز اللِه كتاِب الِءآل

 ِةعادال على غرِيو بدأ السورُةت حيُث، هانفِس الرباءِة سورِة آياِت مقاصِد لدالالِت

 بدايًة الكريِم لقارِئل وحَي، كي تةَلسَمَب من دوِن الكريِم القرآِن سوِر بقيِةب مقارنًة

ما و !ةوَبال على التَّ على العذاِب ها تشتمُلبأّناألولى  اللحظِة ومنُذ وهلٍة ومن أوِل

 اجلاهليِّ مِهرِكن ِشوِم منهم ِهِتءوبرا ،لهم ووعيٍد وتوبيٍخ تقريٍعو إزدراٍءمن  هامُنضتت

 هناك صفًةبأنَّ  الكريِم القرآِن إعجاُز تجلىيو، اأُلَموي يِنلدِّانفاق ِب املتمثِل اجلديِد

 الباِء تبدأ حبرِفها جميَع أّن ، من حيُثهاسوِر جميِع طالِعمل لنسبِةبا مميزًةو مشرتكًة
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 من دوِن تبدُأالتي  الرباءة سورِة مع احلاُلوكذلك ( حيمالرَّ حمِنالرَّ الله سِمِب) حوَن

 رسائِل كما عنَد صوِفالتَّ إلى كتِب ِعوبالرجو (هورسوِل اللِهن ِم براءٌة)هكذا  سملٍةَب

 خاصًة دالالٍت اهذ احلروِف لعلِم بأّن جليًا يظهُر ،عربي بِنحمي الدين  نا األكرِبشيِخ

 يبدَل أْن هل يتسنى ألحٍد فمثاًل، هامبقدراِت التالعَبأو  منها التملَص ال ميكُن

 أْن؟ أو أخرى إلى حروٍف عمراَن آِل وسورِة البقرِة سورِة يف مطلِع جاَءكما  (مَلأ)

 كذلك ال جيوُزأخرى؟  حبروٍف األعراِف سورِة مطلِع عند (املص) حروَف يبدَل

 بِن عمِر يف خالفِة وبِةت إلى التََّفرِّ، والتي ُحالرباءة سورِة وتسميِة مبطلِع التالعُب

 األمِس أعداِء اإلخوِةمن  دِداجل واملنافقنَيالقدامى  للمشركنَي باًةاحم ،اخلطاب

 ،فاقهم على النِّقلوُب املؤلفِة اطِروخل وتطييبًا ميَةبني ُأ صناديِدلإرضاًء وذلك ، القريب

ِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َبَراءٌة مَِّن الل :هكذا بسملٍة ومن دوِن احهتعالى افتَت اللَه ألّن

كانوا  احلقيقينَي اللِه رسوِل أصحاَب يما وأّنسال (8/2).َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِكنَي

 النفاِقب ارِةألمَّا عن النفوِس اللثاَم يُلها تزالفاضحة، كوُنب الرباءِة سورِة نعتوَنَي

خوفًا من  القديِم اجلاهليِّ الشرِك لوا ديَنممن بدَّ؛ مِهداِر قِريف ُع همسرائَر وتفضُح

 :هانفِس الرباءِة سورِة يف همبشأِن ورَدكما ، فاقنِّلا يِنبِد طائعنَي مكرهنَي جمربيَن القتِل

ُه َلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل اللُه َعَلى َرُسوِلِه َواللاأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْع

ُحُدوَد َما  َلُموْاَوَأْجَدُر َأالَّ َيْع) فقرِة يف التأمَلما أمَعنَّا  وإذا (8/80).َعِليٌم َحِكيٌم

 وبنَي ِهديِن بنَي َيُحوَل تعالى أْن اللُه يريُدملاذا جليًا  ظهُري( ُه َعَلى َرُسوِلِهَأنَزَل الل

وهو  تامٍَّة ودرايٍة مسبٍق على علٍمكان لى تعاو ُهسبحاَن ُهألّنالعربية،  اجلزيرِة أعراِب

 ودالالِت املقصوِد حريِفالتَّإلى  تتعرُضها آياِت كلماِت معاني بأّن احلكيم، العليُم

 ُهرسوَل اللُه عاتَبوقد ، امُلَبرَمج التلفيِقها إلى مقاصِدو املفربِك التأويِلمعانيها إلى 

أن به ، ويأمُراملزيفني األصحاِب وبقيِة هم على النفاِققلوُب املؤلفِةو لقاِءالُط بشأِن( ص)

كما ؛ اإلميان ليهم لقبوِلع يلحُّال هم ونفاِق أوحاِليف كي يتخبطوا هم هم وشأَنيدَع

ُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن َوَلْو َشاء الل: األنعام سورِة يفها تأكيُد ورَد

َوَلْو َشاء َربَُّك : يونس سورِة يف (ص) ِهلرسوِل ُهعتاَب تكرَر وقد (0/45).اْلَجاِهِلنَي

 (20/88).َفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِننَيآلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأ

َوِمْنُهم مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َأَفَأنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو : ايضًا السورِة يف نفِس قد ورَدو

َي َوَلْو َكاُنوْا اَل َوِمنُهم مَّن َينُظُر ِإَلْيَك َأَفَأنَت َتْهِدي اْلُعْم( 41) َكاُنوْا اَل َيْعِقُلوَن
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 مِرواتنفيذًا أل َسيِئ قد (ص) ًاحممد األمنَي نارسوَل لذا فإّن (20/44).ُيْبِصُروَن

 نعتوَنالذين ُي العظمى من بيِةغالال من إمياِنالكريم،  القرآِن آياِت ألحكاِمَو ماِءالسَّ

يف أتي يو، هتانًازورًا وب القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق اللِه رسوِل بأصحاِب اليوَم

 ُهسبحاَن ُهأمَر فعليِه، القدامى املنافقنَي إلى جانِب مكَة من قريِش الطلقاُءهم مقدمِت

شرورهم ومن  ممن ِرَذاحَل قيَوَتمع  اإلمياِن لقبوِلهم مناشدِت عن الكفَّتعالى و

عني ي، وهمقلوُب هم باملؤلفِةعندما نعَت ،بهم إالَّ ليُقيم وصفًا ال ُهَفَص، وَوهمنفاِقو

هم اإلميان، قلوُب ْتوأب رهبًة من القتِل مكَة فتِح يوَمهم الذين آمنوا بأفواِه ناَساأُل

ألنَّ ! همِنفاِق توقيًا من شروِرهم قلوِب إلستمالِة لهم العطاَء ُلجِزُي( ص) سوُلوكان الرَّ

 نائيًةاستث كان ذلك حالًة حيُثالعربية،  اجلزيرِة بني أعراِب هم كانت مسموعًةأقواَل

 ،وكما أسلفت واألخري األوِل يف املقاِم املشرفِة الكعبِة ختليِص ها، بغيَةمن نوِع فريدًة

 ،ثانيًةإليها  املشركِة العربيِةهم دياناِت وأرجاِس همأصناِم وحاِلأ رجوِع دوَن للحيلولِة

 ِةالعّز ربُّ همين وصَفالذهم و ،هااوال تتعد بالذاِت يَةنالزم تلك احلقبَة والتي ختصُّ

هم وشبَهوَنَهَرُهم وذمَّهم املزرية،  هم بشتى النعوِتونعَت هم،قلوُب بالقاسيِة ِهيف علياِئ

َأَرَأْيَت َمِن : الفرقان كما يف سورِة؛ احليوانات ن جمرِدشأنًا حتى ِم بل وأقلَّ باحليواناِت

ْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َأ( 44) َعَلْيِه َوِكياًلاتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأنَت َتُكوُن 

هم نعُت تكرَركما ( 15/44).َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًلْنَكاأَل ِإْن ُهْم ِإالَّ َيْعِقُلوَن

ْنَعاُم َوَيْأُكُلوَن َكَما َتْأُكُل اأَلَوالَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن : حممد يف سورِةأيضًا  باحليواناِت

ْخَرَجْتَك َوَكَأيِّن مِّن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ ُقوًَّة مِّن َقْرَيِتَك الَِّتي َأ( 21) لنَّاُر َمْثًوى لَُّهْمَوا

 هموإجباُر إلى مكَة ترمُز ُةاملذكور والقريُة (40/24).َناِصَر َلُهْم َأْهَلْكَناُهْم َفاَل

 العنايِة رسوُل أذعَن فعليِه، إلى املدينة اجلماعيِة على الهجرِة ُهوأصحاَب( ص) لرسوَلا

 اللِه بيِت وجبواِر مكَة يف قلِبحتى  العامَل َمسَِّقُي بأْن ،ماءالسَّ مِرأل( ص) حممٌد اإللهيِة

 حني ،متعايشني مساملنِي نِيإلى فسطاط العربيِة واجلزيرِة املدينِةعن  ناهيَك ،احلرام

فهو آمن، ومن دخل دار أبي  من دخل الكعبة":قال عندما الواقِع لألمِر( ص) امتثَل

 "سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن ألقى سالحه فهو آمن

طواعيًة رجعوا  ثّمحوالي مكة،  اجلباِل إلى رؤوِس التجأوامنهم  ٍةقليل قلٍة بإستثناِء

هند  ِهلزوجِت أبو سفياَن أقسَم وتأكيدًا لذلك، ن القتلنني ِممََّأُم همأدركوا بأّن بعد أْن

هم أسلموا أي أّن ك،ُقُنُع نََّبضَرُتسلمي َلمل َت لئن أنِت: قائاًلعنَد فتِح مكَة  عتبَة بنِت
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من  آليِةا روِحوذلك إمتثااًل ل ،قابالرِّ وضرِب من القتِل خوفًا طائعنَي مكرهنَي جمربيَن

ِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َفِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْش الرباءة سورِة

خرى ُأ أشهٍر ها أربعَةهم لرتِكأي مادَد (8/5) َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد

 إبراِم هم مبثابِةوكان إسالُم، فيها ُمَحرَّمًا التي كان القتاُل ِمُراحُل شهِراأل إلى إنقضاء

من  ،القديم اجلاهليِّ همشرِك هم إلى ديِنرجوِع بعدِم منهم عهٍدأو  ميثاٍقأو  صفقٍة

 اهليٍةج وما إلى ذلك من ممارساٍت الطواِفعند  التعرّيو األصناِم عبادِة حيُث

 للرسوِل املأثورِة طبِةاخل من خالِل مباشرٍة وبصورٍة هاتوثيُق كما ورَد، خرىُأ شينٍةم

َد عَبإن الشيطان قد يئس أن ُي :أيها الناس":هبقوِل الوداعو البالِغ حجِةيف ( ص)

طاع فيما سوى ذلك، وقد رضي مبا حتقرون من ه ُيبأرضكم هذه أبدًا، ولكّن

 طاعَةأنَّ أي  (طاع فيما سوى ذلكه ُيولكّن) فقرِة يف أرجو التمعَن "أعمالكم

 الرجوِع بإستثناِء وساٍق على قدٍم جاريٌة ومنها النِّفاُقخرى اأُل موِريف اأُل يطاِنالشَّ

 خارَج( ص) وأوحى إليِهتعالى أمَّنه  اللَه خرى أي أّنُأ ، وبعبارٍةالشِّرك إلى ديِن

ويف ذلك ، ثانيًة املشرفِة إلى الكعبِة األصناِم عبادِة رجوِع بعدِم، الكريم القرآِن نطاِق

رقًا شاسعًا بني هناك َف وأّن السيما !بينهم واضحة إلى تفشي ظاهرة النفاق إشارٌة

 املجلِد ضمَن ُهأتي تفصيُليس كماأيضًا،  واملشرِك واملنافِق والكافِر ملؤمِنوا املسلِم

 عترُبُي ؤمٍنُم فكلُّ هذه املعادلِة املولى، وعلى ضوِء بعوِن اإلميانيِة من املوسوعِة الثاني

مؤمنًا  يكوَن أْن جيوُز وكما أسلفُت املسلَم ألّن مبؤمن، مسلٍم كلُّ ليَسلكن ، وسلمًاُم

ْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم َقاَلِت اأَل: احلجرات سورِة يف ورَدكما منافقًا عتيدًا، أو  حقيقيًا

يا أنكم أي  (48/24).مَياُن ِفي ُقُلوِبُكْمْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأ

 وضرِب لقتِلرهبًة من اكرهًا وما إّنوال رغبًة، ال طواعيًة  أسلمتم األعراِب معاشَر

 إلى أْنفحسب،  مسلموَن أنتم ماإّن للِه موحديَن مؤمننَي عتربوَنُت لذا ال، الرقاب

أيضًا  ما اإلمياُنليس هذا فحسب إّن ،كمويستشري يف أوصاِل كميف قلوِب اإلمياُن يدخَل

 والسريِة على السلوِك ِهِللقي بظالُيمل ما إذا احلياة،  يف مسريِة كفي لإلنساِنيال 

َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا : العنكبوت يف سورِة ورَدكما  سريرة؛وال

الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ  اللهَوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ ( 1) َوُهْمَ ال ُيْفَتُنوَن

 الصفاَء ، ُتواِكُبروحية مسألٌة باليقنِي مُلفعَما راسَخال ألنَّ اإلمياَن( 4-18/1.)اْلَكاِذِبنَي

  .الروحي واإلستعداَد القلبيَّ واإلطمئناَن النفسيَّ



 310 

 ، بأّنالشريفة النبويِة واألحاديِث البيناِت اآلياِت دالالِتمن  ا سبَقمّم يتبنُي

الكاذب،  الفجِر فقهاِء متاجراِتن متامًا ع ِرواملغاي املعاكِس ويف اإلجتاِه( مسِلُم) كلمَة

املحمدية،  الشريعِة أتباُع عليِه أن يكوَن ويريدوَن ُهما يرددوَنمثَل بتلك القداسِة تليس

لذا ! واحد يف آٍنمعًا  اِقوالنف اإلمياِنب نِياملتمثل طريف النقيِض ِهيف طياِت ه حيمُلكوُن

أخرى  ن ناحيٍةوِم. منيباملسل واملرسلنَي األنبياِء شرائِع سائِر تعالى أتباَع اللُه خاطَب

 سورِة يف العرِب من غرِياألخرى  السماويِة الشرائِع تباِعَأ بشأِن( ص) ُهرسوَل اللُه أمَر

ِبالطَّاُغوِت  اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر: بقوله البقرِة

عن بعيدًا الوثقى  والعروُة( 1/150).ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى ِه َفَقِد اْسَتْمَسَكَوُيْؤِمن ِبالل

 الواحِد باللِه تعني اإلمياَنللدين،  فنَياملحرَّ املتأسلمنَي الفقهاِء وتأويالِت تفسرياِت

 سائِر والذي كان عليها أتباُعاحلساب،  ويوِم والنشوِر واحلشِر واملالئكِة القهاِر

 العرِب كرهوا غرَيُتأي ال  (ص) حممٍد الرسوِل مبعِث َلقب األخرى السماويِة الشرائِع

 كممثَل مسلمنَي ُيعتربوَنهم كوُن ،إالَّ طواعيًة إلى ما أنتم عليِهونصارى  من يهوِد

 اللِه عنَد يَنالدِّ ألنَّ ،همعلى إمياِن وال خوٌفكم ديِن وهم على نفِس ،اللهب مؤمننَيو

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا : البقرة يف سورِة ما ورَدمثَل، نيوليس بإثن واحٌد اللَهكما أنَّ  واحٌد

َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم  اللهَوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئنَي َمْن آَمَن ِب

 أكثَر الصورُةتجلى وت (1/01.)َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن

عن  القناَع كشَفوت ،بالسُّوء ارِةاألمَّ النفوِس عن وساوِس ِكالشَّ غباَر زيَللت إيضاحًا

من  موجهٍة يف رسالٍة، ِلُمَتمشيخي اليوم املتصحرِة العقوِلو الكاحلِة الوجوِه أصحاِب

 حبرِق مهددًا ِهيِشجب ينفرَد، لالطاعةعصا  معاويُة السالم، عندما يشقُّ عليِهعلّي  اإلماِم

 فتِح يوِمب السالُم عليِه ه اإلماُمكُرا يذَّهام، عنَدالشَّ الَدب ِهيوِل مل إْن اليابِسو األخضِر

والنفاق،  الشرِك ثنائيِةب ِهأهِل إتهاُمو ،بالذات ملعاويَة تقريٌعو توبيٌخفيها  بعبارٍة مكَة

ت َعَطقد انَق":السالم عليِه لُه قاَلحني  ،اإلسالم يف بِقمن ذوي الس مل يكونوا همكوُن

 يف باِب مكَة فتِح يوَم َرِسُأأبي سفيان،  بَن يعني يزيَد" أخوك َرِسُأ جرة يوَمالِه

من ( ص) الله رسوِل ملنِع اجلباِل إلى رؤوِس من قريٍش يف نفٍر خرَجقد اخلندمة، و

الوليد،  بُن ُدخال ُهأبي سفيان، أسَر بُن يزيُد َرِسوُأ منهم قوٌم مكة، فجرَح دخوِل

 الله رسوَل ألّن، أن يسلم من دوِن ُهداَر ُهوأدخَل ِهمن يِد ُهوخلَص أبو سفياَن له َعتشفَّو

 عليِهَعليٍّ  اإلماُم ويضيُف" سفيان فهو آمن يمن دخل دار أب": قال أْنو سبَق( ص)
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أخرى من  يف رسالٍة جاَء السياِق ويف نفِس 189"كرهًا م إالَُّكُمسِلُم َمما أسَل" :السالم

 هم عنَدإلى نفاِق واضحٌة وفيها إشارٌة ،أبي سفيان بِن إلى معاويَة السالُم عليِه اإلماِم

 مُةْت له هذه اأُلَميف دينه أفواجًا، وأسَل العرَب الله ا أدخَلوملَّ":اهما نصُّ مكَة فتِح

 أهُل ًة، على حني فاَزهَبَر وإماَّ ًةغَبَر ين؛ إماَّيف الدِّ ن دخَلمَِّمم نُتُكرهًا، وعًا وَكَط

نصيبًا،  يِكِف للشيطاِن َنلَّجَعَتم؛ فال ِهضِلَفِب األولوَن املهاجروَن م، وذهَبِهبِقبَس بِقالَس

 النبيُّوقد رأى : املدائني بالقولأبي احلديد  يستطرُدو 188"سبيال َكوال على نفِس

ه على منرِب (ميةنو ُأوهم َب)ي مروان نبو احَلَكم بن أبي العاِص أبناَءه، يف مناِم( ص)

على  َنينزو:خرآ ويف لفٍظ ري،نَبِم وَنُرعاَوَتَيروان ني َمَب رأيُت:"(ص)قال  حيُث

َوَما : اإلسراء سورِة يف اخلطرِي إلى هذا األمِر التلميُح كما ورَد "ةَدَرالِق نزَوريَ نَبم

َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوُِّفُهْم َفَما  َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس

 ،ةميَُّأ ينَب من املروانيوَن مامللعونة ُه والشجرُة 400(20/00).َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبرًيا

  !املولى الحقًا بعوِن ِهوخطورِت ِهاسيِتحلّس ُهأتي تفصيُليكما س

كان : قالوا يوم الفتِح من املشركنَي ُهدَم( ص) وُلالرس من أهدَر أسباِب بشأِنو

ه، فيكتُب أبي َسرح بِن اللِه على عبِد األحياِن ِضيف بع ميلي الوحَي( ص) الرسوُل

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  :املؤمنون من سورِة نزلْت أْنيومًا  فاتفَق

فلما  (14/24.)أناه خلقًا آخرفخلقنا املضخة عظامًا فكسونا العظام حلمًا ثم أنش

 أحسَن اللُه فتبارَك :، فقاللقاخَل نشأِة من تفصيِل تعجَب اللِه ُدذلك عب كتَب

من  فوقَع 402تَلَزوهكذا َن اللِه يا عبَد ُهاكتْب :الله فقال له رسوُل (14/24.)اخلالقني

، همثَل إليَّ فأنا يوحى يوحى إليِه كان حممٌد إْن :ريب، فقال اللِه عبِد يف نفِس ذلَك

 عليِه فأقرأُه "كيمَح ليٌمَع": فأكتُب" ليمَع ميٌعَس" يََّلما أملى َعفرّبُأخرى  ومرًة

                                                 
إبن أبي احلديد لعالمة التاسع من شرح نهج البالغة لمن اجلزء السابع عشر من املجلد  248أنظر الصفحة  -  189

 . املدائني، كما أملح إليه الواقدي أيضًا يف كتابه املغازي

من اجلزء اخلامس عشر من املجلد الثامن، من كتاب شرح نهج البالغة  08أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  188

 . أبن أبي احلديد املدائنيلعالمة ل

 . رآنية الكرمية يف تفسري الطربي والرازي والقرطبيأنظر اآلية الق -  400

نفسه بأن الله وافقه يف أربعة مواضع من القرآن الكريم، كما ورد يف الصفحة إلى وقد نسب عمر بن اخلطاب  -  402

بأنه كان يكتب الوحي للنبي، فلما نزلت  ل الدين السيوطي، حني أدعىمن تأريخ اخللفاء لإلمام احلافظ جال 241

فيا ليت شعري أيُهما . فقال النبي أكتبها يا عمر فقد نزلت هكذا" فتبارك الله أحسن اخلالقني:"أنا اآلية قلُتتلك 

  امُلَفرَبُك وأيهما الصَّحيح؟
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هاربًا من  وخرَج! ما يقول حممٌد ما يدري: وقال وافتتَن. هرُِّقوُي كذلك اللُه فيقول

 ن يومئٍذا كا، فلّمالفتح يوَم ُهدَم( ص) الله رسوُل فأهدَر ،دًارتَُّم إلى مكَة املدينِة

يا أخي، : فقاليف الرضاعة،  أخاُه عفان، وكاَن بِن إلى عثماِن أبي سرٍح ابُن جاَء

 إْن حممدًا ، فإّنمه يفَّفكِل إلى حممٍد واذهْب ،فاحتبسني ها هنا َكاخرتُت واللِه إنيِّ

 بْل: ؛ فقالتائبًا رم، وقد جئُتاجُل رمي أعظُمُج ، إّنعيناي الذي فيِه رآني ضرَب

 َرقد أهَد، نيُريناِظ نقي والُع نََّبضِرلَيرآني  ْنِئل اللِهو: الله عبُد ، قالمعي اذهْب

 ك إْن، فال يقتُلمعي انطلْق: موضع، فقال عثمان يطلبونني يف كلِّ ُهوأصحاُب ،دمي

أبي  بِن سعٍد ِنب اللِه عبِد بيِد آخٌذ ،بعثمان إالَّ( ص) الله رسوُل يرَع فلَم ،الله شاَء

 ُهمَُّأ إّن ،الله يا رسوَل: فقال( ص) على النبيِّ عثماُن فأقبَلبني يديه،  واقفنِيسرح 

 َضفأعَر. لي بُهَهَفه، طفني وترتُكَلُت كانْتو ،هني وتقطُعُعرِض، وُتمتشيهني ُوحتمُل كانْت

 ُهاستقبَل بوجهِه (ص) النبي عنُه ا أعرَضَملَُّك عثماُن وجعُل (ص) الله رسوُل عنُه

 َبضِرفَي رجٌل يقوَم أن َةإراَد نُهَع (ص) النبيُّ ا أعرَضَمذا الكالم، فإّنه عليِه فيعيُد

 اللِه رسوِل على بََّكقد أ وعثماُن ،أحٌد َميقد فلما رأى أال ؛نُهِمَؤُيمل  ُهألنَّ ،نقُهُع

 الله رسوُل فقاَل! ميفداك أبي وُأ ُهبايُعُت، الله يا رسوَل: يقولهو و ُهرأَس ُلبَِّقُي( ص)

إلى هذا  منُكِم ٌلرُج يقوَم م أْنُكَعَنَمما  :فقال ِهإلى أصحاِب ثم التفَت. مَعَن (ص)

 يا رسوَل أَت إليَّأوَم أاَل: شرِب بُن باُدَع فقاَل. "قالفاِس" :أو قال ه؟فيقتُل الكلِب

 إليَّ شرَيُتأن  اَءَجَر ناحيٍة لُِّكن ِم َكَفْرَط ألتبَعإني  باحلقِّ َك؟ فوالذي بعَثالله

 الله رسوُل فقاَل. اخلطاب بُن عمُر :ويقال سر؛هذا أبو الُي قاَل: ويقال. ُهَقُنُع فأضرَب

ال  بيَّالنَّ إّن: ٍذيومِئ قاَل( ص) بيالنَّ إنَّ: يقول وقائٌل. باإلشارة ُلإني ال أقُت( ص)

 للِها من رسوِل رُِّفَي فجعَل( ص)حممد  الله رسوُل ُهفبايُع. ناألعُي ُةَنخاِئ لُه كوُنت

 . 401ما رآهلَُّك( ص)

                                                 
 وقد تكرر بشيء من التفاوت يفمن املجلد الثالث من السرية احللبية،  80أنظر الصفحة للتحُقق من اخلرب  -  401

من اجلزء الثامن عشر من املجلد  0وقد تكرر يف الصفحة . ثاني من كتاب املغازي للواقديمن اجلزء ال 955الصفحة 

أين : فَحِريٌّ يف هذا املقام، أن أسأل َعَبَدة األصنام البشرية من الفقهاء املسيسني للدين. التاسع من شرح نهج البالغة

قال : كما ورد ما نصه الئكة تستحي ِمن ُعثمان؟هذا املوقف امُلزري من عثمان بن عفان من احلديث املكذوب بأن امل

دخل أبو : وللحديث امُلَلفَّق صلة حيث يستطرد بالقول. لُكلِّ َنِبيٍّ َرفيق ورفيقي يف اجَلنَّة عثمان بن عفان( ص)النبي 

ىء، ثم دخل سيُدنا عثمان وكان النبي ُمتَِّكىء، َفَلم َيَتَحرَّك، ودخل ُعَمر وَسلََّم وهو ُمتَِّك( ص)على النبي  َملَّبكر وَس

 !. إني أسَتحيِ من َرُجٍل َتسَتحي ِمنُه املالئكة: فاعَتَدَل النبيُّ يف َجلسِته، فقال النبيُّ
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 بُن يطُبَوُح َبوهَر: الواقدي قاَل مكَة فتِح بشأِن احلادثِة نفِس سرِد إلى بالرجوِع

 احلائَط ، فدخَلِهحلاجِت رٍَّذأبو  مبكة، وجاَء( أي ُبستانًا)حاِئطًا  فدخَلى زَّالُع عبِد

آمن؛  أنَت: فقال يِهإل آمن، فرجَع فأنَت تعاَل: ّرَذأبو  يطب، فقاَلَوُح فرآه، فهرَب

ئَت فإلى ِش وإْن( ص) الله على رسوِل َكلُت، وإن شئَت أدَخئَتِش حيُث فاذهْب

 َلدِخُيإلى منزلي، أو  َلأِص أْن قبَل ُلقَتفُأإلى منزلي  وهل من سبيٍل: قال. كمنزِل

ينادي على  ه، ثم جعَلمنزَل معُه ك، فبلَغمنزَل معَك ُغبِلفأنا َأ: قال! لقَتمنزلي فُأ يََّلَع

أَو : فقال ُهفأخرَب( ص) الله إلى رسوِل ثم انصرَف. يهيج فال يطبًا آمٌنَوُح إنَّ: هباِب

  .404!هبقتِل رُتن أَمَم هم إالَّكلَّ اَسا النََّنأمَّ ّدَق يَسَل

: ، قالحممد، عن أبيِه ثني موسى بُنفحّد: قال: هجاء ما نصُّ السياِق ويف نفِس

مُت بيتي وأغلقُت َحنَقر، إَهوَظ مكَة( ص) الله رسوُل ا دخَلوملَّ: عمرو بُن يُلَهُسقال 

وارًا من حممد، لي ِج طلْبا أْن يٍلَهُس بِن اللِه إلى ابني عبِد بابي، وأرسلُت عليَّ

وأ أحٌد أس ه، فليَسوأصحاِب ثري عند حممٍدا أتذكُر وجعلُت. لقَتُأ أْن وإني ال آمُن

د، وكنُت الذي َحَأ ُهلَقيمبا مل  احلديبيِة يوَم( ص) اللهرسول  مني، وإني لقيُت ثرًاا

 اللِه بُدع فذهَب. فيها كنُت ما حتركْت قريُشدًا، وكّلُحدرًا وُأكاتبته، مع حضوري َب

 نعم، هو آمٌن: نه؟ فقالِمؤَُّت، الله يا رسوُل: فقال( ص) الله إلى رسوِل سهيٍل بَن

عمرو فال  بَن يَلَهمن لقى ُس: هملن حوَل (ص) الله رسوُل ثم قاَل! ظهر، فلَيالله بأماِن

( ص) اللِه رسوِل مبقالِة ُهأبيه فأخرَب إلى اللِه عبُد ر إليه، فليخرج؛ فخرَجَظالنَّ دَُّشَي

وخرج إلى بر، ْدَوي ُلِبْقي سهيٌل فكاَن! رًا؛ صغريًا وكبريًاِب اللِهكان و: سهيل فقاَل

 . 404باجلعرانة َمسَلأ حتى ِهرِكعلى ِش َووُه( ص) بينني مع النَُّح

وأما : يف املغازي مكة، جاَء قلِبيف  متعايشنِي نِيإلى فسطاط العامِل تقسيِم وبشأِن

 (احلجاز حبِر من ساحِل مرفأ السفِن)بة يحتى أتى الشع فهرَب ،ةيََّمُأ بُن صفواُن

 بُن رُيَمُعذا ه: قال! ن ترىَم ، انظْرَكوحُي: هرُيَغ معُه وليَس ساِرَي ِهالِملُغ يقوُل وجعَل

قتلي، قد ظَاهَر حممدًا  إال يريُد ما جاَء اللِهري؟ وَمبُع ما أصنُع: قال صفوان .وهب

ك، ثم ك وعياَليَنَدني لَتحمَّ بي؟ ما صنعَت ما كفاَكأري، َمُعيا : فقال ُهلحَقف .عليَّ

                                                 
إبن لعالمة الصفحة الثالثة من اجلزء الثامن عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة ل راجع إعتبارًا من -  404

 . أبي احلديد املدائني

  .من اجلزء الثاني من كتاب املغازي للواقدي 940صفحة أنظر ال -  404
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 ِلوأوصَّ الناِس رِّأَب نِدِعمن  َكئُتِج! فداك لُتَعَجأبا وهب، : قال! قتلي تريُد جئَت

هاربًا  خرَجقومي  ، سيُدالله وَليا رس: الله قال لرسوِل رُيَمُع الناس، وقد كاَن

 الله رسوُل فقاَل! ميفداك أبي وُأ نُه، فأِمنُهِمَؤُت أالَّ َةافخميف البحر؛  ُهنفَس ليقذَف

: صفوان قاَلفك، َنقد أمَّ( ص) اللِه رسوَل نَّا: ، فقاليف أثرِه َج، فخرُهنُتقد أمَّ (ص)

( ص) اللِه إلى رسوِل رجَعفها، أعرُف حتى تأتيني بعالمٍةمعك  ال أرجُع ،ال والله

ِ الله يا رسوَل: فقال : همبا امنَت ُهفأخربُت ُهقتل نفَسَيأن  يريُدهاربًا  صفواَن جئُت،

 :قال. تيماَمَع ْذُخ( ص) اللِه فقال رسوُل .اهأعرُف بعالمٍة حتى تأتي ال أرجَع: فقال

ها يلفُّ)رًا ِجعَتُم يومئٍذ اللِه رسوُل فيِه الذي دخَل رُدها، وهو الُبب إليِه رُيَمُع فرجَع

الثانية حتى  يف طلبِه رُيَمُع رَجفخ (نَمالَي من ثياِب ضرٌب) ةرَبرد ِحُب بِه (هعلى رأِس

 وأبرِّ ،الناس وأوصِل ،الناس خرِي ك من عنِدأبا وهب، جئُت: فقال رِدبالُب جاَء

وأبيك،  َكمُِّأ ك، ابِنلُكُمه لُكُمك، وعزُّ ُهوعزُّ ك،جمُد ُهالناس، جمُد أحلِمو ،الناس

يف  تدخَل أْنإلى  دعاَكقد : قال. لقَتُأ أْن أخاُف: له قاَلك، يف نفِس اللُهك أذكَر

 إليَك م، وقد بعَثُهوأبرُّ فهو أوفى الناِس ؛شهرين َكَرَيَس وإالَّ رضيَت فإْن ؛اإلسالم

 َع، فرجَوُه َوُه ،نعْم: ، فقالُهَجفأخَر .نعم: ؟ قالُهُفتعِر رًا،ِجعَتُم بِه دخَل الذي ردِهبُب

يف  العصَر باملسلمنَييصلي ( ص) اللِه ، ورسوُلاللِه حتى انتهى إلى رسوِل صفواُن

. صلوات خمَس: يلة؟ قالواللَّ يف اليوِم صلوَنكم ت: صفواُن فقال، فافوَق ،املسجد

 بَن َريَِّمُع، إن يا حممد: صفوان صاَحَم ، فلما سلَّنعم: قالحممد؟  يصلي بهم: قال

وإال  أمرًا ليك، فإن رضيَتع دعوتني إلى القدوِم َكأّن ك، وزعَمِدجائني برب وهٍب

 رُيست بْل: قال. لي َنيَِّبُتحتى  ،ال والله: قال. أبا وهب انزْل: قال. ني شهرينسريَت

 إليِه وأرسَل وهو كافر، ُهمَع الله رسوُل وخرَج وخرَج ،صفوان فنزَل. أشهر أربعَة

 قال رسوُل رهًا؟وعًا أم َكَط: ها، فقالبأداِت درٍع ه؛ مائَةسالَح ُهه، فأعاَرسالَح ُهيستعرُي

 َدني، فشِهَنُحها إلى فحمَل( ص) اللِه رسوُل ُه، فأمَرُهفأعاَر .داةَؤُم عاريٌة( ص) اللِه

 يسرُي( ص) الله ينا رسوُلَبعرانة، َفإلى اجَل( ص) لِهال رسوُل رجَع ثم َفاِئينًا والطََّنُح

 يٍءمل ٍبَعِشإلى  ينظُر صفواُن جعَلة، يََّمُأ بُن صفواُن إليها، ومعُه ينظُر يف الغنائِم

، أبا وهب: فقال قُهرُمَي( ص) اللِه ورسوُل ر،َظالنَّ إليِه فأداَم، عاًءوُروشاًء  مًاَعِن

ما : ذلك عنَد فقال صفواُن. وما فيه َكهو َل: ، قالنعم: قال ب؟َعهذا الشِّ َكيعجُب

ه عبُد حممدًا ، وأنَّالله إالَّ ال إلَه أْن أشهُد، بّيَن ُسْفَن هذا إالَّ ثِلِمِب ٍدأَح ُسْفَن ْتطاَب
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َوِإْن َأَحٌد مَِّن : الرباءة سورِةيف  جاَءملا  امتثااًل وذلَك 405همكاَن وأسلَم !هورسوُل

هنا ها  اللِه لكالِم والسماُع (8/0).ِهُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَجاَرَك َفَأِجْراْلُمْشِرِكنَي اْسَت

 املتمشيخنَيمن  ظمىالُع ها الغالبيُةتكما إعتمَد، همإمياِن يف منها طمعًا القصُد ليَس

 ثالَث على مداِر الكريِم لقرآِناإلى  تمعوَنهم كانوا يسألّنسة، هم املسيَّيف تأويالِت

 قاَبومكة، وهو بني ظهرانيهم  قلِبيف  الشريفِة النبويِة الرسالِة من عمِر سنًة عشرَة

 كلُّ ، أمل تكْنللهجرة الثامنِة يف السنِة مكَة فتُح وجاَءسيما ال، منهم أو أدنى قوسنِي

 هم من جديٍده؟ كي حيّثيف تعاليِم مبا جاَء لإلمياِن القرآِن سماِعل كافيًة املدِة هذِه

 الذرائِع دِّلَس ْتما جاءإّن! همقلوِب يف ما يضمروَن كمن ال يعلُم ،كثرفأ َرأكث لسماِعل

 اللهَوَيُقوُلوَن آَمنَّا ِب: النور سورِةيف  كمامة، القيا يوَم حجًة عليهم كي تكوَن

 ِهإلى قوِل .ْلُمْؤِمِننَيَوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريٌق مِّْنُهم مِّن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأْوَلِئَك ِبا

َعَلْيِهْم َوَرُسوُلُه َبْل  اللهَأِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َأِم اْرَتاُبوا َأْم َيَخاُفوَن َأن َيِحيَف  :تعالى

يف  نَياملتمثل القريِب األمِس أعداَء خوَةاأُل ألّن (50–14/40).ُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

 مؤامراٍتمن  كانوا عليِهمل يرتكوا ما ، فاقعلى النِّهم قلوُب ِةاملؤلفووالطلقاء  َةيََّمبني ُأ

كانوا حني هم أفاعيَل ينسى( ص) الرسوُل مل يكْنو ،مكة فتِح وبعَد قبَل نفسيٍة وحروٍب

 ، على اإلمياِنالفتح معهم قبَل َةاملتحالف العربيَة وكذلك القبائَل اليهوِد بعَض ضوَنرَِّحُي

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل اَل : املائدة يف سورِة ورَدكما  ،يًاشَِّع بِه صباحًا ويكفروَن( ص) بِه

َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوْا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم 

 القاطُع والدليُل( 5/42.)ْوٍم آَخِريَنَوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَق

حتى  والُفجوِر والُفسوِق اِقلنِّفا من حيُثهم بيَن املمارساِت تلَكتفشي على اآلخر 

يف ها نزوُل تتابَع( التوبة)الرباءة  سورَة ّنأمنها  ،حصىوال ُت عدُّال ُت كثريٌة مكَة فتِحبعد 

 عامنِيمن  أكثَر بعد مضيِّحتى ، أي هماَقنف ًةُمظِهر للهجرِة والعاشرِة التاسعِة السنِة

 وقد سبَق، القدمية اجلاهليِة هممارساِتمبوهم نفاِقبوبهم  التشهرِيب حافٌلمكة،  من فتِح

َكْيَف : الفتح سورِة يف ورَدكما ؛ اخلطرية بتلك األموِر( ص) لرسولِه العزِة ربِّ قوُل

َواَل ِذمًَّة ُيْرُضوَنُكم ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُبُهْم  ْم ِإالاَل َيْرُقُبوْا ِفيُك َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم

 الكريِم القرآِن حسَبو اللِه رسوِل أصحاِب كثَرأأنَّ أي ( 8/9).َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن

                                                 
ولإلطالع على املزيد أرجو الرجوع إلى الصفحات التي تلي نفس  954نفس املصدر السابق صفحة انظر  -  405

 . املصدر واجلزء واملجلد السابق
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 املكيِة ِرَومن السُّمتامًا  على العكِس املدنيَة َرَوالسُّ بأّن لذا جنُد! منافقني كانوا فاسقنَي

 بداًل من املشركنَي واملنافقاِت املنافقنَي بذكِر ٌةافلحالرباءة  سورُة اهيف مقدمِتو

 أمرن ِم نٍةعلى بيِّ الكراُم َنواحلقيقي واألصحاُب( ص) الرسوُل كي يكوَن، واملشركات

 هذا احلديَث ُنوَِّدُأالقصوى  الرباءِة سورِة وألهميِة ،مُهأماَم ِلاملاِث اخلطِرهم وِمن ِنفاِق

أبو  جَّوفيها َح: نصيًا كما ورَد الشريفِة النبويِة عن السريِة املتواتَرو الصحيَح لشريَفا

نفسه خمس عليه وسلم، وِل الله، صلى اللهلرسول ة دَنعشرون ُباس ومعه كر بالنََّب

 الله، صلى الله وُلذي احلليفة أرسل رسما كان ِبدنات، وكان يف ثالمثائة رجل، فلَّب

رباءة على املشركني، فعاد أبو بكر البقراءة سورة  ُهَروأَم ياًِّلَع رِهَثَأعليه وسلم، يف 

 ٌلُجَرأنا أو  ي إالَّنَِّع ُيبَلغ ن الال، ولِك: ؟ قالَشيء يفَّ َلنَزُأَأ اللهيا رسول : وقال

: وض؟ قالمعي يف الغار وصاحبي على احَل نَتُك َكي، أال ترضى يا أبا بكر أنَّنِِّم

ار على فَّت العرُب الُكوحجَّ؛ و بكر أمريًا على املوسم، فأقام الناس احلّجلى، فسار أبَب

العام  عَدَب َنجَُّحال َي: ن برباءة، فنادى يوم األضحىيؤِذ يٌِّلعادتهم يف اجلاهلية، وَع

عليه  الله، صلى اللهني رسول وَب ُهيَنن كان َبريان، وَمُع يِتبالَب َنوفَُّطٌك وال َيشِرُم

ما : وقالوا عضًام َبعضُهَب َماَلَفشركون، امُل َعَجوَر. ِهِتدَّإلى ُم ُهُلفأَج هٌدوسلم، َع

َحجَّْت َو:"على فقرة الرتكيَز كما أرجو 400.يش؟ فأسلمواَرت ُقَمد أسَلَقَو عوَنصَنَت

 ومن ناحيٍة! أي عراة عند طواف الكعبة "اهليةالَعَرب الُكفَّار على عاَدِتِهم يف اجلَّ

 املنشورِة املدينِة وثيقِةأو  دستوِر إلى بنوِدواستنادًا ( ص) اللِه وَلرس نَّفإُأخرى 

 وال للنصارى ال لليهوِد مكَة فتِح بعَد ْضمل يتعرَّمن الكتاب،  األخريِة الصفحاِت ضمَن

 وال دعاهم إلى القبوِل ما هم عليِه م برتِكوال أمرُه، مُراحُل األشهِر انقضاِء بعد

هم واملدينة، ومل مينْع مكَة َلحتى داخ اكٌةوشر جتارٌة والنصارى وكان لليهوِده، تبشريع

 مؤمننَي ُيعتربوَن الكريِم القرآِن اِتآي حسَبم وهألّن، هادخوِلن ِم( ص) الله رسوُل

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا : احلج سورِةيف  ورَدكما  ؛الفتح وبعَد قبَل موحديَن

َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ  اللهنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإنَّ َوالصَّاِبِئنَي َوال

 من حيُث الكرميَةالقرآنيَة  اآليَة وقد ربَط (11/20.)َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد الله

                                                 
اجلزري، املتويف سنة  إبن أثريلعالمة من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ ل 182راجع الصفحة  -  400

وكان يف مكة وحسب الروايات املتواترة أكثر من سبعني مشركًا داخل مكة حتى بعد فتحها، من (. م2141–هج040)

 (. ص)دون أن يتعرض لهم النبي 
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 كحٍد( يَنِذَوال) كلمِةاملوحدين، وب املؤمننَي بني سائِر العطِف (اوو)ـ بها، صياغِت

 للقرآِن البيناِت اآلياِت حسَبو اللِهب مؤمٍن كلِّ كوُناملشركني،  نهم وبنَيبي فاصٍل

: أيضًا احلجِّ سورِةيف  واملشرِك بني املؤمِن لتفريُقا تكرَركما ُمسلمًا،  يعترُب الكريِم

ُهْم ِثَياٌب مِّن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َل

 السماويِة الشرائِع سائِر أتباَع شملي األوُل اخلصُم (11/28).َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميُم

 العربيِة الدياناِت جميِع أتباَع ضمُّيالثاني  اخلصُمو ،املقدسة الكتِب من أصحاِب

 هذا فحسْب ليَس، العربية اجلزيرِة من أحناَءو مكَة قلِبيف  سائدًة كانْتالتي  املشركِة

من  واحدًة ًةمَُّأ واملرسلنَي األنبياِء سائِر أتباَع رُبعَتَي، املؤمنون سورِة يف ما ورَدفإنَّ 

َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما  :أو متييز تفريٍق دوِن

 (51–14/52).َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن( 52) َتْعَمُلوَن َعِليٌم

 األنبياِء سائِر أتباِععلى  مَلتكي تش جمعًا( َيا َأيَُّها الرُُّسُل) فقرُة جاءْت حيُث

 املتماسكِة الوحدِةعلى  ؤكُدي، البينات هذه اآلياِت يف سياِق ما جاَء نَّأو، واملرسلنَي

 األنبياِء وسائِر السماويِة الشرائِع جميِع بني أتباِع اإللهيِة والذِّمِةالوثقى  والعروِة

َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة : )فقرِة عنَد ابينه التي ال إنفصاَم هم املقدسِةوكتِب واملرسلنَي

حممد  الشيِخ العالمِة تطرِق عندأيضًا  هاتأكيُد جاَء كما( َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن

 مكَة فتِح بعَد الرباءة سورِةمن  التي نزلْت آلياِتل ِهتفسرِي من خالِل ،الصابونيعلي 

 الكتاِب مع أهِل التعامِل إباحِة حوَل والتي تدوُر ،هامن نزوِلاألسمى  والهدِف

ي هي هم بالتمَع التعامِلعلى ( ص) الرسوِل ثِّمع ح ،ًايهودكانوا أو  مسيحينَي

راجع وثيقة املدينة يف الصفحات األخرية ) املدينة وثيقِة بنوِد ضمَن كما ورَد ،أحسن

املنافقني ب القدامى املتمثِل املشركنَي مارساِتملواضٍح  فضٍح إلى باإلضافِة (من الكتاب

ها يوجُز حيُث، هتانازورًا وُب اللِه رسوٍل بأصحاِب اليوَم عرفوَنُي الذيَنمن دد، اجلُّ

ل فقد األوَّ للهدِف ا بالنسبِةأمَّ: فًارِدُملهما  ال ثالَث رئيسينِي يف هدفنِي اجلليُل يُخالش

بيت شركني ِلامُل جَُّح ْتَعَنًا، وَمت لها حّدَعشركني فوَضهود امُلورة إلى ُعالسُّ ْتَضَرَع

قاء أهل األساس يف قبول َب ْتَعينهم وبني املسلمني، ووَضالوالية َب ِتَعاحلرام، وقَط الله

ورة السُّ وعرضْت 400.إلخ. . .  مُهَعل َماُمَعة التَّاَحالكتاب يف اجلزيرة العربية، وإَب
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 زِوَغِل( ص) الله م رسوُلُهَرنَفسلمني حني اسَتللهدف الثاني، وهو شرح نفسيات امل

، وقد حتدثت اآليات عن املتثاقلني منهم واملتخلفني، واملثبطني، وكشفت الغطاء ومالرُّ

أساليب  وفضحْتنافقني، باعتبار خطرهم الداهم على اإلسالم واملسلمني، ن امُلَتعن ِف

، وال تُهَكَتَه إالَّ رتًاِسم لُه ْعَدؤمنني، حتى مل َتم وختذيلهم للُمِهِنَتِفم، وألوان ِهفاِقِن

يدي م َأُهُسلَمَتكاد َتشف واإليضاح هذا الَك عَدَبم ُهَكوتَرتها، َفَشَك إالَّ ًةخيَلَد

َلْو َكاَن : عالىوله َتَقن ِم ًاءدة ِبوَرم السُّعَظُمم نُهَعاحلديث  َقؤمنني، وقد استغَرامُل

اَل َيَزاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوْا ِريَبًة ِفي : إلى قوله، َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا الَّتََّبُعوَك

 ِةزَون َغِم والقصُد 409 (220–8/41) .ُه َعِليٌم َحِكيٌمُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأن َتَقطََّع ُقُلوُبُهْم َوالّل

 مكة، حنَي فتِح بعَد( ص)غزاها الرسول  غزوٍة تبوك، وهي آخُر عني غزوَةي وِمالرُّ

، همها إلى إمرباطوريِتضمِّ بغيَة إلى املدينِة للتوجِه اجليوَش وَنُشيَِّجهم ُيبأّن سمَع

الزاهد حممد علي  يِخالشَّ َلُدِنن ِم الشايف التشخيَصو الوايف هذا الشرَح سيما وأّنال

 هبتفسرِي والتشكيِك عليِه ِموالهجو بِه رِيسببًا مباشرًا للتشهزال يما و كََّلَش، ابونيالصَّ

 بُن عمُر ضرَب وقد .ون باجلهادينيتسلفني ومن يسَموامُل تأخوننيامُلالتكفرييني ل َبن ِقِم

 ِهحماربِت الِلمن ِخ احلائط، عرَض املدينِة بوثيقِة ُةاخلالف إليِه آلْتما بعَد اخلطاِب

على أراضيهم  اإلستيالِء بعَد، هم على الرحيلإجباُر مَّن ُثوِم والنصارى لليهوِد

 أحناِء يف سائِر ماإّن فحسْب واملدينِة ال يف مكَة، الكثرية املثمرِة هموبساتيِن اخلصبِة

 ناهيَك خالقيِةاأل القواعِد إلى أبسِط تفتقُر التي كتل ِهفعلِت ولرتقيِعالعربية،  اجلزيرِة

 ُهبأّن( ص) حممٍد رسوِلال على لساِن مكذوٍب ملفٍق وَُّجوا حلديٍثالدينية، َر عن القيِم

الدواعي  لنفِسو السياِق يف نفِسو "ال جيتمع يف اجلزيرة العربية دينان:"قال

التَّوبة  – الرباءِة سورِةى عل( ص) اللِه لرسوِل يوَناحلقيق األصحاُب أطلَق ،األسبابو

 املنافقنَيالقدامى من  املشركنَي ممارساِت ها فضحْتُنأيضًا، كو( الفاضحة) تسميَة

 همُن صدوُركِّوما ُت همأسراَر وكشفْتهم أستاَر هتكْتأن  بعَد ،مكة فتِح بعَد اجلدِد

تلك : لرباءة فقاالن سورة ابن عباس َع سألُت: ريَبقال سعيد بن ُج" ، لذامن ِغٍل

وروي عن دًا، م أَحنُهِمع َدَت فنا أالَِّخومنهم ومنهم، حتى : الفاضحة، ما زال ينزل

 واللِه وبة، وإمنا هي سورة العذاب،ة التَّها سوروَنمََّسإنكم ُت: قال ُهمان أنَّيفة بن الَيَذُح

                                                 
من املجلد األول من كتاب صفوة التفاسري للعالمة الشيخ اجلليل حممد علي  528-529أنظر الصفحات  -  409
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 بَن حذيفَة ليَلاجل ابَيالصح علمًا بأّن 408"نُهِمت ناَل نافقني إالَّن امُلِمدًا ْت أَحَكما تَر

لذا ، من سيماهمهم ومييُز وجهًا لوجٍه واملنافقاِت املنافقنَي جميَع ُفعراليمان، كان ي

وتكرارًا يأتيه ويسأله مرارًا  ،إستثناًءمن بني جميع األصحاب كان عمر بن اخلطاب 

 ريبٌةُمو متشِككٌة وقفٌة 420!نافقنية امُلمَرُزن ِم الله ني رسوُلدََّعهل  الله َكأسأُل: فيقول

عمر  كوُن، والرتيث والتفكِر التأمِل من ألكثَرفيها  املرُء اخلطاب، حيتاُج بِن من عمِر

 سيما وأّنال مرة املنافقني أم ال؟ن ُزِم الله ه رسوُلهل عدَّ :هسؤاِلب ِهبنفِس ُهنفَس أداَن

 الصفِة هم أهُلمن ضمِنو احلقيقينَي اللِه رسوِل أصحاِب على سائِر خافيًا كْنيمل  ذلك

كثرَي بالذات  اخلطاِب بُن عمُر كاَنا ملاذ: نسأل نا أْنقَِّحن وِم .التحدي على وجِه

 لكذ مثِلمنهم يف  أحٍد ذكُر مل يأِت ، حيُثاألصحاب جميِع من بنِي ِهنفِسب الشكوِك

مع إال ( رض)اليمان  بِن ذيفِةُح الزاهِد مع الصحابيِّ ريِبوامُل ِكرِبوامُل املتشكِك املقاِم

 مصدٍر من يف أكثِر خلرُبهذا ا تكرَر ذلك كلِّ من ، واألغرُبإستثناًء اخلطاِب بِن عمِر

 عليِه زاَد ، حيُثشتى وطرٍق خمتلفٍة ولكن برواياٍتاملعتربة  السريِة كتِب مصادِرمن 

على  حفاضًاُعَمر و تربيرًا ملوقِف ،اخليال صنِعو الوهِم إجياِدمن  رًا مفربكًةصَو همُضبع

 ُهما معناه بأّنني ِح بعَدله  قاَل اليماِن بَن حذيفَة اجلليَل الصحابيَّ بأّنالوجه،  ماِء

 الزاهِد الصحابيِّ لكالِم صريٌحو واضٌح وهذا تلفيٌق! ك من املنافقنيمل يعدَّ( ص)

، اإللهية على األسراِر ننَيَماملؤَت على الربانينَي حمٌض وافرتاٌء( رض) اليماِن بِن حذيفِة

 تلك ثَلم إفشاَء ،نيُداللَّ لِمالِع من حملِة ِهغرِيل الو لُه ِصَخَرمن امُل مل يكْن حيُث

 حيث يقوُل، نافقنيمن امُل ُهدَُّعَي ْمأو َل ُهدََّع( ص) اللِه بأنَّ رسوَل ،اإللهية األسراِر

أو  هاِب عن البوِح ناهيَك( بُتها الُكيف إيداِع َةخَصال ُر)بهذا الصدد  الغزاليُّ اإلماُم

 منصوٍر بِن احلسنِيالزاهد  الرَّبانيِّ حاُل إليِه ْتما آل ُمنعل وحنُن، هابشأِن اإلدالِء

حني ه، إحراِق نرياُن ْتَمَرواضَط ِهأشواِق البُلَب ْتوهاَج قلِهَع ُرطاِئ ا طاَرمَّج، َلاحلالَّ

يف  نيُِّدلَّال لعلِما أسراِر من كشٍف لبعِض الهادِر واملحيِط الشاهِق بالصَّرِح اصطدَم

 الربانيِّ أو قوُل "قأنا احلَّ":ِهقوِلب التصريَح ِهلنفِس ما أباَحعنَد، الرُّوحّي ُسْكِرِه َنشَوِة

وال يتسنى  "أنيَش َمي ما أعَظاِنبَحُس":ِهقوِلب لتلميِحا عنَد سطاميِّالُب الشيِخ الزاهِد

                                                 
رطبي لآلية القرآنية الكرمية من الُقالَعالَّمة جاء التأكيد القاطع اآلخر بنفس املعنى والدالالت عند تفسري  -  408
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 عن احلديَث وسُأوايف ،انيةبالرَّ تلكم األسراِر إفشاَء املخَلصنَي اللِه من عباِد ألحٍد

 لتصوِفل املخصِص يف الفصِل وافيٍة بصورٍة ِةاحلسَّاس من املواضيِع ِهوغرِي هذا املوضوِع

  .املولى بعوِن اإلميانيِة من املوسوعِة األخريِة الثالثِة املجلداِت ضمَن ،ينُِّداللَّ أو العلِم

 أو داِر اإلمياِن داِر بَلمقا ِباحلر أو داِر الكفِر يسمى بداِر هناك شيٌء ليَس ًاإذ

 اخلطاب بِن عمِر طاِعهم امُلصنِم وبقاِتأسوًة مب بذلك التكفرييوَن ُحكما يصّراإلسالم، 

 سميِةتلك التَّل أوََّل ُمَروٍِّج ُرَبعَتُي َرَمُع ، لذا فإنَّواقوالِه العنصرية هوتسرتًا على أفعاِل

 ليوِموإلى ا تنخُر ها التدمرييُةجذوُر تزاُلوما ، الكتاب على أهِلالعنصرية  التكفرييِة

 واإلمياِن الكفِر بنَي ٍةَقِرفاُم وليس هنالك عالمُةسيما ال .املحمدية الشريعِة أتباِع جسَد

ها عن الكشُفها أو معرفُت ميكُن ال قلبيٌة حالٌة فاِقالنِّو الكفِرو اإلمياِن كوُن، والنِّفاق

كانوا  حيُث، املدينة قلِبيف  املنافقنَي َنِم ٍةثَرِك وجوِدبتجلى ذلك يو ،سرُيَو ٍنْمُيِب

من  ًايوم ليتأخرواومل يكونوا  ،هم اخلمسصلواِت ِهوحبظوِر( ص) مع الرسول وَنُلصَُّي

 الزاهُد الربانيُّها التي خاَض ِةالرّد حروُب وما !ماعةاجلَّ صالِة أداِءحتى عن  األياِم

 من فيِض إال غيٌض( ص) حممٍد الرسوِل وفاِة بعَد( رض)الصديق  أبو بكٍرنا سيُد

 وعثماِن طاِباخل بِن عمِر استئثاُر ها تفاقمًاَدازو. فاقالنِّ صِرن َعِم ظلمِةامُل تلك احلقبِة

 اإلرتداديِة لك احلالِةت ميزاِن كفِة حاَنرَجؤكد ت حيُثباخلالفة،  ِهمن بعِدعفان  بِن

 يأب بِن معاويَةالباغي  خروُجخريًا وليس آخرًا ، وأاملحمدية للشريعِة نِةطََّبامُلوالنفاقية 

 الزاهِد الربانيِّ املتقنَي قدوِة ملبايعِة ِهإذعاِن ، بعدِماملوحدين املؤمنني عن إجماِع سفياَن

 التعُسفيِّ كمِهُح أركاَن َدوطَّ بعد أْن باخلالفة، السالُم عليِه طالٍب أبي ِنب عليِّ اإلماِم

، مصر العاص أرَض عمرو بِن اللقيِط وكذلك توليِة ،اخلطاب بُن عمُر الشاِم يف بالِد

 يِنالدِّ أعدى أعداِء كانا ميثالِن ،فاقالنِّ يِنِد من ركائِز رياِنَمالُع طباِنوهذان الُق

 حممٍد اإللهيِة العنايِة لرسوِل الكراِم احلقيقينَي ألصحاِبل الرئيسينَي واملناوئنَي ،اجلديد

 الرسوِل عمِّ بإبِن املتمثِل، دالتحدي على وجِه هاشَم يبن من األطهاِر ِهبيِت وآلِل( ص)

 بِن العباِس (ص) الرسوِل بعمِّ املتمثِل املطلِب عبِد يوبنالسالم،  عليِه عليٍّ اإلماِم

 السبَب ،األرعن ريَُّمالُع ُفصرُّهذا التَّ َلقد شكَّو، همهم من بعِدوحفدِت املطلِب عبِد

نا وإلى يوِم التأرخييِة العصوِر على إمتداِد املسلمنَي صفوِف شقِّ املباشر يفو الرئيسيَّ

ها ضحيَت راَح ،سامِجومنكرٍة  خطريٍة أحداٍثو ظاٍمموٍر ِعُأمن  اتهوما صاحَب، هذا

 بل املالينِي اآلالِف مئاُت، واملخَلصني اللِه رسوِل أصحاِب من خريِة بل اآلالُف املئاُت
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ها من ، وما واكَباملحتار اللِه لِقمن َخ همعلى أمِر نَيباملغلو اللِه عباِدمن ذلك  بعَد

 ٍدمََّعَتُم ها من تأويٍلها الصحيح، وما تبَععن مساِر هاواحنداِر الديِن ألموِر انفالٍت

 دُمخي كاَن، مبا املبني الكتاِب آياِتمعاني  لدالالِت ِهسياِق يف غرِي مقصوٍد وحتريٍف

 . بادالِع رقاِبب ِمُكَحيف التَّ التََّعسُّفيِّ طيُِّلَسالتَّم ِهِكْلُم سلطاِن توطيَد

 من يسموَن جمِد الدنيا، ويف عزِّ ياِةاحلب( ص) حممٍد رسوِلال عهِد أواخِريف و

 مؤامراِت مسلسُل توقْفيمل الراشدين،  لفاِءاخلب القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق اليوَم

قريش  ومتنفذ همويف مقدمِتالقدمية،  هم اجلاهليِةعن ممارساِت الَكفُّأو  ،املنافقني

من  وما إلى ذلك مِرخَلا رِبُشنًا وزِّالو تِلَقال حيُث منفاق، هم على النِّقلوُب املؤلفُةو

 يلاللَّ يف سَُّعَي اخلطاِب بُن عمُر ليفُةكان اخل ،وليس حصرًا املثاِل فعلى سبيِل ،موبقات

 من األمِر ، فارتاَببيٍت فناِءيف  وإمرأٍة رجٍل صوَت فسمَع( على الناس أي يتجسَس)

 نَت، أُكالله يا عدَو: مر، فقالَخ قُّهما ِز، وعنَدورجاًل إمرأًة ، فوجَداحلائط َروََّسفَت

املؤمنني، إن كنُت أخطأُت يف  يا أمرَي: قاَل! هوأنت على معصيِت َكيسرُت اللَه ترى أنَّ

 القرآنيِة باآليِة تشهَدوكيف ذلك؟ فاس قاَليف ثالث،  أنَتفقد أخطأَت  ٍةواحَد

. يناَلَعسَت َسَجَتوقد  (48/21).َتَجسَُّسوا َواَل: احلجرات سورِةمن  الواردِة الكرميِة

وقال . سورَتَتوقد  (1/298).َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها: البقرة وقال تعالى يف سورِة

 اللهُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة مِّْن ِعنِد َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَسلِّ: النور سورِة تعالى يف

  .422اللهوما اتقيَت  وما سلمَت (14/02).ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة

 جتنيًا على احلقائِق َنويالتكفري يسميِه الذياني الزَّ الصحابيِّ بشأِن رَدقد وو

 باملوبقاِت الذاتيُة ُهسريُت تطَخَلَت (خالد بن الوليد سلولسيف اإلسالم امَل)ـ بالقرآنية 

يف  حني يقتُل، الراسيات اجلباُل هاِتابشاع من هوِل زوُلت التي رِةنَكامُل الفضائِحو

يف  عًاطَم ،مسِلويرة وهو ُمبن ُن َكماِل( رض)نا أبو بكر الصديق لسيِد الشكليِة اخلالفِة

 ،داقأو ِص ٍةدَِّع ها من دوٍنيها يف يوِمعل منها ويدخُل ويتزوُج ،ِهزوجِت ماِلجب التفرِد

 ،هامرأَت َحَكة وَنيَرَوبن ُن َكماِل الوليِد بُن خالُد َلَتَق َلمَّا":يًا بهذا الشأننّص جاَءما ك

 أال يسرَي ، وحلَف، والتحق بأبي بكرُهفرَس األنصاري، فركَب أبو قتادَة كان يف عسكرِه

 بكٍر يمن أب يكْن وملقصة، ال على أبي بكٍر صََّق، َفأبدًا خالَد لواِء حتَت يف جيٍش

                                                 
 من اجلزء األول واملجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي 225أنظر الصفحة للتحقق من اخلرب  -  422

 العادل عمر بن اخلطاب؟  الفاروقأال ينُّم ما سبق بأن الزناة وشاربي اخلمر كانوا أفقه من اخلليفة . احلديد املدائني
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، لشأنه الوليِد بَن خالَد لذا ترَك "بَرالَع ُمالغناِئ ْتَنَتَف ْدلَق" :قال أْن إال( رض)

أبو  ك، فسكَته مباِلَديَِّقُت عليك أْن إنَّ: شديدًا كرهًا ًاخالد يكرُه وكاَن ُرَمُعفقال 

 ِهويف عمامِت ،ديداحل َنت ِمَدَئَصقد  ثياٌب املسجد وعليِه فدخَل م خالٌدِدبكر، وَق

 من املسلمنَي على رجٍل وَتَدَع! اللهأرياًء يا عدو : قال عمُر م، فلما رآُهأسُه ثالثُة

من  األسهَم تناوَلثم ك، نََّمنك ألرُجِم اللَهإن أمكنني  اللِهأما و ه،امرأَت ونكحَت

 أبي بكٍرخلليفة ا ن أمِرذلك َع أنَّ نًاعليه، َظ ُدال يرُّ ساكٌت وخالُد هافكسَر ِهعمامِت

ألن ُتهَدُم الكعبة َحَجرًا "َيقول( ص)حممد  الكريُم رسوُلالو 421"هورأِيالصديق 

إلى  وهو ينظُر( ص) ثم قاَل "ِمن أن ُيراَق َدِم إمرٍئ ُمسِلم اللهأهَوُن ِعنَد  َحَجرًا

 ". ًة ِمنكوَكرََّمَك وَعظََّمك، وامُلؤِمُن أعَظُم ُحرَم اللهلقد َشرََّفَك ":خماطبًا الكعبِة

 كانت( رض) الصديق بكِر يأبنا سيِد الزاهِد الربانيِّ خالفَة فإنَّ ا سبَقتأكيدًا مل

، يةِرَوالصُّ ِهخالفِت ِرالثاني من عْم النصِفيف  ِصصواخُل وعلى وجِهكلية، َش خالفًة

 يف حادثِة َةيَِّمن بني ُأَم مباشرٍة مببادرٍة اخلطاِب بِن ُعمِر سرًا من ِقبِلَق عليِه ْترضي ُفتال

، ُعَمر وعنجهيِة جربوِت أماَم( رض)قوة وٌل وال َطوال  حوٌل لُه مل يكْن حيُث، قيفةالسَّ

 واملؤلفِة قريٍش صناديِدمن  املوصدِة واألبواِب الكواليِس من خلِفه وراَءن كان وَم

 املسلَِّطهم اِبعرَّ بيِد األحداِث ومقاليُد موِراأُل ماُمِز كاَن حيُث ،هم على النفاققلوُب

فيما  راِعالصِّ تأجيِج من حيُث ،التأرخيية من هذه احلقائِق وانطالقًا .اخلطاب بِن عمِر

وكتب بينه  أهل اليمامة خالد بن الوليد َحا صاَلملَّ: ما يلي جاءلطة، على السُّهم بيَن

: بكرفي، وصل إليه كتاب أبي َنرارة احَلُملح، وتزوج ابنة جماعة بن وبينهم كتاب الُص

املسلمني  دماُء َكِتجَرُح ساء، وحولج النِّوَِّزك لفارغ حتى ُتم خالد، إنَّمري يابن ُأُعَل

ن عمل أبي مهذا الكتاب ليس : أغلظ له فيه، فقال خالد يف كالٍم ،دَعف َبُجمل َت

 السابِق واملصدِر الصفحِة يف نفِس جاَء السياِق يف نفِسو 424.ريَسبكر، هذا عمل األِع

، ة عشرمص يف سنة سبعن إمارة ُحر يف خالفته خالد بن الوليد َعَمُع َلَزَع" :أيضًا

                                                 
إبن أبي لعالمة من اجلزء األول من املجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة ل 224أنظر ما جاء يف الصفحة  -  421

 . احلديد املدائني

وكلمة األعيَسر الذي جاء على لسان خالد بن . نفس اجلزء واملجلد واملصدر السابقمن  224راجع الصفحة  -  424

الوليد َيقصد به عمر بن اخلطاب، واألعيَسر جاء من الُعسر، والُعسر نقيض الُيسر، ويرمز إلى العنجهية والُبخل 

 !. ُعَمر بن اخلطاب الفاروق ديدين الذي كان َيتَّصف بهواحلَسد الشَّ
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 لَك مني من أيَنأعِل: عن رأسه وقال ُهَتلنسَوبعمامته، ونزع ُق ُهَلَقاس، وَعوأقامه للنَّ

ن األنفال ِم: فقالهذا املال؟ وذلك أنه أجاز األشعث بن قيس بعشرة آالف درهم، 

ال تعمل لي عماًل بعد اليوم، وشاطره ماله، وكتب إلى ، اللهال و: والسهمان، فقال

كلوا إليه، وأحببت أن أن يو فُتِخالناس فتنوا به، َف إنَّ: األمصار بعزله، وقال

، اللهإلى  الوليِد بِن تلك مع خالِد ُهفعلَت أسنَد حيُث "انعهو الصَّ يعلموا أن اللَه

على  اللِه خليفُة ُهبأّن املأل من القوِم مرارًا وتكرارًا وعلى وأن صرََّح لُه سبَق ُهألّن

 اخلطاب وفضَح بِن بعمِر من القوِموعلى املأل  َرَهَشأن  أيضًا خلالٍد سبَققد و! األرض

 عفان من معركِة بِن وعثماَن هروبِه عنَد ِهفضِحوراء  كاَنه، وهو الذي نفاِق وأمَر ُهأمَر

 الكريِم الرسوِل بوجِه من مناسبٍة وألكثَر َشرِِّفمُلا غرِي ِهِفبوقو اَسالنَّ ُرذَِّكُيكان و ،دُحُأ

 أْن كادْتالتي ، واةدَّوال حيفِةالصَّ وكذلك يف موضوِع ،يبيةَداحُل يف موقعِة( ص) حممٍد

 املوت، سكراِتيعاني  رِضامل فراِش طريُح( ص)وهو  مٍةعاِر ٍةتَنوِف ٍةَققََّحُم بكارثٍة تنتهَي

اخلطاب  بِن إلى عمِر يصُل هذا كاَن وكلُّ ،زيد بِن سامَةُأ جيِش يف موضوِعكذلك و

 هو اآلخر ُرشِهُي ُرَمُع كاَن ويف املقابِل، واملنتشرِة يف األرجاء امُلندَّسِة ِهعيوِن عن طريِق

 ِهأفعاِلو ِهنفاِقمن و تربأ منُه( ص) الرسوَل بأّن اَسر النَِّكذَُّيَوة، عدَّ يف مناسباٍت خبالٍد

 يف كتِبها بصدِد جاَء ن كنانة، وقدِم ذميَةُجبني إلى  يف سريٍة ُهَلأرس حنَي ،املشينة

  :ما يلي السريِة

مبكة،  قيٌمُم( ص) اللِه ى ورسوُلّزالُع الوليد من هدِم بُن خالُد ا رجَعملَّ: قالوا

 وخمسنَي مائٍةيف ثالِث اًل، فخرَجمقاِت ُهومل يبعْث داعيًا إلى اإلسالِم ذميَةجإلى بني  ُهبعَث

: ما أنتم؟ قالوا: فقال فانتهى إليهم خالُدليم، سني وَب واألنصاِر من املهاجريَن رجاًل

فما : قال! ذَّنا فيهانا وآيف ساحاِت وبنينا املساجَد حمٍدقنا مبينا وصدَّقد صلَّ مسلموَن

نا أن تكونوا فخْف عداوًة من العرِب إن بيننا وبني قوٍم: عليكم؟ فقالوا الِحالسِّ باُل

استِأسروا، : لهم فوضعوه، فقاَل: قال! فضعوا السالح: قال! الحأخذنا السِّهم ف

 ِرَح، فلما كان يف السَّهم يف أصحابِهَقبعضًا وفرَّ َفهم فكّتبعَض فأمَرالقوم،  فاستأسَر

ا بنو يف، فأّمبالسَّ عليِه ة اإلجهاُزَهداَفوامُل! ِهداِففلُي أسرٌي ن كان معُهَم: نادى خالد

 فأرسلوا أساراهم، فبلَغ ُرواألنصا ا املهاجروَنيف أيديهم، وأمَّ وا من كاَنليم فقتلَس

 عليَّ وبعَث! دخاِل َعَنا َصّمِم يَكإَل م إني أبرُأاللهُّ :فقال خالُد ما صنَع( ص) النبيُّ

 اللِه إلى رسوِل انصرَف ثّم ،أبي طالب فَوَدى لهم قتالهم وما ذهب منهم بَن
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 الشرِك يف زمِن ُههم عّمهم لقتِلقتَل الوليِد بَن دي بأن خالَدالواق ويضيُف 424.هفأخرَب

! ذَت بأمر اجلاهليةيا خالد، أَخ":عوف بُن الرحمِن عبُد لُه ، لذا قاَلالقديم اجلاهليِّ

 . 425"إلخ. . .   !الله َكَله، قاَتك الفاِكم بعمُِّهلَتَتَق

يف سائر أحناء  مكَّة فتِح بعَد النفاِق ظاهرِة تفشي من حيُث السياِق يف نفِسو

نا الزِّ ظاهرِةو اخلمِر شرِب من حيُث، شِّي النِّريان يف الهشيمكتَفاجلزيرة العربية 

 وَنسّمبني َمن ُي، العباد أمواِل وسلِبيف قلب مكة واملدينة خرى كثرية وموبقات ُأ

 يف كالٍم جاَء، زورًا وبهتانًا الله رسوِل بأصحاِبالقرآنيِة  جتنيًا على احلقائِق اليوَم

 نتيجًة الشديَد زَفالنَّ ، وهو يعانيعفان بِن لعثماَن ُهخطاَب موجهًا اخلطاِب بِن لعمِر

 ْطِلَسفال ُت مَرليَت هذا اأَلإذا ُو: قال حيُث لؤلؤٍة يأب فريوَز ِقَبِلمن  القاتلِة للضربِة

 ينفِع ْمفَل يف ذلَك َبوِتوُعإياه،  ُهَرما حذَّ منُه فوقَع. الناس على رقاِب عيٍطبني أبي ُم

، حتى الوالية إياُه ِهوتقليِد( همِّن ُأِمأخوه )قبة ُع بَن الوليَد ِهعماِلاست ثَلِمب، َتالَع

 موُراأُل منُه العاص حتى ظهرْت بَن سعيَد ُهاستعماَل كذلَكو .مراخَل رُبُش منُه ظهَر

ما  نُهِم ُذيش، تأُخَرُقِل ستاٌنواد ُبما السَّإّن":قال ُهألّن الكوفة، أهُل ُهها أخرَجالتي عنَد

ستانًا لك علينا ُب اللُه ما أفاَء أجتعُل: حتى قالوا لُه 420"تك ما شاَءرُتت وَتشاَء

ن ِم سعيدًا كوفِةال أهِل إلى منِع ثم انتهى األمُرمشهورة،  ُةصَّوالِقوه، ُذوناَب! كوِمَقوِل

ن ِم عثماَن دوا خيلعوَنكالمًا ظاهرًا، حتى كا ويف عثماَن وتكلموا فيِهها، دخوِل

                                                 
والعداوة املذكورة اآلنفة بالذكر . من املجلد الثاني من كتاب الطبقات الكربى إلبن سعد 240لصفحة أنظر ا -  424

 . نفسه، حيث قتلوا عمه ثأرًا يف زمن شركهم اجلاهلي القديمبن الوليد كان بينهم وبني خالد 

الثالث من كتاب املغازي من اجلزء  990تكررت احلادثة بشأن موبقات خالد بن الوليد إعتبارًا من الصفحة  -  425

للتَّكفرييني  ال وما يزالشكَّ بن اخلطاب رَموُعبن الوليد د خاِلالبارزاِن ِمن أِئمَّة النِّفاق  طباِنالُق وهذاِن. للواقدي

يي يف حني ينعته تكفري ،منه( ص)رسول ال، والذي تربأ ن ُينعتون اليوم بفقهاء املسلمني، رموزًا ملامُلَتسِلفنَي وامُلتأخونني

يف ( ص)رسول الؤذي بالفاروق والراشد والعادل، كان ُي ونهف اإلسالم املسلول، وكذلك اآلخر الذي ينعتاليوم بسي

حتى ُقَبيل وفاته بأيام وسويعات قالئل، وهو طريح فراش املرض يعاني ( ص)، ومل يتواَن عن إيذائه فاقِهوِن ركِهِش

إنَّ ِمن حكمة الله يف َخلِقه وهو أحكُم . رًا وبهتانا ِبُعثمان ذي النُّوَرينم الثالث الذي ُيسمى زوَنوالصَّ! سكرات املوت

يف سن ُمَبِكر من الذكور واإلناث إالِّ فاطمة الزهراء استثناًء، أمَّا زوجتا ( ص)احلاكمني، مل يبَق لرسوله الكريم حممد 

 . كانت متزوجة قبل ذلك زجيتني( رض)عثمان، كانتا من زوجته األولى خدجية الكربى قبل زواجهما، كونها 

حتت عباءة اخلالفة التَّوسعية العربية العنصرية الدكتاتورية وذلك توطيدًا لتشييد صرح إمرباطوريتهم  -  420

ر واخلصب، وكلمة السَّواد أو أرض السَّواد تعني إشتداد اخلَض. الدِّين وتسمية الفتوحات واجلهاد نشرواإلسالمية 

بدعة عمرية أوجدها يف خالفته التعسفية، تنطلي على فرض الضرائب على األراضي ( ن لقريشالسَّواد بستا)وعبارة 

  .الزراعية إقتداًء بأباطرة روما وفارس
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سعيدًا  أبي موسى، فلم يصرْف م إلى واليِةِهِتإلى إجاَب حينئٍذ ؛ فاضطَرالفةاخلِّ

 . 420عنهم الكوفِة أهُل ُهما صرَف؛ وإّنًةمَلُج ُهخمتارًا، بل ما صرَف

، ةقَبُع بِن الوليِد( ص)حممد  اللِه لرسوِلاآلخر  الصحابيِّ أِنبش السياِق ويف نفِس

 زرارَة عمرو بِن على جملِس مرَّ الكوفَة ملا دخَل ،ِهمِّعفان من ُأ بِن لعثماِن وهو أٌخ

 أخوكم ابُن نا بِهَلبني أسد، بئسما استقَب يا معشَر: ، فقال عمروالنخعي، فوقَف

 القريب، ويبعَث السهَل َنيِّاللَّ َنيِّأبي وقاص، الَه عنا ابَن ينزَع أْن ِهعدِل ْنأِم! عفان

، ُهقَدَمَم الناُس واستعظَم !قدميًا وحديثًا الفاجَر املاجَن الوليد، األحمَقأخاه  ُهبدَل

وهذا حتقيُق ( ص) حممٍد ِةّمُأ بهواِن أخيِه كرامَة ماُنعث أراَد: به، وقالوا سعٍد ُلوعْز

 قبَلحتى  مشهورًا كان اخلمِر وشرِب والفجوِر من املجوِن ُهحاَل من أّن ما ذكرناه

 ويف هذا الصحابيِّ 429!ما ظهر منُه كان مستورًا حتى ظهَر ُهإّن: لالوالية، فكيف يقا

ْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا َأَفَمن َكاَن ُم: السجدة سورِةسياق يف حبقِه  نزَل كرِيالسَّالزاني و

 فاملؤمُن ،وسائر تفاسري القرآن الكريم النزوِل أسباِب حسَبو (41/29).َيْسَتُووَن الَّ

 والفاسُق عليه السالم، عليٌّ اإلماُم هوياق اآلية القرآنية الكرمية الوارد هنا من س

 سورِة أيضًا ِمن نزَل ِهوفي .قبةُع بُن الوليُدأخ عثمان بن عفان من أمه هو املذكور 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما : راتُجاحُل

 نَدِع ِقَلَطصعلى بني امُل كذَب ُهّنأل (48/0).َجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَيِب

 السكرِي الصحابيِّهذا  وما زلنا بصدِد. ةَقَدالصَّ نعوُهم َمُهى أنََّعوادَّ (ص) اللِه رسوِل

 يف أسباِب جاَء حيُث ،ةقبُع بِن وليِدالعفان من ُأمِِّه  بِن أُخ عثماَن العتيِد املنافِقو

 بري عن ابِنُج بِن سعيِد ن طريِقع عساكَر وابُن الواحديُّ وأخرَج: ما يلي النزوِل

 نَكِم ُدحَّأنا َأ: أبي طالب بِن عليٍِّل عيطبن أبي ُم قبِةُع بُن الوليُد قاَل: قال عباٍس

 ما أنَتفإنَّ ْتاسُك: له علّي نك، فقاَلِم للكتيبِة سانًا، وأمأُلِل نَكِم ُطنانًا، وأبَسِس

: السجدة سورِةسياق  يف ِهحبقِّ نزلْتالتي  باآليِة احلجَة املؤمننَي أمرُي ُهألزَموقد ق، فاِس

  .428(41/29).َيْسَتُووَن ْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا الََّأَفَمن َكاَن ُم

                                                 
 . من اجلزء الثالث من املجلد الثاني من نفس املصدر السابق 9أنظر الصفحة  -  420

 . كتاب املغازي للواقدي من اجلزء الثالث من املجلد الثاني من 22الصفحة  للتأكد أنظر -  429

 رِحَمُه الله من كتاب ُلباب النُُّقول يف أسباب النُّزول لإلمام جالل الدين السيوطي 142جاء ذلك يف الصفحة  -  428

  (.م2505-هج822)املتويف سنة 
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أسواطًا  الشهوِد بعَض ضرَب عثماَن أنَّ قاُلُي: قال الواقدي ياِقالسِّ ويف نفِس

 عليِه عليٍّ املؤمننَي اخلمر، فأتوا أمرَي رِبُشِبعقبة  بِن وليِدال عندما شهدوا على أخيِه

شهدوا على  قومًا ربَتاحلدود، وَض لَتعطَّ: السالم، فشكوا إليه، فأتى عثمان، فقال

لى ع عيٍطُمأبي  وآَل ميَةني ُأَب ال حتمْل: لك عمر وقد قاَل، َمْكَت احُلْبلَّفَقأخيك، 

املسلمني،  وِرممن ُأ شيئًا وال توليِه ُهأرى أن تعزَل: فما ترى؟ قال: قال !اسالنَّ رقاِب

 َكعلى صاحِب مَتأَقوال عداوة،  ٍةنََّظ فإن مل يكونوا أهَل عن الشهود، تسأَل وأْن

جانب،  من كلِّ ُناأللُس ُهوعائشة، وأخذْت والزبرُي طلحُة ذلَك ثِليف ِم ، وتكلَماحلّد

وأين كل هذا من األحاديث املكذوبة  410عليه احلدِّ ن إقامِةِم َن، ومكَُّهعزَل ٍذفحينئ

أصحابي كالنجوم :"مفادها( ص)حممد  على لسان الرسول األمنيواملفربكة الكثرية 

 السالُم عليِه عليٌّ املؤمننَي َزَل أمرُيَع :الواقدي ويضيُفكما  "بأيهم إقتديتم إهتديتم

 بِن دامِةُق بَن َزَل عمُرَع قده، ووغرِي عقاِعكالَق ُثمنهم احلَد ملا ظهَر ِهأمراِئ بعَض

  .412مُهَداخلمر، وجلَّ عليهم بشرِب شهَد مظعون ملا

يزيد  بُن الوليُد وكاَن: املدائني يضيُف اخلمِر شرِب من حيُث السياِق ويف نفِس

 يف سورِة فقرأ: لُه فقيَل ة،بَلالِق إلى غرِي كِرن الُسِم ِهِتإفاَق ى أوقاَتي إذا صلَّلَِّصُي

 يف نفِس كما وجاَء( 1/225).َه َواِسٌع َعِليٌما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اللِه ِإنَّ اللَفَأْيَنَم: البقرة

 قرَب الذين يزوروَن َركَّفَذ بالكوفِة اُججَّاحَل وخطَب: أيضًا واملجلِد واجلزِء الصفحِة

ال طافوا َه! يةباِل ٍةَمِرَو بأعواٍد ما يطوفوَنإّن! مُهَلبًا َت باملدينة، فقاَل( ص) اللِه رسوِل

من  املرِء خرٌي خليفَة أّن أال يعلموَن! مروان بِن امللِك عبِد املؤمننَي أمرِي بقصِر

 مًةيُل عالاخَل ُموَسُتكما  املسلمنَي عناِقيف أ وَنختمَي َةيََّمبنو ُأ وكاَن: قال 411!هرسوِل

                                                 
تلك وتسرتًا على . من اجلزء الثالث من املجلد الثاني من كتاب املغازي للواقدي 21ورد ذلك يف الصفحة  -  410

للحيلولة دون التعرض لهم  ،، وجد الفقهاء التكفرييون اخلطوط احلمراء يف الدِّينالكثرية املشينةاجلاهلية املمارسات 

 . وإدمانهم على اخلمر وفضح أمر ِنفاقهم

مام من نفس اجلزء واملجلد واملصدر السابق، وكان القعقاع مبثابة عني لبني ُأَميَّة يف جيش اإل 24راجع الصفحة  -  412

 . عليه السَّالم

وهذا ما يردده سلفيو ووهابيو ومتأخونو اليوم من التكفرييني، وزادوا عليه بتكفري كل من يزور قرب الرَّسول  -  411

: األحزابوالله تعالى يقول فيهم ويف حقهم من سورة ! وقبور األئمة املنتجبني األطهار من آل بيت النبوة( ص)حممد 

علمًا بأن بناء املسجد على ُقبَّة الصخرة  (44/44.)ُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًياِإنََّما ُيِريُد الله ِل

احلالية يف قدس األقداس بأورشليم، حدثت يف عهد اخلليفة اأُلموي الفاجر الباغي عبدامللك بن مروان، بهدف مرور 

 ! ى بالد الشام وَصدِِّهم عن املدينة امُلَنوَّرةجاج يف مواسم احلج والعمرة علاحُل
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 هموأوالُد حابِةة، وفيها بقايا الصَّكاف املدينِة قبة أهُلبن ُع مسلَم وبايَع ،همإلستعباِد

 معاوية، إالَّ بُن يزيُد املؤمننَي ّن ألمرِيِق بُدَعم نُهِم اًلُك على أنَّ التابعنَي وصلحاُء

  .!هعمِّ وابُن أخوُه ُهعلى أّن ُهبايَع ُهالسالم، فإّن عليِه احلسنِي ُنب عليٌّ

 وِمالرُّ َنِم وِجُلبالُع ُعصَنم، كما ُيِهإلسرتقاِق عالمًة لمنَيسامُل فَّونقشوا أُك: قال

هم يف إلطالِت اجلمعِة يوَم ِرنَبعلى امِل وَنشربيو وَنأكلي َةيََّمني ُأَب طباُءُخ وكاَن. ةَشواحلَب

 عبِد بُن ذلك الوليُد ؛ فعَلّرصَفَت الشمُس وتكاُد ،صرالَع وقَت تتجاوَز إلى أْن طبِةاخُل

، فال همعلى رؤوِس معه والسيوُف ُخساِلوامليوسف  بَن اَججَّم احَلِهِب َلوكَّامللك، و

 . هايف وقِت عَةُموا اجُلُلصَّأن ُي يستطيعوَن

ننا نا ففتَّجاَء! َعيَمشأَخيَفش أ نِم بًاَجواَع: (رض) البصري احلسُن اإلماُم وقاَل

ما : فيقول مِسإلى الشَّ يلتفتوَن والناُس نا، فيخطُبِرنَبِمعلى  نا، وصعَدعن ديِن

! مسالشَّ ِبَري ِللَِّصُنما مس، إّني للشَّلِّنَصماُ  اللِها وإنَّ! مسإلى الشَّ م تلتفتوَنُكباُل

ال  هاِربالنَّ هار، وحقًابالنَّ ُهال يقبُل يِلباللَّ ًاّقَح لِهل ، إنَّالله يا عدوَّ: أفال تقولون

 لٌجعمنهم  واحٍد كلِّ ذلك وعلى رأِس ولوَنوكيف يق: احلسن يل؛ ثم يقوُلباللَّ ُهيقبُل

  .414!يفبالسَّ ٌمقاِئ

من  َنواملهاجري األنصاِر أقحاِحو م من قريَشِهِتلَدَج هم مع أبناِءهكذا كان شأُن

 من أتباِع اهعلى أمِر لوبِةاملغ واألمِم واألقواِم الشعوِب بأبناِء َك، فما باُلالعرب

أو  أو صابئًة ًامسيحيني كانوا أو يهود العرب؟ األخرى من غرِي السماويِة الشرائِع

 الذَِّمِة وأهِلاملوالي  عليهم تسميَة قوَنطِلكانوا ُي نالذيهم، من وغرَيزرادشتيني  ًاجموس

 استخفافُا بهمو وإلغاًء ِلَدوِرِهم لهم وتهميشًا هم السماويِةلشرائِعلهم و إزدراًء

أو دستوِر  وثيقِة يف بنوِد ورَد ًا ملادحضًا صرحي لْتي شّكتالو ،همن شأِنوتقلياًل ِم

  .!املدينةب( ص) حممٍد الرسوِل

كانوا ، الله رسوِل بأصحاِب نعتون اليوَمكبريًا ممن ُي قسمًا بأّن ما سبَقم يتبنُي

 ِهصحاِبأل ًاوعدو ل؛زََّنامُل اللِه كتاِبِه وللل ًاوعدو( ص) الله رسوِل من أعدى أعداِء

 من األياِم ، ومل يكونوا يف يوٍمالغّراء ِهشريعِت ومبادِئ ركاِنأل ًاوعدو ،الكرام احلقيقينَي

ُ  وال طاهريَن سنَيدََّقُم  للَعياِن منافقنَيو فاسقنَي كانوا متأسلمنَيما إّنهني، زَّمَنوال

                                                 
إبن لعالمة من اجلزء اخلامس عشر من املجلد الثامن من كتاب شرح نهج البالغة ل 241جاء ذلك يف الصفحة  -  414

 . أبي احلديد املدائني
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: هما نصُّجاء  السياِق يف نفِسو. الرباءة سورِة آياٍت جممُل بذلَك كما يشهُدهرين، ظا

نا، وشهد عليه قوم بذلك، فلم عليه الزِّ حابة، ادُّعَين الصَّعبة وهو ِمغرية بن ُشوهذا امُل

 اللهمن صحابة رسول  هذا حمال وباطل ألن هذا صحابّي: ر، وال قالَمُعنكر ذلك ُي

 م هالَُّكحَيَو: مر على الشهود وقال لهموهاّل أنكر ُع. ناال جيوز عليه الزِّ( ص)

مساك عن مساوئ تعالى قد أوجب اإل اللهلك، فإن رأيتموه يفعل ذ َلمَّام عنه تغافلُت

( ص) اللهتركتموه لرسول  وهالَّ! عليهم رَتوأوجب الِس( ص) اللهأصحاب رسول 

قد انتصب لسماع الدعوى، وإقامة  مر إالَّما رأينا ُع! دعوا لي أصحابي: "يف قوله

نصفك، يا ك، يا مغرية، ذهب بُعيا مغرية، ذهب ُر: الشهادة، وأقبل يقول للمغرية

قال املغرية  وهاّل. مغرية، ذهب ثالثة أرباعك، حتى اضطرب الرابع، فجلد الثالثة

الصحابة، ورسول الصحابة وانا من كيف تسمع يف قول هؤالء، وليسوا من : رَملُع

 إلى نهاية احلديِث) "ميُتَدم اهَتيُتَداقَتبأيهم  أصحابي كالنجوم:"قد قال( ص)له ال

هو  وها هنا من .تعالى اللهسلم حلكم ما رأيناه قال ذلك، بل است (املكذوبو ِقفََّلامُل

ر، فأقام عليه َمشرب اخلمر يف أيام ُع مظعون، ملاَّدامة بنَ ل، ُقل من املغرية وأفَضأمَث

ر َمُعد رَُّيفلم  من أهل بدر، واملشهود لهم باجلنةاحلد، وهو رجل من علية الصحابة و

( ص)حممد  اللهقد نهى رسول : ة أنه بدري، وال قالَلِعوال درأ عنه احلد ِلالشهادة، 

وكان مات، ف حدًاعبدالرحمن ابنه  وقد ضرب عمر أيضًا. عن ذكر مساوئ الصحابة

  .414عليه معاصرته له من إقامة احلدِّ ومل متنعه( ص) اللهممن عاصر رسول 

 اللِه ن رسوِلع حبديٍث ثني أحٌدحّد ما: يقول الُمالسَّ وعلى آلِه عليِه ليُّوهذا َع

من  وما استثنى أحدًا! بِذبالَك حابِةللصَّ هذا اتهامًا ه عليه، أليَسفُتحَلاسَت إالَّ( ص)

أبي  بتكذيِب مرٍة غرَي َح، وقد صرَّالصَّحيح ِرَبد يف اخَلَرَوأبا بكر على ما  إالَّ املسلمنَي

 عمُروحتى  .415(ص) اللِه وسي على رسوِلالدُّن هذا ِمب أكَذ َدال أَح: ة، وقاليَرَرُه

ما إّن ،فحسب بالكذِب ُهريرَة يأب إتهاِمعن  توقْفمل َي ،هخالفِت يف ِعزِّ اخلطاِب بُن

عاماًل له على البحرين،  ما كان يشتغُلعنَدوذلك ، ًاأيض والرِّشا والفساِد السرقِةب

يا : مرُع حرين قال لهة من الَبيَرَرأبو ُه َمِدَق وملاَّ :هما نصُّ بهذا الصدِد جاَء كما

                                                 
ج البالغة من اجلزء العشرون من املجلد العاشر من كتاب شرح نه 24و  24أنظر اعتبارًا من الصفحات  -  414

 . إبن أبي احلديد املدائنيلعالمة ل

 . للتأكد من اخلرب راجع نفس الصفحات واجلزء واملجلد من نفس املصدر السابق -  415



 329 

 وَُّدوال َع اللهعدو ِب لسُت: ؟ قال أبو هريرةاللهمال  قَتَرَسه، َأتاِبِك وَُّدوَع الله عدَو

 مَّة على رأسه، ُثريَدَجِب ُهَبَر، فَضاللهق مال سُرَأ ْمما، وَلن عاداُهَمني عدو كتابه، ولكِّ

 َك، من أين َلا أبا هريرةي: أحضره، فقال م، ثّمالف درَهعشرة آ ُهَمة، وأغَررَّبالُد ناُهَث

ت، قال َعتاَبَتهامي ، وِسَقت، وعطائي تالَحَليلي تناَسَخ: عشرة آالف درهم؟ قال

ن ل َمِمقد َع: ال، قال: أال تعمل؟ قال: ، ثم قال لهثم تركه أيامًا. اللهو الََّك: عمر

 إنَّ: ةيَرَرُه فقال أبويق، يوسف الصدِّ: ؟ قالَوُهن َم: ريرة، قاليا أبا ُه نَكِم هو خرٌي

ال  الله، ال وُهماَل َعَز، وال َنُهرَضِع َمَته، وال َشهَروَظ ُهب رأَسضِرمل َي يوسف عمل ِلَمْن

وال  اللهو ُدبَع سُتَل) اخلطاب بن لعمِر هريرَة يأب يف عبارِة يَسَلأَو 410أبدًا ل لَكأعَم

وًا دُّوَع للهوًا دُّعكانَ  ُهبأّن َرَمُعِل ضمنيًا إتهامًا( مان عاداُهَمو ي عدُّنِّ، ولِكتابِهِك َودَُّع

 على لساِن املكذوبِة األحاديِث تلفيِقو وضِعب تتعلُق هما من أسراٍر، وكان بيَنهلكتاِب

سلفيي  نَّفإ هذا كلِّمن  واألغرُب !ما قال يقوَل أْن حبيث ِتَجرََّأ( ص) حممٍد الرسوِل

 من مائدِةلهم ى ّقما َتَب ُفَتاِت على وَنيعتمد ،يومالوإلى  التكفريينَي الفقهاِء ووهابيي

م وَك (ص) الرسوِل على لساِن مكذوبٍةو وملفقٍة موضوعٍة من أحاديَث وسِّيِّهذا الدُّ

 يأب أكاذيِب حول، العامل من جامعاِت تَرَده َصدكتوراماجستري واللل من رسالٍة

َ ىحَصوال ُت عدُّالتي ال ُت الكثريِة ُهريرَة  واملنظماِت األحزاِبو الِفَرِقم من وَك؟

 الناَس ت، دفعينالدِّ بعباءِة التي تتسرُت التكفرييِة يشياِتوامليل والهيئاِت واجلماعاِت

إستغباًء  الشريعِة وتطبيِق هاِدواجل الشهادِة تسميِةو لِهِل احلاكميِة شعاِر حتَت إلى املوِت

والتي  ؟الكثرية ِةَكرَبَفامُل يفيِةالتَّسو السُّوقيِة الهريريِة هذه األحاديِث على خلفيِة ،لهم

جتنيًا  التي تنعُت اخلالفِة عمِر طواَل يِنالدِّ ها تسييُسااقتضالتي  تلفيقاِتمن ال ُرَبعَتُت

 ِمثِل وعلى غراِر يِنالدِّ ورجُل اخلليفُة كاَن حيُث، باإلسالمية القرآنيِة على احلقائِق

يف  تلك األكاذيِب كلِّ تفنيُد كما ورَد! اروالنَّ َةَناجلَّ يف ميينِه ميلُك لعصيبِةا هذه اإلياِم

َ مكاِرَم األخالِق:"بالقول مردفًا( ص) للرسول املأثوِر احلديِث ُ بِعثُت أُلَتِمَم  "إنََّما

 الناَس َصلَِّخُيكي  ،الثيوقراطية الدولِة حربًا على مظاهِر ما جاءْتإّن الشريعِة كوُن

اإلسالم،  إلى عدِل لطاِنالسُّ وِرن َج، وِمبادالِع ربِّ ادِةإلى عبباد للِع باِدالِع من عبادِة

  .احلياة ِةَعنيا إلى ِسالدُّ ومن ضيِق

                                                 
  .من اجلزء السادس عشر من املجلد الثامن من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 80راجع الصفحة  -  410
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 اإلماِمو ِساألخَن بِن غريِةني امُلب كالميٌة مشادٌة عثمان حدثْت اخلليفِة ويف عهِد

ه، يَككِفأنا ُأ: قائاًل ثماَنلُع يٍقَرُش بِن األخنِس بُن غريُةامُل السالم، فأردَف عليِه عليٍّ

 رع، أنَتلها وال َف رة التي ال أصَلَجر، والشَّعني األبَتيابن اللَّ: هبقوِل اإلماُم فأجاَب

ا نََّع ْجخُره، ُأُضنِهُم ن أنَتَم ه، وال قاَمُرناِص ن أنَتَم الله زَّما أَع اللهَوَفكفيني؟ ُت

 . فاققلوُبهم على النِّ املؤلفِة وكان ضمَن 410واكَن الله َدأبَع

حممد  اللِه لرسوِل الزهاِد احلقيقينَي األصحاِب منزلِة بشأِناآلخر  يف اإلجتاِهو

يف  وجاَء :هما نصُّ املدائنيإبن ابي احلديد  على لساِنو ياِقالسِّ يف نفِس تكرَر (ص)

فيان بن حرب م أبو ُسِهِب رََّمفة جماعة من أصحاب الصَّ حيحة أيضًا، أنَّاألخبار الصَّ

ها َذيوف مأَخذ السُّوا أسفاه كيف مل تأُخ: فعضوا أيديهم عليه، وقالوا بعد إسالمه

اء؟ طَحيد الَبَسِلأتقولون هذا : موكان معه أبو بكر، فقال لُه! الله عدِو ِقُنن ُعِم

م، ُهبَتأغَضكون ر ال تنُظُأ":، وقال ألبي بكرَرفأنَك( ص) اللهع قوله إلى رسول َفَرَف

ستغفروا له، م أن َيم وسألُهَرضاُهفجاء أبو بكر إليهم وَت" َكبََّر بَتأغَض ّدكون َقفَت

 ِغوِبأبل ِةَفالصَّ أصحاِب قَِّحِب (ص)حممد  سولرَّال ها قاَلعنَد 419كَل الله َرَفَغ: فقالوا

ويف  "ونوا أنِبياءُكَي م أْنِهدِقكادوا يف ِص ماٌءَكُح ماٌءَلُع":املشهورة ُهَكِلَمت العباراِت

 بُن ُرَمُع، كان ةَفالصَّ أصحاِبمن  الزهاِد ن مواقِفممتامًا واملغايِر  ِسواملعاك اإلجتاِه

 لِبإلى َق بنَيرََّقامُل ِبأقَرن ِم كاَن ُه، كوُنُهُمظَِّعوُي فيانُس أأب ُرقَِّوُي ُهخالفَت أياَماخلطاب 

ما  للمربِد الكامِل يف كتاِب كما جاَء (هلأبو َج)هشام  عمرو بِن أبو احَلَكِم ِهخاِل

يف بيته يف وقت خالفته، فال جيلس عليه  ر بن اخلطاب يفرش فراشًاَموكان ُع: هنصُّ

( ص) اللهرسول  مُّهذا َع: حرب، ويقول فيان بنوأبو ُساس بن عبداملطلب العبَّ إالَّ

  .418يشَرُق يُخوهذا َش

                                                 
من اجلزء الثامن من املجلد الرابع من كتاب شرح نهج البالعة إلبن أبي  200أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  410

األمنِي حممد على لسان الرسول َكِذبًا اأُلموية من األراجيف امُلَروََّجة  -ين موقع التلفيقات الُعمرية فأ. احلديد املدائني

 . من التلفيقات على لسان الدُّوسّي أبو ُهريرةوغريها . أصحابي كالنُّجوم بأُيُهم اقَتَديُتم إهَتَديُتم: زاِعمًا( ص)

من اجلزء السابع من املجلد الرابع من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد  201أنظر ما جاء يف الصفحة  -  419

بأنه أال َيشَهد هذا احلديث على رأس الشِّرك الَقديم وامُلناِفق اجلَّديد أبو ُسفيان بن َحرب بالنِّفاق، علمًا . املدائني

ُأم َحبيَبة، وكالهما مصنَّفان عند سلفيي الوهابيني امُلَكنَّى ( ص)حممد كُعمر بن اخلطاب كان والدًا لزوجة الرَّسول 

 ! التكفرييني من أصحابه املقرَّبنياملعاصرين واملتأخونني 

 . د املعروف باملربدلإلمام أبي العباس حممد بن يزي( الكامل)من املجلد األول من كتاب  424أنظر الصفحة  -  418
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 اللِه رسوَل أّن( رض)لبصري ا احلسُن اإلماُم الزاهُد انيُّروى الربَّ السياِق يف نفِسو

من  يٌتغرية، وَبنو امُلوَب َةيََّمُأنو ة، وهما َبكَّمن َم بيتاِن: اتبيوت ثالَث َنَعَل( ص)

ما إّن، عتباطًاأو ا ًاعبث أِتيمل لهم ( ص) الرسوِل لعَن وأّن 440قيفَث ووُه ِفالطاِئ

 أّن املحدثنَي كتِبيف  جاَء حيُث، البينات القرآِن آياِت دالالِت انطالقا من جاَء

 ما روَي م، حنَوُهَل نُهِم ٍممع َذغصبًا  اخلالفَة صُبتتغ َةيََّمبني ُأ أّن أخرَب( ص) رسوَلال

َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة  :اإلسراء من سورِة الكرميِة اآليِة يف تفسرِي عنُه

( 20/00)ِن َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبرًيا لِّلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآ

( ص) اللهرسول  ة، هذا لفُظَدَرْزَو الِقَن رِهنَبن على ِمُونَزة َييََّمُأإنه رأى بني : قالواو

 هوحنو قوِل ؛ةيََّمو ُأُنة امللعونة َبرَجالشَّ: قال ذلك ثّم ُهلهم اآلية به، فساَء َرالذي فسَّ

 "َواًلباده ُخاًل وِعَوُد الله أبي العاص ثالثني رجاًل اختذوا ماَلبنو إذا بلغ "( ص)

: ري، ويف لفظنَبِم وَنُرعاَوَتروان َيني َمَب رأيُت" :املأثور ُهقوَل( ص) ُهعن حيث نقلوا

 وحنو 442"حتى مات كًابي ضاِحع النَّجَمفما اسَت .ةَدَرالِق زَوري َننَبعلى ِم َنُونَزَي

 شهٍر ألُف: قال( 80/4).َخْيٌر مِّْن َأْلِف َشْهٍرَلْيَلُة اْلَقْدِر  :القدر ه تعالى من سورِةقوِل

  .441ةيََّمميلك فيها بنو ُأ

نا شيِخل وحيِةالرُّ روِسالد حلقاِت ىحديف إمعًا  َطِرنَخَنِل ا سبَقِلمتاكيدًا 

 ِةسورن ع البسملِة حجِب ِبسبى عن حرََّتَنعربي قدس سره، ِل بِن حمي الديِناألكرِب 

                                                 
من اجلزء الثامن من املجلد الرابع من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد  209جاء ذلك يف سياق الصفحة  -  440

حيث ُيعَتَبر ثقيف من أكابر البيوتات التي ارتدت عن اإلسالم يف عهد اخلليفة الزاهد أبو بكر الصديق . املدائني

نجنيق، يف زمن اخلليفة اأُلموي اجلائر عبدامللك بن ميًا بامَلحرق الكعبة املشرفة َروأن الطاغية واجلالد الذي أ( رض)

مروان، والسفاح املتعطِّش لسفك دماء التابعني وتابع التابعني من املسلمني، واحلافظ واملعلم للقرآن الكريم يف آن 

أن يعفيهم من الصالة حني ( ص)حممد  واحد، احلجَّاج بن يوسف الثقفي ينتمي إليهم، وهم الذين طلبوا من الرسول

  ".ال َخرَي يف ديٍن ال صالَة فيه:"بقوله( ص)الرسول حممد إسالمهم، لريد عليهم 

من سورة اإلسراء للطربي، وكذلك تفسري الرازي والقرطبي  00أنظر تفسري اآلية القرآنية الكرمية املرقمة  -  442

 . وغريهم من التفاسري املعتربة

ن وِم. من اجلزء التاسع من املجلد اخلامس من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 240حة أنظر الصف -  441

فالنتيجة تقارب عدد سنوات  (21)على أيام السََّنة أي على عدد الشهور األلف  قسَّمَتقرآن الكريم إذا ما إعجاز ال

أي ألف شهر، وكان جميع من ولي اخلالفة منهم أربعة عشر التي تربو على اثنان ومثانون سنة ! ُحكم َبني ُأَميَّة الفعلي

كما ورد نفس اخلرب على لسان اإلمام علّي عليه السالم . رجاًل، أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان احِلمار

يَّةِ من بعدي كما ُتلَفظ فأقسَم ُثمَّ أقسَم، َلَتنَخَمنَّها ُأَم: من نفس اجلزء واملجلد واملصدر السابق ما نصُّه 218يف الصفحة 

 . أي اجَلمُع املاِكر بنَي اإلسالِم والنِّفاق !يدانالنُّخامة، ثم ال َتذُوقها وال َتتطعُم ِبَطعِمها أبدًا، ماِكُر اجَلِد
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، وما رقانالُف من سورِةالقرآنية الكرميِة  يِةاآل روِحمع  مطابقتِه وكيفيِة (التوبة)الرباءة 

 سورِةسياق  يفورَد ، كما العظمى من العرب الغالبيِة فاِقِنو فِرُك فيها بصدِد جاَء

َعاِم َبْل ْنَكاأَل َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن: هاالرباءة نفِس

 عن سورِة البسملِة جَبَحسبب األكرب شيُخنا  وقد فسََّر (8/44).ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل

 احلقَّ فإنَّ( ملة النَّوَرُس)ة الرباءة هي التي يف وَرة ُسَلسَمَب وا أنَُّمواعَل":هبقوِلالرباءة 

رحمة الرباءة  ْتَجما خرفلَّ. مَدإلى الَع ُهدُُّرع فيه وال َيرَجَي ْميئًا َلَش َبإذا وَه تعالى

 ريُمالَك ُكَلامَل َفَقَوَف. منُهَع ِةحَمفع الرََّرها ِبهِلن َأي ِمرَِّبالَتُحْكم  "ةَلسَموهي الَب"

ت َذأَخ دّْم اإلنسانية َقَماأُل َنِم ٍةَمُأ لَُّك نَّأَل. هاُعَضَي دري أيَنا، ال َيَهِب( جربائيل)

ت َنتي آَمم الَّهاِئلَبة ِلَلسَمَبال وا هذِهأعُط: تعالى فقاَل. هابيَِّنها ِبتها بإمياِنحَمَر

يمان َلُس َرْدْت َقَفَرا َعمََّلها؛ َفوِلرُسِب ها إميان إالَُّملَزال َي وهَي المعليه السَّ يمانَلُسِب

" حيمالرَّ ِنحَمالرَّ اللهسم ِب"، وهو ًاّظَح ِةيَّاإلنساِن ِةحَمالرَّ َنت ِمَيبه، ُأعِطتِ َنوآَم

 يف مع الهدهِد سليماَن اللِه رسوِل عن شأِنهذا البورَد  وقد .شركنيامُل ِنَع َبِلُسالذي 

 ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم: مللنَّسورة ا

 يقوُل حني الكرميِة اآليِة إلى نهايِة .َمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِسَوَجدتَُّها َوَقْو( 14)

( 19) اْذَهب بِِّكَتاِبي َهَذا َفَأْلِقْه ِإَلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن :ددُهللُه

 اللهنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم ِإ( 18)  ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريٌمَقاَلْت َيا َأيَُّها َامَلأُل

الرَّْحَمِن  اللهَوِإنَُّه ِبْسِم " :فقرة على الرتكيَزأرجو  444(40–10/10.)الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

رسول ال على قلِب نزلْت سورٍة آخِريف  العرِب عنتعالى  اللُه ُهَبالذي حَج" الرَِّحيِم

 ها للطيوِرومنَح (التوبة) سورة الرباءةهي أال و الكريِم من القرآِن( ص) حممٍد

ي ذال العاِرمن  َصلُّالتَم واحاول لذا !سليمان اللِه برسوِل التي آمنْت واحليواناِت

 سورَة بأّن التربيِر نطلِقن ُمِم زعموا حنَي ،األولنيهم بهم وبآباِئ ُةوَرالسُّ هذه ُهتأحلق

هم ولكّن! ةَلسَمعنها الَب ْتَبِجُحلذا  ،ألنفالا لسورِة متداٌدا الَّما هي إ( التوبة)الرباءة 

التي عشر،  واألربعَة املائِة القرآنيِة ِرَوللسُّ الثابتِة األعداِد وقفوا مكتويف األيدي حياَل

 (. ص)الطاهر ِهِنعلى لساو املتواترِة الشريفِة النبويِة األحاديِث الِلها من ِخثبوُت ورَد

                                                 
من أنظر تفسري اآلية القرآنية الكرمية يف السفر األول من اجلزء السابع، من الباب الثاني من الفصل األول  -  444

 (. 008)قدَّس سره حتت رقم األموي األندلسي بن عربي لشيخ األكرب حمي الدين لفتوحات املكية لكتاب ا



 333 

 شاهٌد (رض)لعزيز ا عبِد بُن ُرَمُع الزاهُد مويُّاأُل هو اخلليفُة ها ،ملا سبق تأكيدًا

من  ،عنةباللَّ الكريِم يف القرآِن املنعوتِة الشجرِة حبقِّ على ما جاَء يشهُد ،هان أهِلِم

ك وروى ماِل: الواحد وباحلرِف ومباشٍر صريٍح بشكٍل َنواملروانيهم ِتَمقِدويف ُم َةيََّمني ُأَب

م، وعنده هشام ُهاَبَعروانية َفن امَلِم ُهبَلن كان َقبن عبدالعزيز َم مرُع َرَكَذ: س، قالبن أَن

نا؛ َفَرَش َعَضآباَءنا، وَت يَبِعه أن ُتكَرَن اللها ويا أمري املؤمنني، إنَّ: بن عبدامللك، فقال

 . 444!رآنالُق ُهما عاَبِم يٍبَع وأيُّ: رَمفقال ُع

القرآِن سياِق آياِت ونِة املذكورِة يف بالنسبِة للشجرِة امللع اخلرِب نفِس توثيُق جاَء

 العباِس يأب العباسيِّ اخلليفِة على لساِنأيضًا  املعنى والدالالِت بنفِسوالكريِم 

ها الذين يا أّي: وباحلرف الواحد قائاًل بالكوفِة يوم اجلمعِةيف  لُه ، يف خطبٍةفاحالسَّ

بالوعد  يُتوفَّ م إالَُّكُدعََّويئًا وال أَتم َشُكُدال أِع اللهآمنوا أوفوا بالعقود؛ و

 يف إقامِة يف إالَّالسَّ َندَّوألغَمة، َدالشِّ نفع إالَّني حتى ال َتاللِّ َنلَّوألعَموالوعيد، 

ة عَنيت اللََّب أهَل إنَّ. ياعًاَض َةطيَّم حتى أرى الَعُكَن، وألعطيَّّقَح وِغُلأو ُب، ّدَح

إلى  إالَّ ٍةن حاَلم ِمُكال يرجعون مَع ،م أعداءلُكة يف القرآن، كانوا وَنلُعة امَلَرَجوالَش

ال  كاَن ، وإْنُهبَلَق ن كاَنَمم يُتنََّمَت إالَّ م واٍلنُهم ِميُكَلي َعِلوال َينها، د ِمأشَّ َوما ُه

ها، وقِت رِيها يف َغبأداِئم وُكُبها وطاَليف أوقاِت الَةم الصَّوُكُعَنم؛ َمِهميِعيف َج رَيَخ

ه الّل َقَحد َمم، فَقيارُكم على ِخرارُكطوا ِشلَّار، وَسباجلَّ اَرل، واجلَّقِببامُل بَرِدوا امُلوأخُذ

على  أرجو الرتكيَزكما  445إلخ. . . م ُكبيَِّن يِتَب م بأهِلُهَلاِطب َقم، وأزَهُهوَرَج

وهي . (رآنة يف الُقوَنلُعة امَلَرَجة والشَّعَناللَّ يِتَب أهَل إنَّ)اخلطبة  ضمَن الواردِة الفقرِة

َوَما َجَعْلَنا  :اإلسراء سورِة الى يفتعو ُهسبحاَن ِهقوِلإلى خرى ُأ ساطعٌة بيانيٌة إشارٌة

ِتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوُِّفُهْم َفَما الرُّْؤَيا ال

 . (20/00).اُهْم ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبرًيَيِزيُد

 على املعنى َرتَُّسقدميًا وحديثًا، الَت الكاذِب الفجِر فقهاِءمن  يِنالدِّ سومسّي حاوَل

 البيانيِة الدالالِت من والتملِص الكريِم من القرآِن الباهراِت اآلياِت لدالالِت اِرتَّالَب

شيِخ  موبقاِتعن  َكناهي ،اخلطاب بِن عمِر طاِعم امُلُهصنِم جرائِمعلى  رًا، تستُّهابعِضل

                                                 
من اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من كتاب شرح نهج البالغة  00أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  - 444 

 . للعالمة الشيخ ابن ابي احلديد املدائني

 . السابع من املجلد الرابع من نفس املصدر السابقمن اجلزء  84و84أنظر الصفحة  -  445



 334 

 ريعِةالشَّأتباِع  حبقِّ وما ارتكبوُه، أبي سفيان بِن ومعاويَةعفان  بِن عثماِنبني ُأَميَّة 

تفسريًا  ِهآياِت بعِض وتفسرِي بنِيامُل القرآِنني على َجالتَّ من خالِل ،الدِّينو املحمديِة

وما  .واملعنى الدالالِت حيُثمن  ِهموضِع رِييف َغُمَشوَّهًا ها تأوياًل وتأويِل ،فًارََّحُم

من  البائسِةالسوداويِة  تلك احلقبِة من فيِض غيٌض إالَّ والرباءِة سورتي الَفتِح نزوُل

 ،مِهداِر قِريف ُع منهم املنحرفنَي املنافقنَي مضاجَعبالتالي  َكتدُّل ،املحمدية سالِةالرِّ ِرْمُع

 باحلقِد ِة، املفعمبالسوء هم األمارِةنفوِس تطلعاِتهم وحقاِدأعن  ثاَماللِّ َلزيُتكي 

 بالذكر ومن اجلديِر .األطهار ِهبيِت وآلِل( ص) حممٍد اإللهيِة الرِّسالِة ملبعوِث والكراهيِة

 وكما أسلفْت( ص) الرسوُل أوفَد والذي ،الرباءة سورِةمن  البيناِت هذه اآلياِت أنَّ

 بداًل املوسِم أهِلعلى  ويقرأها( ص) ُهعن جَّكي حي ،السالم عليِه ّيعل امُلتَّقنَي إماَم

لذا  "يمنِّ أنا أو رجٌل ي إالؤدَي عنَِّي إلّي أاّل ُيوِحُأ ُهإنَّ":(ص) قاَل حني، منه

، الكريم من القرآِن امُلَنزَِّل الوحِي نطاِق خارَج السَّماِءن ِم مباشٍر وبأمٍر( ص) َفكلَّ

نا سيِد ِرحبضوويف املوسم،  على احلجيِج ِهبقرائِت السالِم عليِه ًاعلّي اإلماَم املؤمننَي دوَةُق

أ على قَررباءة إليه لُتسورة ال َمسلَّ ُهفكأنَّ" :وََّثقًاَم كما جاَء( رض)بكر الصديق أبو 

ع براءة إلى أبي مل يدَف( ص) اللهرسول  أنَّ":أيضًا املصدِر ويف نفِس 440"موِسأهل امَل

يًا ومعه تسع آيات من براءة، وقد لَِّع ُهَعجيج أتَبأبو بكر باحل َذَفبعد أن َن ُهبكر، وأنَّ

. 440"يةِنطع الدَّهد وَققض الَعم من َنُهَرذَِّحُيم وُهَنِذَؤأمره أن يقرأها على الناس وُي

 ،ماءالسَّ َنِم مباشٍر وبأمٍر الشريفِة ِهحياِت ويف أواخِر (ص)سول الرَّ تكليَف أنَّالَشكَّ و

من  البيناِت الِتسِع اآلياِت تلَك ، لقراءِةهغرِي دوَن بالذاِت السالُم عليِه ًاعلّي اإلماَم

 خَفىَيال ما  الدالالِتالُبشرى و َنِمما فيها جيج، فيها على احَل وسِمالرباءة يف امَل سورِة

 عليِه عليٍّ إلماِما املؤمننَي ِةدَوُقِل تعالى اللِه نَدِع زِةيََّمامُل املكانِةعلى  ،إالَّ على اجلَّاِحد

 أْن أراَد احلصيف، اإلميانيِّ هذا املوقِف الِلِخومن ( ص) سولالرَّ وكأنَّ، السالم

                                                 
إبن أبي لعالمة لمن اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة  225و  224أنظر الصفحة  -  440

 . احلديد املدائني

م األراجيف ِهثومن مفارقات الفقهاء املحرَّفني للشريعة املحمدية، َب 220راجع نفس اجلزء واملصدر والصفحة  -  440

يف األحناء ونشرهم األباطيل يف األرجاء، بأن سورة الرباءة ال متثل السورة األخرية من القرآن الكريم، كي يرجعوا بها 

إلى ُقَبيل فتح مكة، ليوهموا الناس استغباًء لهم وتسرتًا على فضائحهم، بأنَّ ما جاء فيها بشأن نفاقهم كان ُقَبيل فتح 

َفِإَذا انَسَلَخ :  أنَّ ما ورد يف سورة الرباءة تفضح وبشكل مباشر تروجيهم لتلك األكاذيب امللفقةإالَّ !مكة وليست بعدها

 (.8/5.)َمْرَصٍداأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ 
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ن ِم األطهاِر ِهبيِت السالم وآلِل عليِه ليٍّع لإلماِم بأنَّ :العبارة وبصريِح ِةمَّلأُل يقوَل

 املسائِلب تعلُقيما في اآلخرين، األصحاِب سائِرعلى  واألسبقيَة والفضَل احلقَّ ،هبعِد

 . ةيَّوِحالرُّ موَراأُل ّصخياألخرى فيما  املشرقِة اجلوانِبإلى  ، باإلضافِةينيةلدِّا

 اإلماِمبني  ،بهذا الشأن َبنَّاٍء ن حواٍرِم فيما داَر إيضاحًا أكثَر تتجلى الصورُة

شيد، الرَّ هاروِنالباغي  العباسيِّ السالم واخلليفِة عليِه موسى الكاظِم الزاهِد بانيِّالرَّ

 الكعبِة فناِء عنَد احلجِّ جالسًا يف موسِم حني رآُه الكالَم األخرُي إليِه َهلذي وجَّوا

 "سوماجُل إماُم لوب وأنَتالُق أنا إماُم: ؟ فقالرًاِس ك الناُسبايُعذي ُتالَّ أنَت":هبقوِل

يك عل السالُم: شيدالرَّ قاَل( ص)للرسول  ريِفالشَّ الوجِه ماَمَأ وملا اجتمعا يف املدينِة

 شيُدالرَّ ِلِمحَتَي ْمفَل،َ َتيا أَب عليَك السالُم ، فقال الكاظُمُهوَلن َحها َمَعِمَس ّمَع يا ابَن

 إالَّ ِهبِسن َحِم ْجخُرَي م، فَلِهوسجِن إلى بغداَد ُهَعَم ِهمِلوَح ُهل ِهإلمساِك سببًا ذلك وكان

 اجلرائِمتلك  مثِل عن ارتكاِب الكشُفأتي يكما س !ألغاللوا ِلالِسلسَّبا َكبَّاًلُم تًايَِّم

 دماِء اِرجَّمن ُت واأُلمراِء واخللفاِء اخِلالفِة دولِة يف ظلِّ النُُّبوَِّة بيِت آِل حبقِّها وغرِي

ما عن  ناهيَك اًل،َجَخ اإلنسانيِة جبنُيها ِتابشاع من هوِل ُبَبتصَّيالتي و، األبرياء

 الروحيِة القيِمو األخالقيِة املبادِئ مساِر غيرِيلت ِةَجنَهَمامُل من اإلحنرافاِتعليها  طرأْت

  .البياض الناصعِة احِةالوضَّ املحمديِة شريعِةلل

 تلَك بكلِّ دوا على النفاِقَرالذين َم نَيفَيَزامُل األصحاِب إجراِم مسلسُل نتِهي مل

 (ص) الطاهر ِهعلى لساِن كثريًة مكذوبًة أحاديَث تلفيِق على دأبوا بْل اإلخفاقات،

 ال متتُّ بإضافاٍت هاأقلمِت الصحيحة، من خالِل من األحاديِث ُهتزويُر ما ميكُن وتزويِر

 تشويِه بغيَةمنها  يِلالنَّ ال من قريٍب وال من بعيد، بهدِف بصلٍة الصحيٍح إلى احلديِث

واستغباًء  الغرَّاِء ِهإستخفافًا بشريعِتوذلك  ،ذلكإلى  احلاجُة ما دعِتكّلها معامِل

 يف أواخِر ظهرانيهم بنَي يرزُق هو حيٌّو، هوأنصاِر احلقيقينَي ِهشيعِتوحماربًة ِل ِهِعألتبا

 حدى بِه ا، مّمهمن إمياِنِممنهم و نهائيٍّ وبشكٍل يإَس أْن بعَد (ص) بالدنيا ِهعهِد

ن على ِمو ِهعلى املأل من قوِم َحرَِّصُي أْنالفؤاد،  اجلناح، مكلوَم مكسوَر( ص) األمُر

 واَل ني إسرائيَلن َبوا َعُثدِّو آية وَحوَليَ نِّوا َعُغلَِّب" :ُمرِدفًا مأثوٍر يف حديٍث ،املنرب

 . 449خاري الُب اإلماُم رواُه "ارُهِ مَن النََّدأَ مقَعَوَبَتفلَيدًاَ مََّعّيُ مَتَلَب َعْنَ كذَمج، وَرَح

                                                 
 . لثامنة من املجلد األول من تفسري القرآن الكريم للعالَّمة ابن كثريأنظر الصفحة ا -  449
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، التحريفات ِمُكلإلى ِت والوداِع البالِغ يف حجِةأيضًا ذلك  َليَبُق (ص) وقد أشاَر

 والَوعيِد بليِغوالتَّ وبيِخوالتَّ حذيِرالتَّ حيُثمن ، باركةامُل ِهِتطبخ يف لْتجتكما 

 ِرَبِعالو النافعِة دروِسالو سنِةاحل ِةعظاملوو البالغِة من احِلكمِة ما فيهافيها و ،وديعوالتَّ

 للهجرِة العاشرِة السنِةيف وذلك  ،الراسيات ها اجلباُلدالالِت من هوِل تزوُل ،ستفيضةامُل

قاصدًا مكة،  إلى احلجٍّ( ص) اللِه رسوُل خرَج حيُث ،دةَعذي الَق ن شهِرم بقنَي خلمٍس

 َنَنم ُسُهَمم وعلَُّهَكفأراهم مناِس بالناِس ، وحجَّّيِلَع اإلماِموعن  عنُه الهدَي وحنَر

  :الله حمِد بعَد ن، فقاَليَّما َب لناِسفيها ل َنيَّالتي َب املشهورَة ُهخطبَت م وخطَبِهجَِّح

. م بعد عامي هذا بهذا املوقف أبدًاي ال ألقاُكلَِّعَلولي َفاسمعوا َق :اسها النَّأُي"

ربًا  لُّوُكم هذا، ُكرمة يوِموأموالكم عليكم حرام كُح إن دمائكم :اسها النَّأُي

 إنَّ :لناسأيها ا. كان يف اجلاهلية موضوٌع دٍم م رؤوس أموالكم، وكلَّموضوع، لُك

وقد  ،طاع فيما سوى ذلكُيولكنه ، َد بأرضكم هذه أبدًاعَبيطان قد يئس أن ُيالشَّ

ال ترجعوا من  (8/40).ِإنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر. كمرضي مبا حتقرون من أعماِل

 أثناَء َةاملشهور ُهعبارَت يكرُر( ص)وكان  "، يضرب بعظكم رقاب بعضفارًاعدي ُكَب

ويف  هممن األعظم واَدالسَّ أنَّ إالَّ "اشهدف َمهُّغت؟ الّللَّل َبَهأال " :هبقوِل ثالثًا اخلطبِة

هم إلى رجوِع وإبداِء عن إظهاِر حلظًةمكة، مل يتوقفوا  فتِح بعَد تىوح املدينِة قلِب

 اخلمِر ِبعلى شر نا واإلدماِنلزِّل وممارسًة قاِب، ضربًا للرِّالقديم اجلاهليِّم ِهِبرَُّعَت

عن ":هما نصُّالبخاري  يف صحيِحها تأكيُد ورَد كما فاق،النِّ تفشي ظاهرِة يف املتمثِل

يٌل َوإال الله،  َهال إَل): عًا يقولِزَفدخل عليها ( ص)بي النَّ أنَّ: زينب بنت جحش

 َقَلَحَو( ذاَه ثَلِموج مأُجَووج يأُج دِمَرن ِم اليوم َحِتب، ُفَرد إقَتَق رٍَّشن ِمب َرللَع

احلون؟ ينا الصَّوِف ُكهِلُن، َأاللهيا رسول : لُتُقَف: ليها، فقالت زينبَتتي وبالَّ ِهِعبإصِب

احَلجَّ، ( ص) اللِه فقضى رسوُل: املصدر يف نفِس وجاَء 448"ثَباخَل َرُثَكم، إذا َعَن: قال

َوَقد  اء، َوَودََّع اأُلمََّةالسَّم رسالَة اأُلمََّة بلََّغ ُهالبالغ، ألّن وحجُة الوداِع وكانت َحَجُة

  .َزَمٍن َوجيزعد ب( ص) املنيَُّة وافتُه ها حيُثبعَد مل حيجَّ ُهأدَّى األمانة، وأّن

لنا ربُّ هم يصُف اآلخرين، والطلقاِء من قريٍش فاِقعلى النِّهم قلوُب املؤلفِة بصدِدو

 بعد أْن، ةَمَلبالظَّخرى اأُل املزريِة عوِتالنُّإلى  باإلضافِة، مكة فتِح بعَد ِهيف علياِئ الِعزَِّة

                                                 
 (. 0020)وكذلك احلديث املدون حتت رقم ( 4404)املرقم املدون حتت ( رض)أنظر صحيح اإلمام البخاري  -  448
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َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ : الرباءة سورِة يفورَد  فادة، كماوالرِّ قايِةالسِّ اختلفوا بشأِن

ِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللِه اَل َيْوِم اآلاِم َكَمْن آَمَن ِباللِه َوالَوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَر

: األنعام سورِةيف كذلك و( 8/10).ُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَينَد اللِه َواللَيْسَتُووَن ِع

 ْتالسيما وظهر (0/00.)َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِديَنُهْم َلِعًبا َوَلْهًوا َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا

 املؤمننَي ويعسوِب الزهاِد قدوِة توليِة بعَدالقديم،  اجلاهليِّ مِهِبرَُّعَتإلى  جوِعالرُّ بوادُر

 سولالرَّ منُه الذي حذََّر قاِبالرِّ ضرِب من خالِلالفة، اخِلبالسالم  عليِه عليٍّ اإلماِم

ضرب الرقاِب  انتشَرووالبالغ،  الوداِع حجِة عنَدبفراستِه اإلميانيِة ( ص)األمني حممد 

 من أصحاِب قِتَلكم  تعلْم وهْل! هشيميف ال النرياِن كإنتشاِر املسلمنَيالعرِب و بنَي

 الَفساِد ُأمِّشيِخ بني ُأميَّة و بدمِّ لقاء املطالبِة هالوحِدل َماجلَّ يف موقعِة اللِه رسوِل

 أخرى عشروَن ، ويف روايٍةمسلم آالِف ل ما يربو على عشرِةِتُق، بن عفان ثمانُع

 السيُل بلَغما وعنَد( ص) هالل رسوِل أصحاِب ريُةِخ َلِتن ُقَم وكان ضمَن 440!ألفًا

! ناِبَلم يرضى  رضينا بالَهمِّ والَهمُّ: املشهورة ُهقولَت السالُم عليِه عليٌّ اإلماُم بى قاَلالزُّ

العسقالني يف  حجٍر إبُن اجلليُل اإلماُم ذكَرمن حيث ضرب الرقاب  السياِق يف نفِسو

لهم  تة بعد أن دانيَّنو ُأَمكان َب :الواحد وباحلرِف( هذيبهذيب التََّت) الَقيِِّم ِهكتاِب

 ًان كان إسمه علّيَتَتَبُعون َمَياألعناق بعد إستشهاد اإلمام علّي عليه السالم، 

والعباسية  اأُلمويِةو الُعمريِة ها من املوبقاِتذلك وغرِي كلِّ أتي تفصيُليوس !فيقتلونه

 . املولى الحقًا بعوِنحصى وال ُت دُّالتي الُتع

 تكمُنأو دستوٍر  شريعٍة وأ أو فكرٍة عقيدٍة كلِّ جناِح بأنَّ معياَر سبَق مام نستنتُج

 مراُءواأُل لفاُءاخُل وكذلَك( ص) اللِه رسوِل أصحاِب سائُر ينجْح طبيق، وإذا مْليف التَّ

 يعِةرالشَّ ، يف تطبيِقإلسالميةوا لراشدِةبا ُتنَعالتي ُت اخلالفِة عصوِر طواَلهم، ن بعِدِم

 ثيوقراطيٍة لدولٍة كنظاٍمو سياسيٍة كأيديولوجيٍةاإلسالمي احلنيف  و الديِنأ املحديِة

 يف كلِّلها  الرتويِجب ،ومالَي وومتأخون وومتسلف ومتفيقه ُلوََّعُي الَمَعَف للحكم، وآليٍة

 ،اللِه شرِع تطبيُق ،هو احلّل اإلسالُم":منها شعاراٍت حتَت ،مناسبة ن غرِيوِم مناسبٍة

وما إلى ذلك من رفٍع لشعاراٍت نظريٍة تضليليٍة  "القوانني ُةَموأسَلانية، األحكام السلط

األول وإستغالاًل  يف املقاِمهم خداعًا ألنفِستتعذر تطبيقها على الواقع، وذلك 

                                                 
 . بو أعلى املودوديأل( ِاخلالفة وامُللك)ن كتاب م 00أنظر إعتبارًا من الصفحة  -  440
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وكما قال الشاعر ؟ األخري يف املقاِم هاعلى أمِر واملغلوبِة املقهورِة همشعوِبلوإستغباًء 

ليست حقيقة اإلنسان مبا يظهره لك، بل مبا ال يريد أن  :الصويف جربان خليل جربان

، فال تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما على حقيقته يظهره، لذلك إذا أردَت أن تعرفه

 !. ال يقوله

أبي  بِن عليٍّ ؤمننيامل وإماَم املتقنَي قدوِة ها أيضًا على لساِنتفنيُد ورَدوقد 

 :املأثور ِهيف قوِل البالغِة نهِجسياق يف  العباراِت وبأبلِغ السالُموعلى آلِه  طالب عليِه

يٍء مل يكن الذي كان ِمنَّا ُمناَفَسًة يف ُسلطان، وما إلتماس َش ُهنَّمَّ إنََّك َتعَلم، أالله"

َيأَمن املظلومون الدك، َفك، وُنظِهَر اإلصالح يف ِبن ِديِنِم َمعاِلِمَن احُلطام، ولكن ِلَنُردَّ امَل

  "ِمن ِعباِدك
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 الفصل السابع 

 ه البساُتوُم( ص)ُمَحمَّد  وِلُسالرَّ وِتَم ُةَعفاِج

املحمدية،  الشريعِة وأ اإلسالميِّ يِنالدِّ مثَل سماويٌّ يٌنأو ِد هناك شريعٌة ليَس

روا غَد أو أصحاٌب هناك أتباٌع عليه، وليَس واملحسوبوَن إليِه املنتسبوَن ُهأتباُع ُهَمظَل

ما  ثَل، ِمهملدروِب نَيواملتابع هميف ركاِب نَيهم واملاضهم وبأنصاِرنبيِّ بيِت وبآِل بيِّهمَنِب

 األطهاِر ِهبيِت وبآِل( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث حبقِّ واملسلموَن العرُب ُهفعَل

 ِهدعوِت قَتَبِليف ُم هاد، سواًء كان ذلَكالزُّوتابعيهم  األخياِر احلقيقينَي ِهوبأصحاِب

 صحيٌح. إلى املأل األعلى باملدينة ِهرحيِل وبعَد وأثناَء مبكة، أو حنَي( ص) وحيِةالرُّ

 حنَو قاُدوهو ُي واٍلِط لساعاٍت على كتفيِه ليَبلَِّد َوحَمَل الصَُّج املسيّح يّدالسَّ بأّن

ه، فؤاِدوحنايا  ِهروِح وثنايا ِهنفِس يف أعماِق ُهصليَب حمَل( ص)وت، إالَّ أنَّ حممدًا امَل

 ِهبيِت ن آِلِم ن معُهوَم نَّ ما القاُهوال، وأِط سنواٍتما ِلإّن فحسْبُسَويعاٍت  ِةَدِعال ِل

 نِةيف السَّو مكَة بعد فتِح اخُلصوِص رام، وعلى وجِهالِك احلقيقينَي ِهوأصحاِب األطهاِر

 الراسيات، وصحيٌح باُلها اجلِّحمِلعن  تعجُز، ًاديدحت ريفِةالشَّ ِهمن حياِت األخريِة

 ريسينَيَفن هم، ِميف زماِن للديِن سنَياملسيِّ هم املتنفذيَنوشيوَخ اليهوِد أيضًا بأن فقهاَء

 أنبياِء ِةَلَتًا من َقحقَّ هم؛ ُيعتربوَنلدِتني َجن َبِم اعتمادًا على الغوغائينَيو دوقينَيَوَص

 العرُب ُهما فعَل ثَلِم من األياِم ٍميف يو يِّهم بالغدِرَغني إسرائيل، ولكن مل يتمادوا يف َب

 ما حصَل، مثّلمهن َبعَدِم همأنبياِئ يِتَب من آِل اإلنتقاَمأيديهم  ؛ لتطاَلنوواملسلم

 األخياَر احلقيقينَي وبأصحابِه( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوِلول النُُّبوِة بيِت آلِل

 املؤلفِةو يِدالتحد على وجِه َةيََّمني ُأَب وصناديِد فذي قريٍشمتن ، من لدِنوتابعيهم

 ، حيُثامُلوَصَدة واألبواِب الكواليِس لَفهم َخن كان يؤازُرفاق، وَمهم على النِّقلوُب

الذين  املزيفنَي األصحاِب من ِقبِل، ةعاناامُل أشدَّ مكَة فتِح ما عانى بعَد( ص)عانى 

جتنِّيًا على  املهدينَي ادينَياله وأصحابِه الراشديَن ِهمن خلفاِئ اليوِموإلى  عتربوَنُي

تناُبِذِهم و ِداملتعمَّهم تطاوِلو هم املتكرِرعصياِن اَءرَّج! هتانًاورًا وُبُز القرآنيِة احلقائِق

رب من عَتُتي تال هم ألوامرِهإذعاِن بعدِم (ص) لُه ِةواملباشر ِةالصرحيهم حماربِتو املربمِج

من  يف أكثَر ورَدكما صياِن ربِّ األرباب، وُعصيانه تعترب من ع ،ماءالسَّ أوامِرصميِم 
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: ساءالنِّ يف سورِة ظام؛ كماالِع القرآِن وآياِت سوِرجممل  الِلن ِخِم ومناسبٍة موضٍع

وقد  (4/90.)َه َوَمن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظاالرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع الل مَّْن ُيِطِع

من  األخرِي والرمِق األخريِة ِهنيا ويف أياِمبالدُّ ِهعهِد حتى يف أواخِر ميِمالصَّ َنِم آذوُه

 منهم ما وقد حتمََّل! وتامَل يعاني سكراِت املرِض فراِش ريفة، وهو طريُحالشَّ ِهحياِت

 إالَّ اِموال يسعني يف هذا املق .وما ال ُتطيقُه احلجُر الَصمَّاء الكلمات ِهعن وصِف عجُزت

 املظلمِة احُلقبِة تلك ن تداعياِتؤاد، ِمالُف َلثَقالبال؛ ُم َدالذِّهن؛ شاِر مشدوَد أقَف أْن

 األشهِر يف ِدالتحدي وعلى وجِهمان، الزَّ ِرْممن ُع األليِم وامُلصاِب ِلَلاجَل ِثاحلَدِمن 

ن ِم ن أكثَرمنقواًل ِم (ص)حممد  الكريِم الرسوِل من حياِة األخريِة واألياِم واألسابيِع

 مالبساِت كِراملعتربة، مع ِذو الشريفِة النبويِة ريِةالسِّ ِبُتُك هاِتَممن ُأ مستقٍل مصدٍر

 الفؤاِد جمروَح ِهإلى بارِئ والذي رحَل( ص) التي عانى منها الرسوُل تلكم احلوادِث

وما إلى ذلك من  نفسيٍة وحروٍب روحيٍة ها من عذاباٍتخالَل ، َتجرََّعاجلناِح مكسوَر

يف ثنايا  فوِسالنُّ ها مكامُنِتابشاع وِلَهِمن  ُروالعصيان، تقشعِّ اجِعوالفو الكروِب

 وصعَد( ص)اس َع النََّمَجالوجدان، حيُث  من صميِم اإلنسانيَة املشاعَر األبدان، وتهزُّ

 التقريِع األحزان، وألقى خطبَة ؤُهلِم كسرٍي بقلٍب ُهيعصُر واألمُل َرنَبامِلللمرِة األخريِة 

 والرموِز َبيِّنًا فيها ما فيها من اإلشاراِتُماألخري،  والوداِع الوعيِدو والتوبيِخ

 ِهالحقًا وسيجري من بعِد ما سيحدُثلى ِلعًا عطَُّمكان  ُهالالت؛ وكأّنوالدَّواإلحياءاِت 

 النبويِة ريِةالسِّ ِبُتُك هاِتَمن ُأِم ًةمنقول ْتها كما وردمان، سأورُدالزَُّعْمر ن لآلتي ِم

 : ًا وروحًانّص الشريفِة

 ثّم يف املسجِد اَسالنَّ أن جمَع بعَد ِرنَبعلى امِل( ص) حممٍد اللِه رسوُل جلَس

م؛ ُكِرني أظُهن َبوق ِمُقي ُحنِّنا ِمَد ْدَق ُه، إنَّاللهاس، إني أحمد إليكم ها النَّأّي":قال

مُت له ِعرضًا َتُت َشنن ُكنه، وَمْد ِمِقسَتلَيهري َفهرًا فهذا َظدُت له َظلَّنُت َجن ُكَمَف

ن كنُت أخذُت له مااًل فهذا مالي فليأخذ منه، وال ْد منه، وَمِقسَترضي فلَيفهذا ِع

ن ت ِمحناء ليَسأال وإن الشَّ. الله ن ِقَبِل رسوِلحناء ِمالشَّ إني أخاُف: ٌلُجل َرُقَي

له، أو قًا إن كان ن أخذ مني َحَم م إليَُّكأحبَّ نَّن شأني، أال وأطبيعتي وال ِم

ثّم نزل فصّلى الظهر ثم رجع إلى املنرب ثانيًة . "سْفالنَّ ُبوأنا طيِّ اللهني فلقيُت َلحلَّ

 الرباءِةو النَّفِس طيُب هاؤالتي ِمل املؤثرِة ِهخطبِت يف نهايِة( ص) اللِه رسوُل يتابُعحيث 

ْم ُقسه شيئًا فلَينْفن ِمشَي ن َخَم":يقولِل ِهيف ثنايا فؤاِد التي جتيُش األحزاِنو والوداعِة
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أو ق، وما شيء، ناِفُماب، وإني َلكذََّل ي، إنِّالله يا رسوَل: فقال أدعو له، فقام رجٌل

ها حَت نفسَك أيُّضََّف: فقام عمر بن اخلطاب فقال. هئُتوقد ِج إالَّ يٍءن َشِم وإْن: قال

رة، اآلِخ ضوِحُفن ِم نيا أهوُنضوح الدُُّف: طابيا ابن اخَل( ص)فقال النبي ! لُجالرَّ

 ِةاملوجه ِهِتءيف إميا ما وأنَّيَِّسال 442"ريإلى َخ ُهْر أمَريَِّصدقًا وإميانًا َوِصارزقُه  مَّالله

ما  افيه ،وعلى املأل من الناسوحيِّ الرُّ هذا املقاِم مثِلويف  ًا،ديدحت اخلطاِب بِن لعمِر

 :ابطَّاخَل يا ابَن":قائاًل أردَف حنَي اِحد،فى إالَّ على اجلَّخيما ال  من اإلشاراِت افيه

 الالِتالدَّ َنها ِماِتطيَّ نَيَب مُلحت حيُث" رةضوح اآلِخن ُفنيا أهون ِمضوح الدُُّف

 أْن سبَقوقد . ُكربىال ِهربِّ قاَمَميف التوحيِد ن خيشى َمًة ِلَربِصَت واإلشاراِت واإلمياءاِت

إلى التقريعيِة  خطبِتِه أيضًا، ودعاهم يف أياٍم ِةدَِّعذلك ِب قبَل( ص) اللِه رسوُلهم خاطَب

عن : هما نصُّ( رض) ويَِّوالنَّ اإلماِم على لساِن ورَدم، كما ِهِسن أنُفم ِمُهَروحذَّ اللِه

يا ":فقال مبوعظٍة( ص) حممٍد اللِه قام فينا رسوُل: عنهما قال اللُهرضي  عباَس ابِن

َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق راًل، ُعراًة ُغفاًة ُح تعالى اللهم حمشورون إلى ُكاس إنَّها النَّأيُّ

كسى يوم القيامة ل اخلالئق ُيوإنَّ أوَّ اَلَأ( 12/204.)نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي

أي جهة )مال الشِّ م ذاَتِهذ ِبؤَخُيتي َفمَّن ُأِم جاٍلِرجاء ِبُيَس ُهنَّوأ أاَل( ص)إبراهيم 

ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما  َكإنَّ: يا ربِّ أصحابي فيقال: فأقول( النار

َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء : حقال العبد الصاِل

 441"مُهقَتفاَر أن نُذُمم ِهعلى أعقاِب يَندِّرَتُمم يزالوا َلم ُهإنَّ: قال ليفُي( 5/220.)َشِهيٌد

م مل ُهإنَّ: قال ليفُي) ِهِتطَبُخن ِم األخريِة على الفقرِة كما أرجو الرتكيَز. عليه ٌقَفتَُّم

 ياِموإلى ِق( ص) ِهوفاِت أي منُذ( فاَرقَتُهم أْن نُذم ُمِهعلى أعقاِب يَندِّرَتيزالوا ُم

 وِسدُّالُق اللِه كلمِة يف تجلىياملختلفة،  التفاسرِي يف كما ورَد الصالُح والعبُد .اعةالسَّ

 . اللهن سالٌم ِم عليِه املسيِح يِدالسَّ

عباس  ابِن اللِه عبِد الزاهِد انيِّالربَّ القرآِن رجماِنُتَو ِةمَّاأُل رِبمنقواًل عن َح وجاَء

 حممٍد األمنِي الرسوِل اإللهيِة العنايِة مبعوِث من حياِة األخريِة األياِم بصدِد( رض)

ويف ( ص) اللهرسول  َرَضَح ملاَّ: عنهما قال اللهعن ابن عباس رضي ":هما نصُّ( ص)

                                                 
. إلبن أبي احلديد املدائنيمن اجلزء الثالث عشر من املجلد السابع من شرح نهج البالغةِ  20صفحة أنظر ال -  442

 . من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ إلبن أثري اجلزري مع شيٍء من التغيري 428كذلك أنظر الصفحة 

  .من كتاب رياض الصاحلني لإلمام النووي 225أنظر الصفحة  -  441
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تابًا ال ِكم ُكَل ُبأكُت ْلَه( )ص)بي ر بن اخلطاب، قال النََّمم ُعيِهرجاٌل، ِف يِتالَب

رآن، م الُقُكَدنع، وِعَجبي قد غلب عليه الَوالنَّ إنَّ: فقال عمر( دًاوا بعده أَبتضلُّ

بوا قرِّ: َمن يقولم نُهِموا، ُمَصن يف البيت فاخَتَم َفَلفاخَت. ىَفوَك اللهتاب نا ِكُبْسَح

ر، فلما َمُعن يقول ما قال َمم نُهِمَو، تضلوا بعدُه ْنتابًا َلِك( ص)بي م النَّلُك يكتُب

فكان ( ينَِّعوموا ُق( )ص) الله قال رسوُل( ص) ّيِبالنَّ نَدواإلختالف ِع غَوأكثروا اللَّ

أن يكتب  نَيَبَو( ص) اللهية ما حاَل بني رسول ِزالرَّ لَُّكية ِزالرَّ إنَّ: ابن عباس يقول

ويف سياق آخر ورد نفس احلادثة بهذه  .444"مِهِطَغَلَوم ِهالِفن اخِتتاب ِمم ذلك الِكلُه

أئتوني بدواٍة وصحيفة، أكتب لكم كتابًا ال ُتضّلون ( ص)قال رسول الله ":الصيغة

: ثم قال( ص)قد غَلَب على رسول الله ّن الَوَجع معناه أ بعدي، فقال عمر كلمًة

: عندنا القرآن حسُبنا كتاب الله؛ فاختلَف َمْن يف البيت واختصموا، فِمن قاِئٍل يقول

القول ما قال عمر، فلما أكَثُروا : وِمن قائٍل يقول( ص)القول ما قال رسول الله 

ا؛ إنه ال ينبغي ِلَنبّي أن قومو: غو واإلختالف، غِضب رسول الله، فقالاللَّغط والّل

فكان ابن عباس يف ذلك اليوم؛ ( ص)فقاموا، فمات رسول الله  "خيتلف عنده هكذا

يعني ( ص)إّن الرزّية كّل الرزّية ما حاَل بيننا وبني كتاب رسول الله : يقول

 .    "اإلختالف واللغط

 ؛ اعرتافًا منُهبالذات اخلطاِب بِن عمِر خِصَشِل( ص) النبيِّ وتقريُع توبيُخ تكرَر

 ريِةالسِّالصحاِح و ِبُتن ُكِم ومناسبٍة وضٍعن َمِم يف أكثَر مباشرٍة وبصورٍة ِهوعلى لساِن

 نَدا ِعنَُّك: ر بن اخلطاب قالَمُععن : فًارِدُم سعٍد على ذلك ابُن عتربة، كما أكََّدامُل

 ْبَرِق بِعَسني ِباغسلو( ص) الله جاب فقال رسوُلساء ِحوبيننا وبني النِّ( ص) بّيالنَّ

ائتوا : ةسَوفقال النِّ! تضلوا بعده أبدا ْنم كتابًا َللُك ُبواة أكُتحيفة وَدَصوأتوني ِب

ه؛ إذا مرض عصرُتنَّ ُبواِحَص نَُّكإنَّتَن َففقلُت اسُك: رَمُعقال . هِتحباَج( ص) اللهرسول 

أرجو كما  !منُكِمنَّ خرٌي ُه( ص) اللهفقال رسول ! هِقُنُعِبنَّ وإذا صحَّ أخذُتنَّ ُكَنأعُي

وقد  .445(منُكنَّ خرٌي ِمُه: )(ص) هبقوِل اخلطاِب بِن لعمِر املوجهِة على الفقرِة الرتكيَز

                                                 
 – 20، ( 5445: )من املجلد الرابع من صحيح البخاري، واحلديث مدون حتت رقم 1020أنظر الصفحة  -  444

  .قول املريض ُقوُموا َعنِّي: باب

 . من اجلزء السادس من املجلد الثالث من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 44أنظر الصفحة  -  444

  .اب الطبقات الكربى البن سعداملجلد الثاني من كتمن  144والصفحة  144أنظر الصفحة  -  445
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عن ابن عباس : ولكن هذه املرة بهذه الصيغة والصَّحيفِة الدَّواِة حادثُة ذكُر ورَدت

مر بن اخلطاب، الَوفاة، ويف البيت رجاٌل ِفيِهم ع( ص)ملا َحَضَرت رسول الله : قال

إنَّ رسول : فقال ُعَمر! َهُلمَّ أكُتب لكم كتابًا َلْن تضلوا َبعَده( ص)فقال رسول الله 

فاخَتَلف أهُل الَبيت ! الله َقد َغَلَبُه الَوَجع وِعنَدُكم القرآن، َحسُبنا كتاب الله

ن يقول ما وِمنُهم َم( ص)واخَتَصُموا، َفِمنُهم َمن يقول َقرِّبوا يكتب لكم رسول الله 

! ُقوموا َعنِّي: فقال( ص)قال ُعَمر، فلما كثر اللََّغُط واإلختالف وَغمُّوا رسوَل الله 

وَبني أْن ( ص)الرَِّزيَّة ُكلَّ الرَِّزية ما حاَل َبنَي رسول الله : فكان ابن عباس يقول

 د حذَرتعالى ق اللَه سيما وأّنال    يكتَب لُهم ذلك الِكتاب ِمن اختالِفِهم وَلَغِطِهم

رفعوا ن َمِب َكفما باُل( ص) ةالطَّاِهر يف ِرحابِه بالسوِء هِراجلَّ من عواقِب العرَب

 بعَد (عند املرض يانَذالَهأي ) الوجِع ِةَبَلَغِب ُهونعتوا كالَم وعصوُه خالفوُهوهم َتاصوأ

يف هم حبقِّ ورَدط؟ كما احلاِئ رَضَع ماِءالسَّ ِرن أواِمِم ُرَبعَتُتي تال ضربوا بأوامرِه أْن

ُه َسِميًعا ِإالَّ َمن ُظِلَم َوَكاَن الل ُه اْلَجْهَر ِبالسَُّوِء ِمَن اْلَقْوِلالَّ ُيِحبُّ الل :ساءالنِّ سورِة

 آِل سورِةفر يف سورة الله كل من يعص أوامر رسوله بالكوقد نعت  (4/249) َعِليًما

ومل  (4/41.)ْوْا َفِإنَّ اللَه اَل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَنُقْل َأِطيُعوْا اللَه َوالرَُّسوَل فِإن َتَولَّ :عمران

 ما ختاصَمفحسب، إّن الشريفِة ِهيف حضرِت اجلَّهَوريِّ ِهصوِت برفِع اخلطاِب بُن ُعمُر يكتِف

 عرَض بأوامرِه وضرَب ُهوعاكَس الُعصياَن قاَدو املسلمني وشقَّ صفوَف( ص) معُه

 وهو طريُح( ص) اللِه رسوِل وأمِر أمرِه بنَي ختياِرعلى اإل الِعباُد أجرَب حنَي احلائط،

والويل الشريفة،  ِهمن حياِت األخرِي ويف الرمِق املوِت يعاني سكراِت املرِض فراِش

حيث كان يعلوه بالضرب بعصاه  ،خمالفة أمر عمر أن ُيبدي والثبور ملن كان يتجرأ

كي  ًةكافي سالِةالرِّ ِرْمن ُعِم ًةن سنيعشرو ثالًث صحبُة تكْن أمْل! ةرَّالذي نعتوه بالُد

خفي ُي كاَن ه؟ أْمحقَّ ويصوَن( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث حبضرِة ُعَمُر يتأدَب

الكثريين،  باِلن َع غاَب َريئًا آَخم َشِهِتعَبيف ُج َةيََّمني ُأَب ن زبانيِةِم ُهن كان وراَءَوَم

 يف سورِة( ص) سولعلى الرَّ املتطاولنَي ِءهؤال ملثِل ِهيف علياِئ يقوُلتعالى  اللُهو

َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي : النساء

                                                 

الذي ظبطه وخرج (.224:ر)من املجلد الرابع من صحيح البخاري واحلديث املرقم  1020الصفحة  أنظر -  440

 . احاديثه يف صحيح مسلم الدكتور مصطفى ديب الُبغا
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 عباٍس ابِن ِةمَّاأُل رَبَح لمًا بأّنِع (4/225.)ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا

 والذي حاَل (ص) حممٍد اللِه رسوِل عمِّ هو ابُن الصحيُح احلديُث نُهَع نقوُلامَل( رض)

وللحديث . أي امُلنَكَرة بالرَِّزَية ُهفعلَت الذي وصَف اخلطاِب بُن عمُر الكتابِة وبنَي ُهبيَن

ا كان يوم أنه ملَّ: كماِل بُن ُسني أَنَثحدَّ: وقال الزهري: إسحاق قال إبُنصلة حني 

: حتى خرج صوته من باب املسجد، يقول( ص)فيه رسوله  اللهض َبَقاألثنني الذي 

كون مِسُتما  اللهم، وإني وظِليل امُلاللَّ ِعِقَطَكن َتت الِفَلار، وأقَبت النََّرِعُساس، ها النَّأيُّ

  .440القرآن َمرََّحما  م إالَّرِّالقرآن، ومل ُأَح لَّما أَح ل إالَُّأِح ْمي َلئ، إنَِّشعليَّ ِب

 ُرُدْجَي( ص)إلستخالف يف الصالة نيابًة عن رسول الله حممد وضوع ابالنسبة ملو

( رض)الصديق  بكٍر اأبنا سيَدنعتوا  الكراَماحلقيقيني  األصحاَب بأّن َهوَِّنُأ أْن وُلالَق

سيما الاملرض،  بِه مَّما أَللَُّك على الصالِة إياُه ِه، وذلك إلستخالِفالله رسوِل خبليفِة

بني  وهو حاضٌر على الصالِة أحدًا من األصحاِب ما استخلَف( ص) اللِه رسوُل وإّن

 نِين َبِم ميزًةُم ًةيَِّزَم عَتَبُرُتهذه و (رض)الصديق بكر  اأب إالَّ ِهحياِت طواَل ظهرانيهم

 رسوِل َةليفخب( ص)ويف حياته الشريفة  الكراُم الصحابُة اإلستخالفات، لذا سماُه سائِر

من األصحاب،  جملًة عن املدينِة ِهغيبِت أياَم على الصالِة ما كان يستخلُفوإّن، اللِه

 اخلطاب إستثناًء، حيُث بَن َرَمُعإال  ابن أبي مكتوٍم الله عبُد ريُرالضَّ حابيُّم الصَّنُهِم

 بإستثناِء ،ا عنهيؤديهروحيٍة  ٍةمَِّهُم أيِة ألداَء ِهحياِت طواَل( ص) الله رسوُل ُهمل يكلْف

عن إبن عمر  تأكيدًا لذلك ورَدو! املكذوبة والُهَريريِة اأُلَمويِة ن األحاديِثِم َقفُِّلما 

 ُمرُّوا أبا بكٍر: فقاَل .الِةيف الصَّ لُه قيَل ،ُضَرامل( ص) بالنبيِّ اشَتدَّملا : قال (رض)

 ُهوإنَّ، لِبالَق يُقرِق ٌلُجَر كٍرَب أبا نها إنََّع ُهالّل رضَي ُةَشعاِئ :قالتف .اِسبالنَّ لَِّصلُيَف

أبا  وارُُّم: قاَلَف !َرَمَت ُعْرو أَمَل، َفكاِءالُب َنِم اَسالنَّ ُعِمْسُي كاُدال َي َكقاِمَميف  إذا قاَم

أخرجه  449َفوُسُي اِحُبَوَص نَُّك،  فإنَّلَِّصُيْلَف وُهّرُم: فقاَل .ُهْتَدَوعا، َفلَِّصُيْلَف ٍرْكَب

                                                 
  .من املجلد الرابع من السرية النبوية إلبن هشام 404أنظر الصفحة  -  440

من اجلزء الثالث من كتاب تيسري الوصول إلى جامع األصول من حديث  408و  409 الصفحة أنظر -  449

من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف  411أيضًا يف الصفحة احلديث الشريف الرسول إلبن الديبع الشيباني، وتكرر 

. املجلد الرابع من السرية النبوية إلبن هشام من 404بن أثري اجلزري، كما وتكرر نفس احلديث يف الصفحة التأريخ إل

إشارًة إلى إمرأة عزيز مصر والنساء الالتي قطَّعَن أيِدَيهنَّ؛ كما ورَد يف سورة ( َفوُساِحُب ُيَوَص نَُّكفإنَّ)وقد ورد فقرة 

َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ  َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكًأ: يوسف

 (. 21/42)َكِريٌم َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َوُقْلَن َحاَش ِللَِّه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك 



 345 

ر، َمُع عباس، وابِن مسعود، وابِن ابِن على لساِن احلادثِة نفُس تتكرَروقد  .البخاري

، عليهم السالم أبي طالب بِن عليِّاإلمام دري، واخُل بي سعيٍدة، وَأَعمَُّز بِن اللِه وعبِد

ها عن عائشة، حيث ، ويف بعِضالشريفة األحاديثتلك  َسرِدم يف ُهَقُرُطقُت ُسوقد 

يف ذلك وما حملني على ( ص) اللهد راجعُت رسول َقَل: بها ْتقاَم ما ًةررُِّمَب قالْت

 أبدًا، وإالَّ الناس بعده رجاًل قام مقامُه ُيِحبَّ مل يقع يف قلبي أن ُهأنَّ ثرة مراجعته إالَِّك

لذلك  َلعِدَيأن  ُتْده، فأَرِب الناُس َمتشاَئ مقامه إالَّ نُت أرى أنه لن يقوم أحٌدُكأني 

 .    عن أبي بكر( ص) اللهرسول 

إلى  ها تفتقُرمفربكًا، فإّن وليَسبالكاد  صحيحًا َةلعائش هذا احلديُث ولو كاَن

 َنأحدًا ِم مل يكلَف( ص) سوَلالرَّ ، ألّنواملوضوعية من املصداقية الكثرِي الشيِء

باملسلمني  الصالَة َمُؤَيِل( رض)بكر الصديق  ينا أبسوى سيِد ِهحياِت طواَل األصحاِب

 للصالِة( ص) ُهي كلَفتال األولى وال األخريَة املرَة كْنتهم، ومل بني جنباِت ٌرحاِضوهو 

  .ِهوحبظوِر عنُه نيابًة

أبو بكر  م بالصالة، وكاَنُهَرأَم( ص) اللِه رسوَل أنَّ( رض) َةَعمَُّز ابِن ويف حديِث

 ملسلمون إالَّوا اللُهيأبى  ال ال ال( ص) الله فقال رسوُلفصلى،  عمُر غائبًا، فتقدَم

 اللِه رسوُل مل يكْنحسب علوم القرآن الكريم و .450أبو بكر لي بالناِسَصُيأبا بكر، 

 أمٍر واخلطرية، وذلك امتثااًل لتنفيِذ احلساسِة ثالثًا إال يف األموِر القوَل يكرُر( ص)

َما  ُقْل :يونس يف سورِة الكريم، كما ورَد القرآِن وحِي نطاِق خارَج ُمَنزٍَّل سماويٍّ

َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن 

 (. 20/25.)َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

 اللِه عن رسوِل نيابًة الِةيف الصَّ اإلستخالِف بصدِد من اجلزِم تأكيدًا ملا سبَق

( ص) على النبيِّ وِمباللَّ حفصُة الرسوِل زوجُة تتوجُه وضيحًا للصورِةوت( ص) حممٍد

أبو  وانفراُد املرُض ُهما ينتاُبعنَد للصالِة اخلطاِب بَن مَرُع اهوالَد ِهتقدمِي صراحًة لعدِم

                                                 
 .فاء لإلمام احلافظ جالل الدين السيوطيتأريخ اخلل من 92و 90راجع الصفحة  -  448

من تأريخ اخللفاء  92وكذلك الصفحة . من املجلد الرابع من السرية النبوية إلبن هشام 404أنظر الصفحة  -  450

ما ال بن اخلطاب لشخصُ عمر  قريِعوالتَّواإلزدراِء  وهنِين التَّوفيها ما فيها ِم. السيوطياحلافظ جالل الدين لإلمام 

ناهيك عن اخلالفة ( ص)حممد  ي صالًة واحدًة عن رسول اللهإاّل على اجلاحد، بأنه مل يكن ليصلح حتى أن يؤد ىخَفُي

  (.ص)حممد  وإشغال منرب مبعوث العناية اإللهية
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وأخرج أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات وابن : هما نصُّ جاَء بها، حيُث الصديَق بكٍر

مَت أبا دََّقضَت ِرَمإذا أنَت ( ص) اللهأنها قالت لرسول ( رض)عساكر عن حفصة 

 بكِر يأب استخالَف أي أّن .452"مُهِدَقُي اللهولكن  مُهدَِّقأنا ُأ سُتَل:"بكر،  قال

 تطبيقًا ألمٍر جاَء( ص) ِهوحبضوِر اللٍه رسوِلب املرُض ُملُِّيحني  للصالِة( رض)الصديق 

ذلك أيضًا  قبَل كما ورَد، ذاتية أو إرادٍة شخصيٍّ إلجتهاٍد يجَةنت وليَس ،حمض إلهيٍّ

 بن سعٍد سهِل ِسوعن أبي العبا – 150" :هما نصُّ( رض) النوويِّ اإلماِم على لساِن

ٌر، هم َشمرو بن عوف كان بيَنَعني َب غه أنَّبلَّ( ص) الله أن رسوَل( رض)الساعدي 

وحانت ( ص) اللهس رسول ِبُحمعه، ف ناٍسبينهم يف ُأ ُحصِلُي( ص) اللِه رسوُل فخرَج

 الله رسوَل يا أبا بكر إنَّ: عنهما فقال اللهالل إلى أبي بكر رضي الة، فجاء ِبالصَّ

ئَت، فأقام ِشنعم إن : م الناس؟ قالالة فهل لك أن تُؤس وحانت الصَِّبُحقد ( ص)

يف ميشي ( ص) اللهر الناس، وجاء رسول ر وكبَّالة، وتقدم أبو بكر فكبَّبالل الصَّ

( رض)صفيق، وكان أبو بكر ، فأخذ الناس يف التَّاألوَّل الصفوف حتى قام يف الصف

فأشار ( ص) اللهالة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول ال يلتفت يف الصَّ

 ري وراءُههَق، ورجع الَقالله يده فحمَد( رض)فرفع أبو بكر ( ص) اللهإليه رسول 

َرَغ أقبل على َففصلى للناس، فلما ( ص) اللهول حتى قام يف الصف، فتقدم رس

! م حني نابكم شيء يف الصالة أخذتم يف التصفيقاس ما لُكأيها النَّ: الناس فقال

، فإنه ال يسمعه الله بحاَنُس: يف صالته فليقل شيٌء ُهن ناَبَم. إمنا التصفيق للنساء

لي بالناس َصُت ْنك َأَعَنما َم: يا أبا بكر .التفت ، إاّلاللهبحان أحد حني يقول ُس

صلي بالناس ُيحافة أن ُقبن أبي ما كان ينبغي إل: حني أشرُت إليك؟ فقال أبو بكر

 بشأِن املعنى والدالالت بنفِس كما ورَد .َفٌق عليهُمتَّ 451("ص) الله بني يدي رسوِل

 إبِن حديِث ، يف نفِسواحدة صالًةعن النبي  كي يؤَم اخلطاِب بِن عمِر أهليِة عدِم

 الله رسوُل َعر فسِمَمُعربَّ َك :قالوهو شاهٌد ِمن أهِلها مر ُع ابَن اللِه عبَد أنَّ ،َةَعمَُّز

 ردَة سيما وأّنال    ؟أبي قحافة ابُن أيَن: مغاضبًا فقال ُهع رأَسَلفأطَّ ُهتكبرَي( ص)

 قاِما املويف هذ ،على عمر عًا الصالَةقاط ِفِقايف هذا املو( ص) َةاملباشر النبيٍّ فعِل

                                                 
 . من تأريخ اخللفاء لإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي 91 و 92 انظر الصفحة -  452

 . كتاب رياض الصاحلني لإلمام النووي بتحقيق حممد ناصر الدين األلبانيوما تليها من  249راجع الصفحة  -  451

 . من تأريخ اخللفاء للحافظ جالل الدين السيوطي، من تقديم األستاذ عبدالله مسعود 92أنظر الصفحة  -  454
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مباشرًا وصرحيًا وازدراًء توهينًا وتقريعًا  ، كانت متثُلالقوموعلى املأل من الروحي 

( ص) عنُه نيابًة يؤم صالًة واحدًة باملسلمنَيحتى  يصلُح مل يكْن ُه، بأّناخلطاب بِن لعمِر

 ياِمتعالى للق اللِه عنَد اخلطاِب بِن عمِر أهليِة بعدِم املسبِق لعلمِه ذلك راجٌع ومرَُّد

 (ص) الرسوُل مل يكلِفذلك لى إواستنادًا ضًا عنه، َوِع اإلميانيِة هذه الشعريِة بأداِء

، فكيف يرضى هحياِت طواَل عنُه ُهكي يؤدَي العقيدَة صُّخي عمٍل أيِّ بأداِء القياَم َرَمُع

كما ! هعِدمن ب خليفًة لُهأمريًا للمؤمنني أو  ُهَبينّص أو أْن اللِه يِنيف ِد ُهخيلَف أْن( ص)

َقْلبًا للحقائِق زورًا ( ص)ورَد يف األحاديث الكثرية املكذوبة على لسانه الطاهر 

عنه، ولو كانت  نيابًة واحدًة صالًة ويصلَي املسلمنَي بأن يؤَم مل يرَض يف حنِيوُبهتانا، 

 واملتسلفوَن التكفرييوَن بذلك املتأسلموَن منصبًا دينيًا مقدسًا كما يزعُم الفُةاخِل

 بِن عمِر يرضى بتسليِط أْن( رض)أبو بكر الصديق نا سيُدملا توانى  ،للدين سوَناملسيِّ

 ضبابيٍة يف ظروٍف (رض) لتسميمِه نتيجًة املنيُِّة وافتُهحني  ،الِعباد على رقاِب اخلطاِب

 ِنظاهرًة للعيا ُحوَِّلالتي كانت ُت واألمويِة الُعمريِة الفتنِة إتقاًء ملفاسِد إالَّ، غامضة

 . يف اآلفاق ِبَجناَحيها َرنُشَتِل

فيها  املرُء حيتاُج( ص) حممٍد الكريِم سوِلمن الرَّ وشجاعٌة حصيفٌة إميانيٌة وقفٌة

هذه  يف مثِل( ص) ِهأفعاِل ردوُد توكان ،ركَُّفالتَّو ِنعَُّمالتَّو ِثُيَرالتَّ من جمرِد الى أكثَر

 لهذا السبِبو ،التكفرييني فهَم تتجاوُز بانيِةلرَّا واألموِر اإلستثنائيِة الرُّوحيِة احلاالِت

 . طاباخل بِن على عمِر الصالَة( ص) اللِه رسوُل قطَع بالذاِت

 ،العظام واخلطريِة اسِةاحلّس األموِر وجمرياِت والطغياِن العصياِن مسلسُل توقْفيمل 

ويف  قتامًة ثَرأك تتجلى الصورُة حيُث( ص) حممٍداللِه  رسوِل تأزمًا وخمالفًة ألوامِر

 اخلطاِب بُن عمُر حاَل ، الذيوالدَّواة الصحيفِة يف أمِر الذي تنازعوا فيِه اليوِم نفِس

هم مطالبًا إياهم ويف مقدمِت( ص) املرُض بِه ُد، وذلك عندما يشتَّهكتابِت ه وبنَيبيَن

 إمرِة َتحت هم على النفاق؛ للخروِجقلوُب واملؤلفِة ومتنفذي قريٍش ميَةني ُأَب صناديِد

 صوَب متوجهًا جرَّاٍر جيٍش ضمَن( رض)حارثة  بِن زيِد بَن سامَةُأ اجلليِل حابيِّالصَّ

إلى املأل  ِهرحيِل حنَي القراِر وصنِع هم عن املدينِةُشروِر إبعاِد بهدِف الشام، بالِد

هذا  ويفواة، والدَّ حيفِةالصَّ ما رأى يف أمِر بُأمِّ عينيِهمنهم  رأى أْن بعَداألعلى، 

 جدوى، حيُث ن دوِنِم ثالثًا ولكْن أسامَة جيِش بإنفاِذ ويكرُر يلحُّ بالذاِت األثناِء

 جيُش ماذا فعَل: قائاًل ُهطلَب يكرُرو يفيُق ثّم يغيُب إحتضاٍر يف حالِة( ص) كاَن
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 انفذوا جيَش أْنويكرر  ويكرُر يكرُر يقولون ما زال، ويعوُد مرٍة سامة؟ ويف كلُِّأ

 سورِة ِمن ِهيف علياِئ يقوُل اللُهجيب، وُم ن دوِنِمو ِهإال صدى صوِت ا يسمُعسامة، ومُأ

 (4/41.)َه اَل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَنَتَولَّْوْا َفِإنَّ الل َه َوالرَُّسوَل فِإنُقْل َأِطيُعوْا الل :عمران آِل

 نا رسوُلَعَمَج: يضيف حيُث اخلطرِي واألمِر احلديِث نفَس( رض) مسعوٍد ابُن ويتابُع

م اُكم، حيَّمرحبًا بُك: قال حنَي عيناُه إلينا ودمعْت فنظَر عائشٍة يف بيِت( ص) اللِه

، اللهم ُكَم، سلَّاللهم قُك، وفَّاللهم ُكَع، رَفالله ُمظُك، حِفالله ُم، آواُكاللهم ُكَم، رِحالله

 نُهِمم ي لُكعليكم، إنِّ ُهُفم، وأستخِلُكِب اللَه، وأوصي اللهقوى َتم ِبيُكوِصُأ. الله ُمُكَلقبَّ

 يف سورِة قال لي ولكم ُه، فإّنِهوبالِد ِهيف عباِد اللِهتعلوا على  شري، أالوَب ذيٌرَن

ِتْلَك الدَّاُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأَلْرِض َواَل َفَساًدا : الَقَصص

 م مباشرة، فخرَجُهودََّع( ص) ِهمن كالِم اإلنتهاِء وبعَد (19/94.)َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي

( ص) اللِه رسوُل ل الناس، وثقَلهَّومَت العسكَر باجلرِف فضرَب زيٍد بُن سامُةُأ الصحابيُّ

، عن املدينة سامَةُأ حتت إمرِة جيٍش بإبعاِد اللِه أمِر عن إنفاِذ ِهمرِض ُةدَّشغله ِشتومل 

ما إجتهادًا شخصيًا إّن مل يكْنالشَّام  إلى بالِدُأسامة  جيِش اِذه بإنفءندا علمًا بأّن

 دوَن موِراأُل يف سائِر ُهأصحاَب يستشرُي كاَن( ص) الرسوَل ، ألّنَمحضًا كان أمرًا إلهيًا

 تكْن مْل حيُث واضٌح وجليٌّ من األصحاب، واألمُر أحٌد فيِه ستشْرالوحي، وهذا مل ُي

؛ الكريم ِمن القرآِن ِلزََّنامُل الوحيِّ نطاِق خارَج مع جربيَلَي قِضأمٌرُ  ُهورى؛ ألّنُش فيِه

ُقْل ِإنََّما ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَهْل َأنُتم : األنبياء يف سورِة ورَدما ك

َأَقِريٌب َأم َبِعيٌد مَّا َفِإن َتَولَّْوا َفُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواء َوِإْن َأْدِري ( 209) مُّْسِلُموَن

َوِإْن َأْدِري َلَعلَُّه ( 220) ِإنَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما َتْكُتُموَن( 208) ُتوَعُدوَن

 اللِه ألمِر العصياِن مسلسُل توقْفيمل  (222–12/209.)ِفْتَنٌة لَُّكْم َوَمَتاٌع ِإَلى ِحنٍي

بل  ،زورًا وُبهتانا اللِه رسوِل صحاِبِبأ اليوَم ّد، مع من يوصفوَنهذا احَل عنَد ِهورسوِل

 التثاقِل من خالِل( ص) ِهألوامِر عن الرضوِخ تأزُّمًا وتفاُقمًا، حني ميتنعوَن اأُلموَر زاَد

( رض)الصديق  نا أبو بكٍرسيُد َلخََّدَت فحسْبها ُأسامة، حيَن يف جيِش باإلخنراِط

 ٍو مشحوٍنَجيف  من املدينِة واخلروِج ِكُرَحموا بالتََّه حيُث يش،اجلَّ شخصيًا إلنفاِذ

عن  يبحثوَنأخذوا ( رض) هم أبو بكٍرفارَق أْن ، وبعَدوالتثاُقل واإلزدراِء باإلستياِء

 القراِر وصنِع من املدينِة بالقرِب للبقاِء ،أو ذريعة ٍةجَُّح أو أيِة أو خمرٍج مربٍر إجياِد

اخلندق،  أن اجتازوا مشارَف وبعَد( ص) سوِلالرَّ من حياِة املشهوِد اليوِم يف ذلَك
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 بِن ُأسامِة من واليِة هذه املرَة لكْن، وومباشر علنيٍّ وبشكٍل هم من جديٍدءأبدوا إستيا

 شاٌب علينا ىتولَّ: املخزومي أبي ربيعِة بُن اللِه عبُد لهم، حيث قال الصحابيُّ زيٍد

 بكٍر يموفدًا عنهم إلى أب اخلطاِب بَن أرسلوا عمَر لذا 454!يشَرُق شيخُةَم وحنُن ٌثَدَح

نا رجاًل أمَر يولَي أو أْن يَشاجلَّ َفأن يوِق إليِه ْبا، واطُلنََّع غُهلَِّبامضي و أْن( رض)

 ،باملوضوع( رض)الصديق  بكِر اأبنا سيَد ُرَمُع فاتَح سامة، وما أْنن ُأنًا ِمِس أقدَم

( ص) اللهوأمر بإنفاذه رسول  ُهَزهََّجيشًا َجوِقَف ُأ ما كان لي أْن: ُهقائال ل أردَف

( ص) الله رسوُل لُهعِمسَتأَي! ابطَّاخَل يابَن َكمُُّأ تَكَلِكَث :ر وقالَمُعلحية فأخذ ِب

 فراِش وهو طريُح( ص) اللِه رسوِل أسماَع هذا اخلرُب ما طرَقفعنَد !ُهرني أن أنزَعأُموَت

 فقد طعنتم يف إمارِة ِهتطعنوا يف إمارِت إّن: اضبًا؛ قال مغيعاني َسكرات املوت املرِض

( ص) الله رسوُلها قال عنَد .لإلمارة، وكان أبوه خليقًا لها ٌقليخَل بل، وإنُهمن َق أبيِه

 455"ك ثالث مراتذِل َررَّ، وَكنُهَع َفلََّخن َتَم الله َنَعأنفذوا بعث ُأسامة، َل":مغاضبًا

قِدموَن عليه، ُمم ُهما  ُأسامة؛ خافوا عواِقَب جيِش بإنفاِذ( ص) سولالرَّ وحتت إحلاِح

 ِةالعّز ربِّ قوُل وقد حقَّاإللهية،  إمتثااًل لألوامِر اخلروَج هم يروموَنبأّن ها أوهموُهحيَن

َه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم ْعَلُموْا َأنَُّه َمن ُيَحاِدد اللَأَلْم َي :الرباءة يف سورِةعليهم 

 يقوُل هاتأكيدًا لدالالِت السياِق ويف نفِس (8/04.)ِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُمَخا

 رِفن اجُلن معي ِمطُت أنا وَمَبَه( ص) اللِه رسوُل ا ثقَلملَّ (رض)زيد  بُن سامُةُأ

َت فال يتكلم، َموقد َص سوِلإلى املدينة، فدخلنا على الرَّ اخلندِق من مشارِف بالقرِب

الى  ُرَمُع فخرَج. أنه يدعو لي مُتِلَعَفها عليَّ، ثم يصُب إلى السماِء ُهيَد يرفُع َلفجع

لقيُت ما لقيُت يف  !مُكمهاُتم ُأتُكَلِك؟ فقال امضوا َثعتَنَصماذا : الناس، فقالوا له

أبو بكر حتى  ثم خرَج. 450قباه ُع ما ال ُتحمُد اللِه رسوِل من خليفِة كم اليوَمسبيِل

 رسوِل يا خليفَة: سامةُأ راكب، فقال لُه سامُةوُأ م وهو ماٍشُهَعيَّم وَشُهَصَخأتاهم وأش

                                                 
 . املدائني من اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد 202الصفحة  أنظر -  454

. من اجلزء السادس من املجلد الثالث من شرح نهج البالغة، إلبن أبي احلديد املدائني 44أنظر الصفحة  -  455

بأنَُّه ( ص)حممد األمني وأين هذا املوقف امُلزري لعمر بن اخلطاب من األحاديث الرتقيعية مكذوبًة على لسان الرسول 

 َكَلك كان ُيَفرُِّق َبني احَلقِّ والباِطل، وأنَّ الشيطان يهرب منه، وإن َسرَبَفامُلرقيعّي التَّسمَّاُه الفاروق، ألنه وحسب زعمهم 

 . وهل كان شياطني اإلنِس حباجٍة إلى شيطاِن اجلِِّن أساسًا؟ !ر واديًا سلك الشيطان واديًا آخرَمُع

مة الشيخ إبن أثري اجلزري املتويف سنة من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ للعال 410أنظر الصفحة  -  450

  (.م2141–هج040)
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ي َمقَد َرغِبأن ُأ ال نزلَت وال أركب، وما عليَّ اللِهو: فقاَل! نََّلأو ألنِز نََّبرَكَتَل اللِه

، لُه ُبكَتُت حسنٍة مائِةخيطوها سبُع ٍةطَوَخ للغازي بكلِّ فإّن! الله يف سبيِل ساعًة

 . 450ى عنهمَحُت سيئٍة مائِةسبُعو

 تكرَراألليم،  واملصاِب اجللِل احلدِث وإمتامًا لنفِس من العصياِن تأكيدًا ملا سبَق

أبو بكر  وخرَج" :هما نصُّ جاَء حيُث الواقدي، على لساِن تلك اأُلموِر جمرياِت سرُد

 وهم ثالثُة ِهاِبيف أصح من اجلرِف سامُةُأ ركَب واملسلمني، فلما أسامَة يُعَشُي( رض)

: ساعًة، ثم قاَل أسامَة جنِبإلى ( رض) أبو بكُر فساَر ٍسفَر وفيهم ألُف رجٍل آالِف

وصيَك، ُي( ص) اللِه رسوَل ؛ إني سمعُتَكعمِل َك وخواتيَمَتَك وأماَنيَنِد اللَه أستودُع

مٍر أل ٌذفَِّنما أنا ُمَك وال أنهاَك عنه، وإّنُرفإني لسُت آم( ص) اللِه رسوِل أمَرْذ فانِف

 . 459(ص) الله َر بِه رسوُلأَم

 عرَض( ص) ِهرسوِل أوامِر بضرِب ماِءالسَّ هم ألمِرعصياَن نَّأ بالذكِر من اجلديِرو

 الصحيفِة عن إحضاِر اإلمتناِع الِلن ِخ، ِمومناسبة ن موضٍعِم ويف أكثَر احلائِط

 (رض) سامَةُأ جيِش إنفاَذ سبَق ،املوت يعاني سكراِت املرِض فراِش وهو طريُح والدواِة

 ُهشأُن لََّج اللُهو. الشريفة النبويِة السريِةو الصحاِح يف كتِب هاتأكيُد كما ورَدبأيام، 

 يف سورِة( ص) ِهرسوِل أوامِر معصيَة ُهنفُس لُه تسوُلمن  كلِّ بشأِن ِهيف علياِئ يقوُل

ُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب َه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدَوَمن َيْعِص الل: النساء

 بصدِدللدين،  سوَناملسيِّ املتأسلموَن املنحرفوَن تفيقهوَنامل وقد حاَك (4/24.)مُِّهنٌي

 تفسرياٍت الشَّريفِة النبويِة وكذلك األحاديِث الكرميِة القرآنيِة من اآلياِت الكثرِي

 صاحِب إسِم حشِرحني أقدموا على اخليال،  ورسِم الوهِم من إجياِد كثريًة مفربكًة

 ومناسبٍة من موضٍع يف أكثَر( رض)الصديق  بكٍر يأبالرباني الزاهد نا سيِد الهجرِة

 ويف بعِض، أو مع اإلثنني اخلطاب بِن ُعَمِر إسِممع عفان أو  بِن عثماِن إمَّا مع إسِم

حصرًا  وليَس املثاِل ِلوعلى سبي! عثمان دون عمَر إسُم ورَد املكذوبِة األحاديِث

! إستثناًءالسالفة  هذه اآليُة همشمُلتال ( بكر عمر وأبو) الشخصنِي هذيِن بأّن: قالوا

                                                 
إبن لعالمة من اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من كتاب شرح نهج البالغة ل 200و  205أنظر الصفحة  -  450

 . أبي احلديد املدائني

ن املجلد الثاني م 445وكذلك الصفحة . من اجلزء الثالث من كتاب املغازي للواقدي 2211أنظر الصفحة  -  459

 . من كتاب الكامل يف التأريخ للعالمة الشيخ ابن أثري اجلزري
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أبو  فيِعالرَّ ِقُلاخُل وصاحُب اللَّنُي ُنالهيِّ البكيُّ ،الهجرة صاحُب رفَع بأْن وهل صادَف

 ُهكي يستثنَي (ص) ِهالل رسوِل صوِت فوَق ُهصوَت من األياِم يف يوٍم( رض) بكر الصديق

 بِن ُعَمِر ّظالَف ضِّالَغ مع الُعنُجهيِّ الغفراِن صكوَك لُه ويكتبوَن املنحرفوَن املفسروَن

 يف الفرتِة حيَك قد املفربُك هذا احلديُث بأنَّ واضٌح َوَبيٌِّن الهدُفو 458؟اخلطاب

بني  لشيِخ لشديِدا العباسينَي ولكرِه عثمان فيِه إسِم أو ِذكِر وردوِد العباسية، لعدِم

من  اخلطاِب بِن ِرَمُع للديِن س األكرِبلمسيِّل تربئًةو عفان من جانب، بِن عثماِن أميَة

 ديِن داخَلحتى  طبقيٌّ صراٌعأو  إستثناءاٌت وأ وهل هناك إمتيازاٌت. اآلخر اجلانِب

 َوَأم؟ هغرُي شمَلوُي وفالٌن ستثنى فالٌنكي ُي؟ الكريم القرآِن ويف معاني آياِت اللِه

إلتزامًا  أكثَر اللِه رسوِل أصحاِب عليهم إسُم طلُقن ُيَم يكوَن أْن األجدِر َنِم ليَس

ن ِم أكثَر يف همتكذيُب قد ورَدو؟ السماِء أوامِر نزوِلو اللِه شرِعلهم ِمن غرِيتطبيقًا و

ِفي  اللهُه َلَعَنُهُم َوَرُسوَل اللهِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن : األحزاب سورِةمناسبة؛ كما يف َموضٍع و

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن : سورةال يف نفِسو( 44/50).الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا مُِّهيًنا

 اللهَوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص  اللهَواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى 

يف  ِهصوِت جمرَد من يرفَع حبقِّ وقد ورَد (44/40.)َلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيًناَوَرُسو

َيا َأيَُّها  :احلجرات يف سورِةورَد  ؛ كماستحبط ُهبانَّ أعماُل( ص) الشريفِة ِهحضرِت

َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر  الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَهُروا

 بُن مُرُع ومل يكتِف (48/1.)َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن

 وشقَّ( ص) معُه ختاصَمما إّن ،فحسب الشريفِة ِهيف حضرِت ريِّهَواجلَّ ِهصوِت برفِع اخلطاِب

مل و (ص) اللِه رسوِل وأمِر أمرِه بنَي اإلختياِر على باَدالِع أجرَب سلمني، حنَيامل صفوَف

 بأوامرِه وضرَب ُهوعاكَس العصياَن ما قاَدإّن (ص) معُه لتخاصِما مبجرِد ُعمُر يكتِف

 ويف الرمِق املوِت يعاني سكراِت املرِض فراِش وهو طريُح احلائط، عرَض املراِت عشراِت

 عن اخلروِج تثاقَل حنَي( ص) إليِه نزَلا ُأمب َرفَّوَك وعصاُهه الشريفة، ن حياِتِم األخرِي

وأخريًا وليس  .همن تأمرِيَع ِهسامة بتنحيِتُأ يِد ثنَي أراَد سامة، وحنَيُأ جيِش ضمَن

                                                 
أنظر تفسري إبن كثري، وكذلك أسباب النزول للواحدي، وصحيح البخاري، ومسند املكذوب للتحقق من اخلرب  -  458

مل ُيسَمع ( ص)النبي فكان ُعَمر بعد ذلك إذا تكلم عند : أحمد، وتفسري القرطبي لآلية الكرمية، ثم يضيف بقوله

وإذا كان احلال على  !بأن اآلية نزلت حبق ثابت بن قيس ومرة أخرى ُيَكذِّبون أنفسهم ويقولون !كالمه حتى َيسَتفِهُمه

 .؟الشَّريفة ِةوَيالنََّب األحاديِث مع وضِع آليات القرآن الكريم، فكيف كان احلاُل ه الشاكلة مع تفسرياتهم املفربكةهذ



 352 

أدنى  ومن دوِن اجلَّيَش اخلطاِب بُن عمُر فرََّق( ص) الرَّسوِل موُت ُأشيَع ماعنَد آخرًا

 سيما وأّنال "!النبي ُطَلْت مبوِتَب سامَةُأ واليَة إنَّ" :بقوله الوجِه حفٍظ حتى ملاِء

ن ِم ُرَبعَت، ُتالقرآنية اآلياِت حسَبو ألوامرِه واإلمتثاَل ُهوتوقرَي ُهوتعزيَر( ص) ُهطاعَت

( اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن) الذي يضاُد اإلمياِن من ُعَقِد ًادُوعَق السماِء طاعِةصميِم 

هم هم وتعزيِرهم وتوقرِيمبدى حبِّالكرام  أصحابِه إمياَن بَطتعالى ر اللَه بأنَّ ناهيَك

ِإنَّا َأْرَسْلَناَك  :الفتح سورِةسياق يف ورَد  كما (ص)رسوله لهم وطاعِتهم وإجالِل

َرًة ُتَسبُِّحوُه ُبْكَوَرُسوِلِه َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َو اللهِلُتْؤِمُنوا ِب( 9) َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم : احلشر يف سورِةكذلك و (8–49/9.)َوَأِصياًل

 مل يقرِنتعالى  اللَه وأّن (58/0.)َشِديُد اْلِعَقاِب اللهِإنَّ  اللهَعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا 

ه تعزيَر ما ربَطفحسب، إّن ِهرسوِل أوامِر وتطبيِق ِهرسوِلهم لمبدى توقرِي بِه اإلمياَن

 إكرامًا لُهوذلك ( ُبْكَرًة َوَأِصياًل)فقرة  عنَد ُهجلَّ شأُن لُه العباِد بتسبيِح( ص)ه وتوقرَي

 بأرباِب( ص)من يعصيه  وصَف اآلخَر ويف اإلجتاِه (ص) ِهورفعًا من شأِن بِه ًاوحّب

ِه َوِللرَُّسوِل َن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلليَيا َأيَُّها الَِّذ :األنفال سورِةسياق يف ورد  كما ؛الفتنة

َه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اللِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْح

 :النور سورِة سياِقيف  اأُلمويِة – الُعمريِة الفتنِة بشأِن ورَدأو كما  (9/14.)ُتْحَشُروَن

الَِّذيَن َيَتَسلَُّلوَن  اللهَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم َبْعًضا َقْد َيْعَلُم َتْج اَل

ِمنُكْم ِلَواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب 

َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا : الشعراء رِةيف سوورَد كذلك و (14/04.)َأِليٌم

َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ِفي  اللهِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن : املجادلة سورِة يفو (10/120.)َتْعَمُلوَن

  (.12–59/10.)َقِويٌّ َعِزيٌز اللهْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ َأَل اللهَكَتَب ( 10) اأَلَذلِّنَي

 رسوَل عصىي أْن ُهنفُس لُه ُلتسوَّمن  فكلُّمن اآلياِت البينات  َمما تقّد على ضوِء

أو  ،سامةُأ جيِش إنفاَذ صُّخيفيما  سواًء كان ذلَكالشريفة،  ِهيف حياِت( ص) اللِه

 هاوغرِي ديبيِةاحُل لِحُص واة أو يف موضوِعوالدَّ حيفِةالصَّ ِةكتاَب أو يف أمِر، ِهتأمرِي رفَض

 مرِةُزمن العظام  القرآِن آياِت حسَبو عتربوَنُيى، حّصد وال ُتعَُّت التي ال موِرمن اأُل

دواعي  حسَبنوَن كانوا َيَتَلوَّ حيُث ،جهنم يف ناِر خالديَن الفتنِة وأرباِب اِرفَّالُك

 َدالثابت، عِم رآنيِّوانطالقًا من هذا املبدأ الق !كلَّما دَعِت احلاجُة إلى ذلك املصلحِة

السالطني، من الذين  ِظمن وعا يِنيف الدِِّرحَتن ُمِم النواصُب مويوَنواأُل ريوَنَمالُع
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 بكِر يأبنا سيِد إسِم ، إلى إقحاِمةاخلاصَّ السياسيِةهم مبكاييِل يِنالدِّ أموَر يكيلوَن

 يف كلِّ ،عفان بِن وعثماِناخلطاب  بِن عمِر مع إسِم وكما أسلفُت( رض)الصديق 

 بكِر يأب الهجرِة صاحِب من خالِل يتسرتوا، لوشاردة واردٍة وكلِّ بريٍةوك ريٍةصغ

 يف منزلٍةمعه يضعوهما ي َكوِلواألخري،  األوِل يف املقاِم همانفاِقعلى ( رض) الصديق

 تلك املزاعِم ها حسَبملِتن ُج، وِمإستغباًء لُهم سطاِءالُب الناِس يف أذهاِن واحدٍة

 طاب ضمَناخل بِن مع عمِر( رض)الصديق  بكِر انا أبسيَدموية، جعلوا واأُل العمريِة

 اخلطاِب بِن عمِر وأفعاُل أقواُل تَرِبعُتُأهوا ضمنيًا إذا ما وَِّنُيسامة، كي ُأ جيِش

أيضًا،  الصديق قد عصاُه بكِر اأب فإّن( ص) ِهرسوِللتعالى و اللِه عصيانًا ألمِر

 نيابًة املنيُة ُهوافْت إلى أْن( رض) الصالَة إليِهَد ِهَع( ص) الكريَم سوَلالرَّ بأّن متناسنَي

 يؤدَي أْن وكما أسلفُت لِقاخَل َنِم ألحٍد سمُحُي ه، ومل يكْنمرِض أياِم طواَل عنُه

بكر استثناًء،  يأب الهجرِة صاحِبهم إال ِلجنباِت بنَي وهو حاضٌر عنُه الصالَة

كذََّبُهم يف الواقدي  ، فإنَّالواهية ِجَجاحُل لتلَك طعًاوَق ما سبَق إلى كلِّ باإلضافِة

 حيُث ،سامةُأ جيِش هم ممن كانوا ضمَنصناديِد أسماَء ذكَردعواهم تلك، حني 

سامة، ُأ يف جيِش أبا بكر مل يكْن املغازي أنَّ يف كتاِب الواقديُّ ذكَر: هجاء ما نصُّ

 اص، وعبُدأبي وق بُن راح، وسعُديدة اجلََّببن اخلطاب، وأبو ُع ما كان عمُروإّن

 بُن النعمان، وسلمُة بُن يل، وقتادُةَفبن عمرو بن ُن زيِد بُن عوف، وسعيُد بُن الرحمِن

عليهم  سامَةُأ إلمارِة َرِكْنامُل وكاَن: قال .واألنصار من املهاجريَن كثرٌي رجاٌلأسلم، و

 عبُد: يلبن عياش؛ وقد ق اللِه عبِد إسِم ذكَر الواقديُّ روغيَّ. بي ربيعةأ بُن اُشعيَّ

  .اشأخو عيَّ أبي ربيعَة بُن اللِه

مع  ليسرَي( ص) حممٍد اللِه رسوَل َعاخلطاب فودَّ بُن عمُر وجاَء: الواقدي وأضاف

، الله يقًا حبمِدِف، أصبحَت ُمالله يا رسوُل: أبو بكر فقال وجاَء: وقال. أسامة جيِش

 ج، وساَرَنبالسُّ ِهإلى منزِل ، فذهَبَن لُهْن لي، فأِذفأِذ 400خارجة  إبنِة واليوم يوُم

 بأَنسًا، تأوياًل مسيَّ ال يقبُل وَردٌّ صريٌح مباشٌر وهذا تصريٌح .يف العسكر سامُةُأ

 جيِش قواِم ضمَن يكْن مْل( رض)الصديق  أبا بكِر الزاهَد والربانيَّ اجلليَل الصحابّي

                                                 
 .والسَُّنج إسم إلحدى أحياء املدينة املنورة يف حينها( رض)ى زوجات سيدنا أبو بكر الصديق إسم إحد -  400
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 حيُثمن  ،ةاإللهي مِرواالتزموا بتلك األ املوقننَي املؤمننَي لذا فإّن .402زيد بِن أسامَة

 سوِلالرَّ طاعَة ألّن (ص) ِهوفاِت حتى بعَدو ِهحبضوِر لهم يف الصالِة ديِقالص إمامِة

أو  يتغرَي أْن ، وال ميكُنمعصيًة للخالق تعترُب ُهومعصيَت اللِه طاعِة ميِممن َص ُرَبعَتُت

 اللِهلدى  ما كاَن هومنهم  لدى أولي األمِر إنَّ ما كاَن بْل (ص) ِهمبوِت شيٌء يبطَل

ن َمُكلُّ اخلطاب و بِن عمِر ى مزاعِمعل واملباشُر ُد الصريُحرَّال قد جاَءو. ِهورسوِل

ِذيَن آَمُنوْا َيا َأيَُّها الَّ: النساء يف سورِة ِهيف جيِش باإلخنراِط سامَةُأ على واليِة اعرتَض

ِه دُّوُه ِإَلى اللِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُر َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِرَأِطيُعوْا الل

( 4/58.)ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًلِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالل َوالرَُّسوِل

أسامة،  يف جيِش آنفًاهم بعِض ِءأسما ذكُر ورَد وأْن كثريًا ممن سبَق علمًا بأّن

 ألمِر ِةالُبغا صاِةالُع املرتدِّيَنو املنافقنَي ضمَن ِعظاِمال القرآِن آياِت حسَبو ُيدرجوَن

ومن َلفَّ  عفان بُن وعثماُن اخلطاب بُن عمُر الناكثنَي هؤالِء يف مقدمِةأتي يو ،الله

 ،نهمم أولي األمِر بأوامِروال  ِهرسوِل وال بأوامِر اللِه هم مل يلتزموا ال بأوامِر، كوُنَلفَُّهم

 همقوِلو "!بّيَموت النَِّبُطَلْت َب إنَّ والية ُأسامة":والصريح املباشِر همك يف قوِلوما باُل

  ".!كُمن َتَصدُّع الُبنيانَياني إنَّ يف َموت الَب":اآلخر اخلطرِي

 هؤالِء إبعاَد( ص) الرسوُل ملاذا أراَد، هذا املقاميف  نسأَل أْن الطبيعيِّنا ن حقَِّم

 جيٍش ، ضمَنيف تلك األيَّام والنفوِذ الشأِن من أصحاِب هم لبني هاشٍمرِهُكِب املعروفنَي

 بَلَق ،هم من األعرابهم وغرُيقلوُب ؤلفُةوامل ميَةُأ ونوب قريٍش صناديُد ُهقواُم عن املدينِة

 املوِت يعاني سكراِت املرِض فراِش قالئل؟ وهو طريُح بأياٍم( ص) املوُت ُهَبيَِّغُيأن 

إال غيضًا من  ُلّثميال بهذا الشأن،  قُت إليِهرََّطما َت كلَّ سيما وأّناله؟ ربِّ قاَءمنتظرًا ل

 ِثالقصوى واحلَد املوضوِع وألهميِةاأليام،  ِرْممن ُع السوداويِة احلقبِةتلك  فيِض

ة، الشريف النبويِة ريِةالسِّ من كتِب واحٍد ٍرَبعَتُم مبصدٍر مل أكتِفاألليم،  وامُلصاِب ِلَلاجَل

 ِنبالهدى ودي ُهالذي بعَث ِهرسوِل وألمِر اللِه ألمِرواآلِثِم  اخلطرِي هذا العصياِن حوَل

 وعلى جميِع خمتلفٍة رواياٍت لى إدراِجإعمدُت  ماه، إّنكلِّ على الديِن ُهظهَرلُي احلقِّ

ن ِم ٍةَنيَِّبعلى  الكريُم القارُئ ه، كي يكوَنجوانِب من كلِّ األصعدة؛ وأخذُت املوضوَع

من  العصيبِة يف تلكم األياِم ا حدَثمب إملامًا تامًا مَِّلُيَو اخلطري،و اِساحلّس هذا األمِر

                                                 
لعالمة من اجلزء السابع عشر من املجلد التاسع من شرح نهج البالغة ل 205أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  402

 . إبن أبي احلديد املدائني
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 عن اإلذعاِن واإلمتناِع العصياِنعن  ناهيَك من الُطغياِن( ص) حممٍد نارسوِل حياِة

 . ماءالسَّ من أوامِر التي ُتعترُب ِهألوامِر

 اللِه رسوِل بأصحاِب اليوَم وَنسّممن ُي وإستخفاُف إستهجاُن مما سبَق يتبنُي

 بُن وعثماُن اخلطاِب بُن عمُر طاُعامُل التكفريينَي هم صنُممقدمِت، ويف عليه نَيواملحسوب

بأمٍر مباشٍر من  الذي جاَء( ص) الرسوِل أوامِر تنفيِذ وِند احليلولِة ، من خالِلعفان

 الوقوَف بأّن علمًاامُلَنزَّل،  حِيالو نطاِق خارَج( السالم عليِه)جربيل  امَلَلِك الكريِم

 فٌرُك ،البينات ياِتاآل حسَبو ولي األمِرن ُأِمُهم  همصوَنخَِّشن ُيوَم األنبياء بوجِه

عن  َنال ينطقو ِلُسوالُر األنبياِء كوُنجهنم،  يف ناِر اخللوَد ستوجُبي وإحلاٌد وفسوٌق

َوَما َينِطُق : النجم يف سورِةورَد ، كما من السماء يوحىُملَزٌم  مٌرأهم ما قوُلإّن ،الهوى

 . (4-54/4.)ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى( 4) َعِن اْلَهَوى

، ِهربِّ إلى جواِر( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة رسوُل ارحتَلآخرًا  وليَسوأخريًا 

 اأُلمِة ِغيبليف ت َرصَّما َق ُهألّن، هفُُّلَت واحلسرُة باٍد عليِه واحلزُن ُهصُرتيع بًا واألمُلمغاَض

 ِهوبفراسِتنًا يقَِّتُموجه،  أكمِلو مِّأتعلى  َقد أدى األمانَةَو ودََّع اأُلمََّةَوالسماء،  رسالَة

 وكما أسلفُت اخلندَق ُأسامَة جيُش مل يتجاوِز ه، حيُثمن بعِد ماذا سيحدُث اإلميانيِة

 ملاِءحتَّى أو أدنى ِحفٍظ  جٍلأو خ وجٍل من دوِنو َردديَنُم، كرِة أبيهحتى َتَفرََّق عن ِب

ِ مَبوت النبي ُأسامَة إنَّ واليَة" :الوجه  حزيراَن نهاِر منتصُف النبيُّ وماَت !"بُطَلْت

 اخلطاِب بَن عمَر سيما وأّنال( م041=هج22) األول سنَة من ربيِع خلْت إلثنتي عشرَة

 سواًء كاَن( ص)سول لرَّا يف ُخلِد يدوُر مبا كاَن ٍةتاّم ودرايٍة ٍقسَبُم كان على علٍم

 سامة، كما صرََّحُأ جيِش إنفاِذ أو يف موضوِع واِةوالدَّ حيفِةالصَّ ذلك يف موضوِع

 عن تنفيِذ واإلمتناِع( ص) الرسوِل وجِهب وقوِفالمن  بِه ما قاَم ه مربرًانفُس مُرُعبذلك 

ما جاء على و (رض)عباس  إبُن ُهأورَد ما املدائني حسَب ِخيف تأري ه، كما ورَدأوامِر

 : يًانّص الطاهِر ِهلساِن

صفة، َخعلى  مٍرَتن ِم صاٌع لُه َيلِقُأه، وقد خالفِت ر يف أوِلَمُعدخلُت على 

من  شرَب حتى أتى عليه، ثّم يأكُل َلواحدة، وأقَب مترًة فدعاني إلى األكل، فأكلُت

ن ِم: ذلك، ثم قال كرُرُي اللَه حيمُد ه، واستلقى على مرفقٍة له، وطفَقكان عنَد رٍَّج

 ُهعمك؟ فظننُت كيف خلَّفَت ابَن: من املسجد، قال: ؟ قلُتالله يا عبد جئَت أيَن

ما ذلك، إّن م أعِنَل: ه، قالمع أتراِب يلعُب ُهخلفُت: جعفر، قلُت بَن الله يعني عبَد
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: الن، قالُفمن  على خنيالٍت بالغرِب ميتُح ُهخلَّفُت: البيت، قلُت كم اهَلعظيَم عنيُت

 من أمِر شيٌء ِهيف نفِس هل بقَي! الُبدن إن كتمتنيها دماُء ، عليَكالله يا عبَد

ك، زيُدم، وُأنَع: نصَّ عليه؟ قلُت( ص) الله رسوَل أنَّ أيزعُم: م، قالَعَن الفة؟ قلُتاخِل

يف ( ص) اللِه ن رسوِلِم لقد كاَن: ُعمر َدق، فقاَلَص: عيه، فقالا يدَّسألُت أبي عّم

وقتًا ما،  يف أمرِه يربُع ذرًا، ولقد كاَنُع ًة، وال يقطُعَجُح ُتثَبن قوٍل ال ُيٌو ِمْرَذ أمرِه

على اإلسالم،  ًةن ذلك إشفاقًا وحيَطه، فمنعُت ِمباسِم َحرَِّصه أن ُيِضَريف َم ولقد أراَد

من  العرُب ها النتقضْت عليِهَيولو وِل! أبدًا قريٌش عليِه ال جتتمُع نيُةهذه الُب بِّال وَر

 اللُه، فأمسك، وأبى ِهمُت ما يف نفِسِلَعي صلى الله عليه أنِّ اللِه ِلم رسوُلها، فَعأقطاِر

حني  اخلطاِب بِن لعمِر خطبٍة يف أوِل جاَء وتأكيدًا ملا سبَق 401.مَتَحما  إمضاَء إاّل

 : نصيًا ِهعلى لساِنأداَن نفسه و اخلالفَة يَّول

ن ندي ِمليس فيكم أحٌد أقوى ِع ُهالناس، إّن هاأّي: ، فقالَفخِلاسُت يوَم وخطَب

 . منه احلقَّ ن القوي حتى آخَذِم له، وال أضعُف احلقَّ حتى آخَذ عيِفالضَّ

وبنو  ِهعليه وآِل اللهصلى  الله رسوِل م أهَل، انُتالله يا عبد: عباس وقال البِن

 م إاّلنا لُهما أضمْر اللِهتها، ولَّال أدري ِع: م؟ قالنُككم ِمقوِم ِعْنَم ه، فما تقوُلعمِّ

الفة، فتذهبوا يف واخِل بوُةم النُّلُك جيتمَع هوا أْنِرَكم ُكوَمَق فرًا، إنََّغ مَّاللُه: قال. خريًا

 ه مْلا إّنم، أمَُّكمن أخََّر أبا بكر أوَل إنَّ: ذخًا، ولعلكم تقولوَنَبمخًا وَش السماِء

 أبي بكر يفَّ ا فعل، ولوال رأِيمّم َمأحَز ِهحبضرِت أمٌر مل يكْن حضَر ذلك، ولكْن ْديقُص

 َرَظَنإليكم  م ينظروَنُهإنَّ. مُكما هنأكم مع قوِم نصيبًا، ولو فعَل األمِر َنم ِملُك جلعَل

وإلى اإلماِم عليه ( ص) للرسوِل رَمُع إلى نظرِة َهوَِّنأن ُأ وينبغي 404.إلى جازرِه وِرالثَّ

 مشركي قريٍش صناديِد معظِم مقتِل إلى وهي إشارٌة ه،إلى جازِر وِرالثَّ َرنَظالسَّالم 

، الكربى بدِر يف معركِة العظمى منهم ُقِتَل والغالبيُة، السالم عليِه علّي اإلماِم يِدعلى 

 بن املغريِة عمرو بن هشاِم اخلطاب أبو جهل وهو أبو احلكِم بِن منهم خاالن لعمِر

 أبو سفيان بِن معاويَة وأعماَم أخواَل ُرُكة أذيََّمن بني ُأوِم. بن هشام العاُص وأخوُه

                                                 
إبن لعالمة من املجلد السادس من كتاب شرح نهج البالغة ل من اجلزء الثاني عشر 24و  24أنظر الصفحة  -  401

 . أنظر أيضًا أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تأريخ بغداد. أبي احلديد املدائني

إبن أبي لعالمة راجع الصفحة السادسة من نفس املصدر واجلزء واملجلد السابق من كتاب شرح نهج البالغة ل -  404

  .احلديد املدائني
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 عليٌّ اإلماُمهما شمس، قتَل عبِد بَن ربيعَة يإبن َةيَبوَش َةتَبُع ، أمثاُلشمس بن عبِد

 ام، ووالُدوَّالَع بُن رُيَبالزُّ ُهالعاص؛ قتَل بُن سعيٍد بُن ُوعبيُد بن احلارث، يُدَبوُع وحمزُة

 بُن عماُر ُهاحلضرمي قتَل بُن بن عفان، واحلارُث اِنعثم أِم زوُج أبي معيٍط بِن قبَةُع

مالك؛  بُن عبداملطلب، وعثماُن بُن حمزُة ُه؛ قتَلّيَدبن ُع يمُةَعُط الرّياِن وياسر، وأب

بن ربيعة،  تبَةُعبن  الوليُد: بيديه السالُم عليِه هم اإلماُمقتَل نمَّومي، وِمالرُّ صهيُب ُهقتَل

أبي سفيان،  بِن أخو معاويَة حرٍب بَن أبي سفياَن بَن نظلُةف؛ وحَلَخ بُن ُةيََّموُأ

 زمَّعَة بُن العاص، واحلارُث سعيِد بُن الوليد، والعاُص بِن أُخ خالِد بن الوليِد والوليُد

. عثمان بُن رُيَمُع يٍمَتعبد العزى، ومن بني  بِن أسِد بِن خويلِد بُن ُلوَفاألسود، وَن بِن

 العاص أَخ عمرو بَن َبهو الذي نّص، هخالفِت اخلطاب أثناء فرتِة بَن عمَر وأنَّالسيما 

، هيَدبَي السالُم عليِه عليٌّ اإلماُم ُهالذي قتَلواليًا على مصر، العاص  سعيِد بِن العاِص

أبي  بِن معاويَة النبوَّة بيِت آلِلو اللِهِلِدين اآلخر  الفطريِّ العدِو تنصيُب وكذلَك

 وسلطاِن ،هخالفِت لسلطاِنيِّنًا َبالشام، وذلك تثبيتًا  على بالِد واليًا حرٍب بِن سفياَن

 ! عنةباللَّ الكريِم يف القرآِن املنعوتِة ِةَرَجالشَّ وفروِع ه من أغصاِنن بعِدن يأتي ِمَم

 عليِه عليٍّ املتقنَي ن إماِمِم َقيَِّمةال هذه الرسالَة ُزُأبر للحقِّإظهارًا و تاِماخِل سُكِم

بالتالي  َكدِرُنل( رض)الصديق  بكِر يأب بِن حممِد آنذاَك يف مصَر لى واليِهالسالم، إ

 الشريعِة على مبادِئ الكواليِس من خلِف حينذاَك حاُكُت التي كانْت املؤامراِت حجَم

 احِلَكَم ها اإلميانيِةنفحاِت من إشراقاِت كي ننهَل 404اإلسالمي الديِن روِحو املحمديِة

                                                 
اإلسالم حسب علوم القرآن الكريم، تتكون من إلتقاء سائر الشرائع السماوية، من يهودية  من كلمة القصد -  404

ُتَشكِّل بالتالي الفيصل والربزخ واحلجر املحجور بينهم وبني ِلن الشرائع السَّماوية اآلخرين، ومسيحية وغريها من ُفرقا

ينهما الصنم املطاع عمر بن اخلطاب، وذلك تربيرًا ملا قام به بل، والذي مزج بن َقدين الشِّرك الذي كان عليه العرب ِم

يف حياته الشريفة، كما وردت ( ص)من طرد لليهود من املدينة واملسيحيني من جنران، من الذين أبقى عليهم الرسول 

ي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذ: الشورىسورة التأكيد على إميانهم يف 

لذا  .أي شرائع سماوية متباينة ودين إلهي واحد (41/24.)ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَل َتَتَفرَُّقوا ِفيِه

ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف : ه، ورد يف سورة يونسأن يكون هناك مثة تنافس بني أتباع الشرائع السماويةَ تَقرُّبًا ِمَن الل غيَةوُب

الله لنا لنقول ألتباع الشرائع السماوية اآلخرين يف  أمروقد تكرر  (20/24.)ِفي اأَلْرِض ِمن َبْعِدِهم ِلَننُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن

يف  (18/40.)ْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَنَوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأنِزَل ِإَلْيُك: سورة العنكبوت

اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن ( 2)ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن : سورة الكافرونحني خياطب العرب يف زمن شركهم اجلاهلي القديم يف 

َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن ( 5)َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ( 4)َنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم َواَل َأ( 4)َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ( 1)

 .أي لكم إلهكم األعلى املتمثلة بُهَبل وُعزَّى والالَّت ومنات، ولنا إلهنا الله الواحد القهَّار( 208/2-0)
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 املفربكِة باألقواِل ال ننخدَع أْن غيَةُب، النافعة والدروَس ستفيضَةمُلا والِعَبَر البالغَة

 بالتالي السبَب درَكُنِلتسويفًا بعيدًا عن الواقع،  حمتوى ن كلِّم املجردِة الفضفاضِة

 جوهَر سَّْتَموالتي  ،قدميًا وحديثًا األحواُل إليِه ْتوانته موُراأُل إليِه ا آلْتمل املباشَر

 بأّن ،بالتَّالي ونعَي درَكوُن نتيقَن ميم، وأْنالصَّ َنِم ومغزى احلقيقِة العقيدِة بَّين وُلالدِّ

من  ظلمِةامُل ِةبَقالى تلك احِل ، راجٌعوإخفاقات وإحنرافاٍت من تداعياٍت اليوَم ما نعانيِه

 للشريعِة يِةاألخالق واملبادِئ اإلميانيِة كائِزوالرَّ الروحيِة ِمَيعلى الِق املقصودِة املؤامراِت

 نًاقاِرُم نتيجًة لتلك التداعياِت( ص) نا الكريُمرسوُل اصبَح ، حبيُثالسمحاء املحمديِة

 براءَة يٌءرَب التكفريينَي ين منوالدِّ .باإلرهابيني املسلمنَي عن نعِت باإلرهاب، ناهيَك

ُهُم اْلَمالِئَكُة الَِّذيَن َتَتَوفَّا: النحل سورِة يفهم ّقحب ورَديوسف، كما  ِممن َد الذئِب

َه َعِليٌم ِبَما ُكنُتْم َمُل ِمن ُسوٍء َبَلى ِإنَّ اللَظاِلِمي َأنُفِسِهْم َفَأْلَقُوْا السََّلَم َما ُكنَّا َنْع

 هِدالُزو الورِع َةمَِّق ُلثَِّمُت ،احليدرية الرسالِة نِطَقَم وأنَّالسيما  (20/19.)َتْعَمُلوَن

و هُفَتالتي  ،ُسُموًا اإلشراقيِة معانيها ِبراِتَم أعلى، ويف اًلها ُنبيف أسمى مراحِلوالتُّقى 

 ُهما حتمُل بكلِّو نورًا، البيانيِة بأنوٍع من املعاني على الروِح فيُضَتو إليها القلوُب

 حكاِمواأل والقضاِء ، وفيها ما فيها من اآلداِبوبهاًء ضياًء من معنى الكلمُة

والعظماء،  امللوِك وخزائِن قتنى يف املتاحِفأن ُت هاثِلمب والسياسة، حقيٌق واألخالِق

 : الواحد وباحلرِففيها  حيث جاَء

 مسئولون، فأنتم بِه مبا أنتم عنُه والعمِل اللِهأما بعد، فإني أوصيكم بتقوى )

ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت  :ل يقولَجَو زََّع اللَه صائرون، فإنَّ هن، وإليِهَر

 وقاَل (4/19.)ِه اْلَمِصرُيَوُيَحذُِّرُكُم اللُه َنْفَسُه َوِإَلى الل :أيضًا َلوقا( 04/49.)َرِهيَنٌة

  (.84–25/81.)َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن( 81) َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعْيَن :تعالىو ُهسبحاُن

 يعذَِّب ري؛ فإْنبكم والَكمن أعماِل غرِيم عن الصَُّكُلساِئ الله أنَّ الله باَدموا ِعفاعَل

 ما يكوُن أقرَب واعلموا أنَّ. الراحمني فهو أرحُم ويرحَم يغفَر فنحن الظاملون، وإْن

فعليكم . وبةيف التَّ ِهناصحِتوُم اللِه بطاعِة حينما يعمُل ،واملغفرة إلى الرحمِة العبُد

 اخلرِي َندَرْك بها ِمُيَوها، غرُي جمُعُيما ال  رِين اخَلِم جمُعُتها وجل؛ فإّن عزَّ اللِهبتقوى 

َوِقيَل ِللَِّذيَن اتََّقْوْا  :سبحانه اللُه اآلخرة؛ يقوُل نيا وخرُيالدُّ ها خرُيبغرِي درُكُيما ال 

َماَذا َأنَزَل َربُُّكْم َقاُلوْا َخْيًرا لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌر 

  (.20/40.)َداُر اْلُمتَِّقنَي َوَلِنْعَم
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كوا ه، شاَروآجِل رِياخَل ِلقد ذهبوا بعاِج نَيِقتَّامُل املؤمننَي نَّأ اللِه باَدموا ِعواعَل

ُقْل  :لجََّو عزَّ اللُه م؛ يقوُلِهِتَرالدنيا يف آِخ م أهُلُهُكشاِرم ومل ُينياُهنيا يف ُدالُد أهَل

َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي ِه الَِّتَي َمْن َحرََّم ِزيَنَة الل

ْت، وأكلوها َنَكما َس ِلنيا بأفَضنوا الُدَكَس( 0/41.)اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة

لون، ما يأُك ِلأفَض نم، فأكلوا ِمنياُهنيا يف ُدالدُّ كوا أهَلْت، شاَرَلَكما َأ ِلبأفَض

 ِلمن أفَض سون، ويسكنوَنلِبما َي ِلن أفَضِم شربون، ويلبسوَنما َي ِلن أفَضِم بواوشر

 عزَّ اللِه رياِنن ِجم غدًا ِمُهنَّمع ا ،نياالدُّ نيا مع أهِلالدُّ أهِل َةما يسكنون، أصابوا لذَّ

 شتاُقَيأما يف هذا ما . ةم لذَّلُه ُصم دعوة، وال ينَقلُه ُدرَّون عليه، ال ُيَنَمَتَيل، جََّو

 ! عقل من كان لُه إليِه

بيته، فقد  م يف أهِلُكيَّنِبمَ ظُتِفم، وَحم ربَُّكيُتَقم إذا اَتُكأنَّ – اللهباد ِع –واعلموا 

ر، ِكُشما  بأفضِل موُهرُتَككر، وَشُذما  بأفضِل بد، وذكرمتوُهُعما  بأفضِل وُهُمدُتَبَع

صالًة  م أطوَلُكهاد؛ وإن كان غرُياجلِّ م بأفضِل، وجاهدُتربالصَّ وأخذتم بأفضِل

 اللُهصلى  حممٍد ن آِلِم اللِه ألولياِء وأنصَح ِهَلِلم أتقى نُتصيامًا، إذا ُك م، وأكثَرنُكِم

 مٍرَأِب يدخُل ُهه، فإّنه، وخذوَلونزوَل املوَت الله باَدِعواحَذُروا . عوأخَش وآلِه عليِه

 َنٌد ِمَحوليس َأ. معه خرٌي أبدًا شٌر أبدًا، أو شٌر ال يكوُن معُه عظيم، خرٌي ال يكوُن

إلى  ْمَأ ِةنَّصري؛ إلى اجَلني َيَتاملنزَل إلى أيِّ ه، حتى يعلَمجسُد ُهروَح ُقفاِرُي اِسالنَّ

 ُهَل َعِرُشة، َونَّاجَل ْت له أبواُبَحِتُفيًا ِلَو فإْن كاَن! هٌي َلِلم َوَأ لِهل َوأعدٌٌّو ُه! ارالنَّ

 غل، ووضَعُش لِّن ُكِم رَغَفيها؛ ِف ِهل ألولياِئجََّو زََّع اللُهدَّ َعَأإلى ما  َرَظَنها، َوطريُق

إلى ما  َرَظ، وَناطريقه َل لُههََّسار، والنَّ ْت له أبواُبَحِتكان عدوًا ُف وإْن. قلُث لَُّك عنُه

ه سبحاُن اللُهرور، قال ُسلَّ ُك َقمكروه، وفاَر لَُّك قبَلواسَت. هاَأعدَّ الله فيها ألهِل

َمُل ِمن ُسوٍء الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َفَأْلَقُوْا السََّلَم َما ُكنَّا َنْع :وتعالى

يَها َفَلِبْئَس َفاْدُخُلوْا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِف( 19) َه َعِليٌم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَنَبَلى ِإنَّ الل

  (.18–20/19.)َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّريَن

م ُكُه، فإنَّدََّتُع وا لُهدُّوت، فاحذروه وأُعَف نُهِم ليَس وَتامَل أنَّ اللِه باَدواعلموا ِع

ْم، ُكلِِّظن م ِمُكُم َللَزَأ َوَكُكْم، وُهَرْدَأْم بُتَرَه َذُكْم، وإْنَخَأْم مُتُق للموت؛ إْن رداُءُط

ناِزُعُكْم ُتعندما  وِتامَل كَرِذم؛ فأكثروا ُكلِفن َخِمطوى ُتم، والدنيا يُكواِصَنوٌد ِبعُقَم
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أكثُروا " ( ص) اللِه قال رسوُل. واعظًا وِتى بامَلَفَك ُههوات، فإنَّالشَّ َنم ِمُكُسأنُف إليِه

 ". ذاتُم اللَِّدها ُهوت فإنَّامَل كَرِذ

 ُهَل اللُه ِرغِفَي ْمن َلَمِلوت؛ امَل َنِم وِت أشدُّعَد املَبما  أنَّ الله باَدواعلموا ِع

يُت أنا َب: يوم لَُّك الذي يتكلُم ُهُه؛ فإنََّتلَمُه وُظُه وضيَقَتمَّوَض واحذروا القرَب. هُمرَحوَي

ٌة فَرُحو َأ. ةنَّاجَل ياِضن ِرٌة ِموَضرُب َروالَق. وديُت الدُّربة، وأنا َبيُت الُغالُتراب، وأنا َب

ن مَّنَت ِمُكبًا وأهاًل؛ قد رَحاألرض َم لُه ْتقاَل إذا ماَت َمسِلامُل إنَّ. ارالنَّ ِرَفُح نِم

. هِرَصَب دَُّم ُهَل ُعِستََّيَف! كنعي ِبيف ُصَك ُمعَلَتَسَف َكيُتلَّهري، فإْذ َوأن متشي على َظ بُّحُِّأ

 متشَي ْنَأ ُضبَغَأن مَّنَت ِمُك بًا وال أهاًل؛ قدرَحال َم: األرض لُه ْتِفَن الكافُر قاَلُدوإذا 

 . هقَي أضالُعلَتى َتحتَّ يِهَلَع مَُّضفَت! كنعي ِبيف ُصَك ُمعَلَتَسَك َفهري، فإذ وليُتلى َظَع

 (10/214.)َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا :هسبحاُن التي قاَل َكْنالضَّ املعيشَة واعلموا أنَّ

ث، َعْبُيحتى  ُهحلَم ُشنَهَت ظاٌمِع ياٌتَح يف قربِه ِركاِفُط على اللََّسُيه رب، فإّنالَق هي عذاُب

 . رُع أبدًاالزَّ َتما أنَب َخ على األرِضَفَننها ينًا ِمو أنَّ تِنَل

 َنِم التي يكفيها اليسرُي مَةالناِع قيقَةم الرَُّكم وأجساَدُكَسأنُف أنَّ اللِه باَداعلموا ِع

ا ال طاقَة كم مّمكم وأجساَدترحموا أنفَس م أْنعُتَطن هذا، فإن اسَتضعيفٌة َع قاِبالِع

لوا؛ ه؛ فافَعِركوا ما َكرُته َوَتسبحاُن اللُهلوا مبا أحبَّ عَمَتم عليه؛ َفرَب لُكم به، وال َصلُك

 ! بالله إالَّ َةوَّوال ُق وَلوال َح

غري، الصَّ رب؛ يوَم يشيُب فيِهالَق َنِم ُدالقرب أشَّ عَدما َب أنَّ – الله باَدِع –واعلموا 

ريرًا، مَطبوسًا َقواحذروا يومًا َع. ْتَعا أرَضمٍَّة َعَعرِضُم ذِهُل كلُُّتَوويسكُر فيه الكبري؛ 

الذين  املالئكُة نُهِمْت َعفِزطاَر حتىَ اسَت ُهُعَزوَف وِمذلك الَي رَُّش أماَّ. طريًاسَتُمه رَُّش كاَن

 ِتقَّوانَش. هادامِل األوتاد، واألرضوَن اُلبداد، واجلِّالشِّ بُعوب، والسَُّنُذم ْت لُهيَسَل

 عَدرابا، َباجلباُل َس ِتهان، وكاَنًة كالدِّرَدَو ْتكاَنْت َفَريََّغة، وَتَيواِه ٍذِئوَمَيفهي  ماُءالسَّ

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت  :بحانهُس اللُه البًا؛ يقوُلِصمًا ُص ْتما كاَن

ر، َصوالَب مِعبالسَّ عصيِهن ُيَمِب يَفَكَف( 48/09.)اللهاأَلْرِض ِإالَّ َمن َشاء َوَمن ِفي 

 ! مرَحوَي اللُه ِرغِفَي ْمطن؛ إن َلوالَب رِجد، والَفواليَّ ساِنواللِّ

عيد، ها َبعُرى، ناٌر َقَهْدوَأ دُّأَش عَد ذلك اليوِمَبما  نَّا – الله باَدِع –موا واعَل

ها، عذاُب ُرفُتديد، ال َيَصها ، وشراُباحلديدها ُعقاِمديد، وَمها َجبُاديد، وعذها َشرُّوَح

ة؛ ومع فيها دعَو ُعسَمُية، وال َمْحبحانه فيها َرُس لِهها؛ داٌر ليسْت ِلُنساِك وال ميوُت
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 ها كعرِضٌة عرُضنَّبادة، وَجعن الِع ُزعَجال َت .َشيء لَِّسَعْت ُكي َوالِت اللِه هذا رحمُة

فنى ٌة ال َتذَّأبدًا، وَل نفُذال َت أبدًا، وشهوٌة شرٌّ ُهعَدَب األرض، خرٌي ال يكوُنو ماِءالسَّ

 بني أيديهم الغلماُن ن، وقاَمحَموا الرَُّراَود َجوٌم َقَق. دًاأَب ُقتفرَّأبدًا، وجممٌع ال َي

ه يف سبحاَن ارة يزورون اجلبَّنَّاجَل أهَل نَّوَأ. حيانوالرَّ ب، فيها الفاكهُةَهن َذحاٍف ِمَصب

ن ِم َرم على مناِبُهلوَنور، والذين َين ُنِم َرعلى مناِب نُهم ِمُهُبأقَر معة، فيكوُنُج لُِّك

 لََّج اللَهإلى  م كذلك ينظروَنسك، فبينا ُهن ِمِم َرم على مناِبُهلوَنياقوت؛ والذين َي

 عمِةالنِّ َنم ِميِهعَل ُرِطمُتم َفغشاُهَت ٌةْت سحاَبَلم؛ إذ أقَبِهيف وجوِه اللُه ه، وينظُرجالُل

منه،  ه، ومع هذا ما هو أفضُلسبحاُن اللُه ه إالَّما ال يعلُم ِةهَجوالَب روِرة والُسَذواللَّ

 . األكرب اللِه ضواُنِر

ما نا ِموُفَخ دَّشَتأن َي َنووقُقِحا َمنَُّك، َلفنا بِهوَّما َخ عِضَبِب إالَّ وُِّفَخو ُنا َلأما إنَّ

وال  نا عنُهى َلَننا إلى ما ال ِغوُقَش دَّشَتليه؛ وأن َينا َعِتوَُّقِلرَب ه، وال َصلنا ب ال طاقَة

 العبَد م فافعلوا؛ فإنَُّكن ربِّم ِمُكوُفَخ دَّشَتَي أْن الله باَداستطعتم ِع ؛ فإْننُهنا ِمدَّ َلُب

 . وفًاَخ ُهم َلُهُدطاعًة، أشَّ لِهاس ِلأحسَن النَّ ؛ وإنَِّهوِفدِر َخَقعلى  ُهكون طاعُتتما إّن

 ها وأْنمَِّتُت ْنأ ينبغي لَك إماٌم ما أنَتيها؛ فإّنلَِّصك كيف ُتصالَت يا حممَد وانظْر

 ِهيف صالِت فيكوُن وٍمَقلي ِبصَُّي ن إماٍمِم يَسَل ُهوقِتها، فإنَّها ِلَيلَِّصُت ها وأْنَفِفَخُت

 . يئًام َشِهالِتن َصِم ُصنُقَيعليه، وال  ذلَك إثُم كاَن م نقٌص إالَِّهوصالِت

ها رِيَغِل َوُهَف الَةالصَّ يََّعن َضَمَك، َفَبْع صالِتْتَين عمِلَك ِم شيٍء كلَّ واعلْم أنَّ

 صُفِن ؛ فالوضوُءعلى وجهِه الة، فأِت بِهالصَّ ن متاِمَك ِمُءضوُوَو. ضييعًاَت أشََّد

 َنِم نا وإياَكَلاألعلى، أن جيَع ِرنَظبامَل َوُهَرى َوُيَرى وال َيالذي  الله أسأُل. اإلميان

 . نونحَزَيم م وال ُهليِهَع وٌفال َخ ذيَنلا قنَيتَّامُل

م ُكرُِّس يتوافَق م، وأْنُكم أفعاُلُكَلصَِّدَق أقواُتصر، أن ِم م يا أهَلُتْعَطاسَت فإْن

ى، َدبالُهم وإياُك اللُهنا َمَصَع. م فافعلواُكلوَبم ُقُكُتَنألِس ُفخاِلم، وال ُتُكُتوعالني

لوا واعلموا مَّوتَأ. هند الكّذاب ابِن َةعَوم وَدوإياُك. َة الوسطىجَّم املَحَك بنا وبُكوسَل

 اللُهنا َلَع؛ َجيِبالنَّ وُِّدَعَو يِِّبالنَّ يَِّوصَِّوى، َدالرَّ ى وإماِمَدالُه وى إماِمِس ال يوجُد ُهأّن

 خاُفي ال َأإنِّ:"يقول( ص) الله وُلُت رسْعِمد َسَقوَل .رضىُب وَيحُِّين َمم ِموإياُك

 الله خزيِهُيَف ُكشِرا امُل، وأمَّبإميانِه اللهه ُعمَنَيَف ُنؤِما امُلكًا؛ أمَّشِرنًا وال ُمؤِمتي ُممَّعلى ُأ
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ُل ما فَعفون، وَيعِرَتما  قوُلسان؛ َياللِّ يِمِلٍق َعناِفُم لَُّكم يِهَلي أخاُف َعِن؛ ولكِّركِهِشِب

 ".روننِكُت

 يَكَله، فَعِتطاَعِب ُلَم، والَعالله يِنيف ِد ُعقه الوَرأفضل الِف د أنَّمََّحم يا ُمعَلوا

وال  اللهخَش إ: اإلسالم جوامُع نَُّه بسبٍع وصيَك، ُأتِهيَّوعالِن َكأمِر رِِّسقوى يف بالتَّ

ني ضاَئَقواحٍد ِبقِض يف أمٍر َتل؛ وال َمُه الَعدََّقا َصم وِلرُي الَق؛ وَخاللهاَس يف خَش النََّت

ك، فِسَنِل ُهبُِّحُترعيتك ما  ِةب لعاَمِحوُأ. زيغ عن احلّقني فيتناقض أمرك وُتَفِلخَتُم

، وال إلى احلّق الغمراِت ِضك، وُخأحوال رعيَِّت ْحوأصِل. نفسكِلكره م ما َتُهه َلواكِر

سلمنَي امُل ريِبَقِلًة َوسَك، واجعل نفسَك ُأاستشاَر ِلَمن وانصْح. مالِئ َةوَمَل اللهَخَتْف يف 

َع بيننا وبينكم يف َمخلصني، وَجامُل دَُّوَوقني َة امُلتَّلَِّخنا دَُّوَونا لََّتِخ اللهعَل َج. مِهعيِدوَب

 (. الله شاَء إْن. لنيقاِبَتٍر ُمُرُسدار الرضوان إخوانًا على 

 ن، عن عليٍّبن عثما حممِد بُن اللِه فحدثني عبُد. الثقفي سعِد بُن قال إبراهيُم

إلى حممد بن أبي بكر  ا كتَبمَّيًا َلِلَع نَّ، إِهيف، عن أصحاِببن أبي َس حممِد بِن

العاص  عمرو بِن عليِه ما ظهَره، فلَّبأدِب ويتأدُب فيِه تاب، كان ينظُرديق هذا الِكالّص

 ا الكتاِبيف هذ ينظُر ُه أجمع، فبعَث بها إلى معاوية، فكان معاويُةَبُتُك ُه، أخَذَلَتَوَق

 بهذِه ْرُم: به ُهمعاوية، وقد رأى إعجاَب قبة، وهو عنَدُع بُن الوليُد نه، فقاَلِم ُبويتعجَّ

أن  أِيَن الرَِّمأَف: فقال الوليُد! كَل أَيْه؛ ال َرَم: ق، فقال معاويةحَرُتأن  األحاديِث

ني َرأتأُم! وحيك: معاويةقال ! نهاَك تتعلُم ِمنَدراب ِعأبي التُّ أحاديَث أنَّ اُسَيعلَم النَّ

فقال . لٍم هو أجمُع منُه وال أْحَكْمِععُت ِبِمما َس اللِهو! هذا ثَللمًا ِمِع َقحِرُأ أْن

راب أبا ُت وال أنََّل: فقال! قاتلهُتالَم َعَف ِهوقضاِئ ِهلِمن ِععجْب ِمَتإن كنَت : ليدالَو

إّنا : ِه فقاللساِئَر إلى ُجَظًة، ثم َنيَهَنهَت َكَس مَُّث. نا عنهْذثمان ثم أفتانا ألَخُع َلَتَق

 أبي بكِر ِبُتن ُكهذه ِم: نقول أبي طالب؛ ولكْن بِن علّي ِبُتن ُكهذه ِم إنَّ: ال نقول

 . منها فيها، ونأخُذ ننظُر حممد، فنحُن ِهابِن نَدِع ديق كانْتالّص

العزيز،  عبِد بِن مُرَي ُعَميَّة؛ حتى ولُأي ِنَب يف خزائِن ُبُتلَك الُكْل ِتَزْم َتفَل: قال

ِمن  َغيٌض هذا. 405المالسَّ عليِه أبي طالٍب بِن عليٍّ ن أحاديِثها ِمأّن الذي أظهَر َوفُه

                                                 
سادس من املجلد الثالث من كتاب شرح نهج البالغة من اجلزء ال 40و 45و 44و 44و  41أنظر الصفحات  -  405

 . إبن أبي احلديد املدائنيلعالمة ل
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 على احلقائِقيًا نَِّجَت الَيوَمَمن ُيَسمَّوَن  ن حياِةِم امُلظلمِةالسوداويِة  قبِةاحُل لَكِت يِضَف

 ! زورًا وبهتانًا اللِه رسوِل ِبأصحاِب القرآنيِة

 املنافقِة الزُّمرِة ثل هؤالِءعلى ِم( رض) صرّيالَب ِنَساحَل اإلماِم قَّ قوُلوقد َح

م ويدعو لُهم ُهدرَب من يواكُبعلى و ،من األصحاب الِلضَّوال الكفِر من أئمِة الباغيِة

 ة؟ إنَّطاَق الله حاربِةُمِب َكم، هل َلآَد يابَن َكوحَي: املأثور ِهيف قوِل همميشي يف ركاِبو

م لُتُقم وُهُميُتو رَأيًا، َلدِربعني َبَس كُتد أدَرَقَل اللِه، وُهَبد حاَرَقَف اللَه صىَعن َم

: واقاُلَلم ُكراَرِشوا ؤِرو الق، وَلن َخِم هؤالِءوا ما ِلقاُلم َلُكياَرؤوا ِخَرو انني، وَلَجَم

 : الله ُهَمرِح الشافعيُّ اإلماُم يقوُل السياِق ويف نفِس 400.ساباحِل وِمَيِب هؤالِء ُنؤِمُيما 

 الِكالُب تأُكلُه  الضَّأنِ  وحَلُم        وعًاُد يف الغاباِت َجومَتوُت اأُلس

 التُّراُب  ِرُشُهاَمف  األنساِب و َحريٍر       وُذ  َيناُم  على  دَق وَعبٌد 

 

 ( رض) يقِدالصِّ كٍرَب يأب الفُةوِخ ِةيَفِقالسَّ ُةَثحاِد

 والتناحُر قاُقوالشِّ والنِّفاُق واألحقاُد ها الِكَبُرَكها، أنَهعلى أمِر مغلوبٌة ٌةمَُّأ حنُن

 زافًا وطمسًاُج عليه ُقطَلُيم، الذي ظِلامُل ويَِّمنا الدَّلتأرخِي ِمؤِلباملاضي امُل ُروالتفاُخ

 لفاِءللُخ العمياُء والطاعُة اإلذالُل أنهكهاحيث بي، َهالذَّ العصِر اسُم للحقائِق

م ِهمن حاشياِت ، وأفراٍدةغاالطُّ َنكتاتورييِّالدِّ اِماحُلكَّ َنِم والوالِة والسَّالطنِي اِءمرواالُّ

ن وَم َةُهَريَر يأب أمثاِل ؛منَيسِلَأَتامُل شيخنَيَمَتامُل نَيهيِقَفَتامُل فذيَنَنَتامُل ِمَشواحَل ِمَداخَل َنِم

 ظاوعَّ نِم يِنللدِّ سنَييَِّسامُل عنَيِفنَتامُل ريعِةالشَّ ُمحَتِريف باِرِك نِم ِهعِدَب ِمن وجاَءَلفَّ َلفَُّه 

 ريعِةالشَّ الُدنيا على حساِب طاِمُحعلى  يتكالبوَن وَنوما يزالن الذين ِمالطني، السَّ

 وأباطيَل مكذوبٍة وُأمويٍَّة ُعَمريٍة ألحاديَث رويِجالتَّ الِلن ِخن أضفوا ِممَّ، ِمةديَّمََّحامُل

 الالِتالدَّ ن حيُثعها ِمموِض يف غرِي وتأويالٍت ،ةَدمََّعَتُمو َمقصودٍة قاٍتوتلفي ربكٍةَفُم

 لفاِءاخُل أفعاِلو أعماِلعلى  ،واإلعجاب بجيِلوالتَّ قديِسالتَّ َنًة ِمهاَل ،عنىوامَل

 لطان، حيُثُسن ِم بِه اللُه نزِِّلُيما مل م ِبنُهِم ُربُدَي كاَنما  لِّم وُكِهوأقواِل واأُلمراِء

 األصحاُب الِءهُؤ( األرض يف اللِهِظلُّ )ـ ب القرآنيِة للحقائِق هم طمسًاكانوا يصفوَن

                                                 
وكان احلسن البصري أشبه كالمًا بكالم األنبياء، وأقربهم هديًا ِمَن الصَّحابة، : يقول اإلمام الغزالي بشأنه -  400

 . وكان غايَة الصَّحابة تتصبَّب احِلكمة ِمن ِفيِه
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م ِهفاِتصرَُّتِب ريفِةالشَّ ِهيف حياِت( ص) ًاحممد اللِه رسوَل ؤذوَنالذين كانوا ُي َنفويََّزامُل

 اِءالغرَّ ِهبشريعِتو( ص) بِه لإليقاِع الُفَرَص نوَنيََّحَتَيكانوا ، وًةًا وعالنيَّّرِس نجهيِةالُع

 ما َتَبقَّى لُِّكعلى  ضاِضاإلنِق ، بهدِفالِكرام احلقيقينَي ِهوبأصحاِب األطهاِر ِهبيِت وبآِل

 اإلنسانيِة زاِتَكرَتوامُل األخالقيِة واملبادِئ وحيِةالرُّ ِمَيلِقل الشامِخ البناِء طالِلَأ َنِم

سواًء كان  ،الثابتة اإللهيِة على احلقائِق السافِري نَِّجالَت الِلن ِخ، ِماملحمدية للشريعِة

( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على لساِن وامللفَّقِة كذوبِةامل األحاديِث بوضِع ذلَك

 الدالالِت ها ِمن حيُثموضِع يف غرِي الكريِم القرآِن آياِت بعِض تفسرِي الِلِخن ِمأو 

 وروِح الدِّيِن وهِرإلى َج ُتمَُّيال  ُمَفرَبكًا ها تأوياًلسًا وتأويِليََّستفسريًا ُمواملعنى، 

 اإلميانيِة القيِم أِدَو بهدِفة، َلِصِب ها النبيلِةومقاصِد املحمديِة ريعِةالشَّو الكريِم القرآِن

 املحمديِة الرسالِة طريِق على قارعِة القابعِة وحيِةالرُّ َجلِّياِتالتَّو األخالقيِة واملبادِئ

رجوعًا إلى  والعنصريِة واإلقتصاديِة السياسيِة راِضها لألغتغالِلها، واسهِدن َمِم

 األرعِن ِطلَُّسالتَّو احلروِب وإفتعاِل الغزواِت من حيُث !القديم َعرُِّبِهم اجلاهليَِّت

 عباءِة حتَتواد، أراضي السَّ ومسِح واخلراِج األتواِت فرِضو الضرائِب وجمِع ِعوُسالتَّو

ل َب َريَصسرى وَقإمرباطوريتي ِك على شاكلِة! واجلهاد الفتوحاِت وتسميِة الدِّيِن نشِر

 ،واإلكراه واإلخضاِع هِروالَق لِممادي يف الظُّالتَّ من حيُث ،ثريَكن ذلك ِبِم وأعتى

 ِمَيالِق ، على حساِبلطانالسُّ وبسِط واإلذالِل مِعوالَق تِليف الَق ِنُنَفالتَّعن  ناهيَك

ها على إحنراِف ، والعمِلاملحمدية الشريعِة وهِرَج غاِفِشا ثناييف  املتأصلِة وحيِةالرُّ

 َنِم ها بهالٍةوتأطرِيحيح، ها الصَّن مساِرَع واإلمكاناِت والوسائِل بشتى الطرِق

 تعالى اللُهه َرالذي قدَّ الفطريِّ واألخالقيِّ ها عن حمتواها اإلنسانيِّوإفراِغ ،زييفالتَّ

ه، عِدَب نِم محاِءالسَّ ِهرسالِت ِةَمَلمع َح احلاُل عليِهكان مَّا ع ناهيَك ،املخلصني ِهباِدلِع

، األغيار احلقيقينَي من األصحاِب هاَدالزُّ انينَيوالربَّ األطهاِر ِهبيِت آِل ِعرتِةيف  املتمثُل

 فيِّنَِّمن حيُث ال، همملسريِت هم واملتابعنَيروِبيف د واملاضنَيتابعيهم  يوتابعيهم وتابع

 ُحُكِم دكتاتوريِةِل خييِةالتأر العصوِر وعلى إمتداِدألرزاق، ا وقطِع شريِدتَّالو قتِلالو

 . باإلسالمية القرآنيِة ى جتنيًا على احلقائِقمََّسالتي ُت ،اخللفاء

من  ومناسبٍة ن موضٍعِم ويف أكثَر ،العزيز اللِه كتاِب ِرَون ُسِم ختلو سورٌة ال تكاُد

 حيُث من واخلطريِة اسِةاحلسَّ على هذه اجلوانِب ُد، إال وتؤِكةرنثوامَل ِهآياِت ِرَرُد خالِل

 ْتي كانزوير، التوالتَّ أويِلوالتَّ حريِفوالتَّ لفيِقوالتَّ العصياِنو فاِقالنِّ رِةي ظاِهشِّتَف
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ن َم ِقَبِلن ِم اإلصرار، ومع سبِق املحمديِة ريعِةالشَّ حبقِّ دِةاألصِع وعلى كافِة ُسماَرُت

هتانًا، مثلما ورًا وُبُز الله رسوِل بأصحاِب القرآنيِة على احلقائِق جتنيًا اليوَم وَنمََّسُي

ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوُيَجاِدُل  ِإالَّ َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي: الكهف يف سورِةهم حبقِّ ورَد

 (29/50.)ا آَياِتي َوَما ُأنِذُروا ُهُزًواالَِّذيَن َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ َواتََّخُذو

 ن الذين، ِمهمفقهاِئمتمشيخي من  للديِن سنَياملسيِّ املتأسلمنَي بشأِن أو كما جاَء

هم إمتيازاِت هاِبِذن ِمخوفًا  ،باحلقيقة حوَنرَِّصوال ُي احلّق موَنكُتَي وَنوما يزال كانوا

 لِمور والظُّاجلَّ وُأمراِء لفاِءن ُخِم ُةيَّرَشم الَبُهها لهم أصناُمتالتي منَح ِةَخالباِذ

ُه ِمَن يَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل اللِإنَّ الَِّذ: البقرة يف سورِة همحبقِّ ما ورَدكواإلستبداد؛ 

َكلُِّمُهُم لنَّاَر َواَل ُياْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا َقِلياًل ُأوَلـِئَك َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ ا

 اللَه بأّن القوُل وقد سبَق (1/204. )ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمالل

 األمُر عليِه ا كاَنمَّمتامًا َع وعلى العكِسنات، يِّالَب ِهقرآِن آياِت ومن خالِلتعالى 

 بادِةِعو األوثاِن جِسِرن ِم ِصلَُّخالتَّ بعَد( ص) األمنَي َهحثَّ رسوَلمكة،  ُقَبيَل فتِح

أو  و إجباٍرأ إكراٍه وِنن ُدِم ماِءالسَّ رسالِة تبليِغعلى  العمِل على ،األصنام

 كما ورَد احلائط، عرَض ِهأو ضربوا بأوامِر املحمديِة ِبلوا بالشريعِة، سواًء َقإخضاع

َما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ِإْن َفِإْن َأْعَرُضوا َف: ورىالشُّ سورِة سياِق يف ًةصرحيتأكيدها 

ِإنَّا َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب : رَمالزُّ يف سورِة ورَدو كما أ (41/49.)ُغاْلَباَل ْيَك ِإالََّعَل

ِهم ِللنَّاِس ِباْلَحقِّ َفَمِن اْهَتَدى َفِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأنَت َعَلْي

َوِإن مَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك : عدالرَّ يف سورِةو (48/42.)ِبَوِكيٍل

من  ِهإخواِن سائِر َثُلَم َثُله يف ذلَكَم (24/40.)َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلْيَنا اْلِحَساُب

 ماِءالسَّ رساالِت وحيِّ نسائِم هبوِب سرياِن منُذ وذلَك، األخيار واملرسلنَي األنبياِء

وح ُن نا الكريِمرسوِل على لساِن ورَدكما ؛ البشرية تأريِخ متداِدوعلى ا اللِه لِقعلى َخ

أو ( 22/18.)ِهِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَوَيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل : هود سورِة يف

َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن : السورة نا هود يف نفِسرسوِل على لساِن ورَدكما 

صبوا ما َت الِلِهن ِخِم تحققَّيكي ( 22/52.)َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِني َأَفاَل َتْعِقُلوَن

 ِلدوالَع سِطالِق سيادِة احلنيف، ِمن حيُث اإللهيِّ يِندِّوال ريعِةالشَّ مقاصُد إليِه

 حممٍد األمنِينا رسوِل حياُة كْنتمل  فعليِهستويات، وامُل األصِعدِة على جميِعو ةساواوامُل

، وال همجيوِش مراِءوُأ قواِد أو حتى حياَة امللوِك حياَةأو  األباطرِة حياَة متاثُل( ص)
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 أو األمراِء باخللفاِء ِةالقرآني جتنيًا على احلقائِق وَنسّمُين كانوا َم حتى حياَة

أو  عوب،استغباًء للشُّالذي يسمى بالراشدي  ، سواًء كان ذلك يف العصِرالطنيوالسَّ

 األصناِم كِمُح خالِل سواء، من دٍَّحعلى  والُعثمانيِة والعباسيِة مويِةاأُل يف العصوِر

وأكثروا فيها  الِدوالِب باِدوطغوا على الِع لطِةبالسُّوتشبَّثوا وا دَُّبالذين اسَت البشريِة

 ُلماِثُترمان؛ واحِل ِةوالفاقَّ قِروالَف البساطِة ن حيُثِم( ص) ُهحياُت تما كانفساد، إّنال

 ِهإخواِن ِقَسَن وعلى، نى منهم بكثريأو أد منَيعُدامُل العادينَي األصحاِب سائِر حياَة

 ٍةفَنُح لقاَء يهوديِّ تاجٍر عنَد مرهوٌن ُهودرُع( ص) ماَت ،األكرمني سِلوالرُّ األنبياِء

 مُرالتَّ يِنَدسوى األسَو كثريٍة يف أحاينَي ِهيف بيِت جتُد قيق، ومل تكْنوالدَّ مِرمن التَّ

 من صناديِد، وإلى اليوم عليِه املحسوبنَي املزيفنَي األصحاِب واملاء، بينما كان بعُض

 ُعَمَر املاليني، أمثاَل ن أصحاِبِم باملدينِة الشريفِة ِهويف حياِت ميَةُأوبني  قريٍش

 خرى وانطالقًا من دالالِتُأ وبعبارٍة .فيانأبي ُسو ٍفعو بِن الرحمِن وعبِد عثماَنو

 القبوَل صُّخيفيما  لِقاخَل حماسبِة حقُّ الذي لُه ها؛ فإّنذكُر َقَبالتي َس البيناِت اآلياِت

أو  أو الفقهاُء أو األمراُء اخللفاُء وليَس اللُههو  ،مكة فتِح بعَد املحمديِة ريعِةبالشَّ

إلى  يف ذلك راجٌع ، والسبُباآلخرين البشريِة هم من األصناِمغرِيو والعقِد احللِّ أهُل

 املشرفِة الكعبِة ختليِص من أجِل كانْت مكة، فتِح يَلَبُق التي نزلْت البيناِت اآلياِت أنَّ

 مائٍةثالِثعلى  تربو ، والتي كانْتوليس إالَّ املشركِة العربيِة الدياناِت من رجِس

 املشينِة ملشركِةا إلى املمارساِت ، باإلضافِةاملشرفة الكعبِة يلاحو صنمًا منصوبًا نَيوست

 من أجِل، وكذلك الكعبة حوَل طواِفال ي رجااًل ونساًء عنَدرَِّعالَت خرى من حيُثاأُل

 موسِم يف اإلفاضِة عنَد ظهُرت التي كانْت الطبقيِة الفوارِقعلى  والتامِّ املربِم القضاِء

 ِمَيعن الِق ناهيَك األخالقيِة ِمَيالِق بأبسِط ِةلَِّخامُل ، وما إلى ذلك من املمارساِتاحلج

من  ومناسبٍة من موضٍع ويف أكثَر مكََّة فتِح َليَبُق ُهتعالى رسوَل اللُه أمَرلذا ! ينيةالدِّ

من  املشرفِة الكعبِة ختليِص غيَةهم، ُبعلى قتِل الكريِم القرآِن وآياِت سوِر خالِل

 يف سورِة كما ورَدالنزول؛  أسباِب حسَب، وذلك الكثرية شركِةهم امُلدياناِت أرجاِس

َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن : البقرة

 ِمن ِخالِل ومناسبٍة ن موضٍعِم أكثَر ويف الكريَم القرآَن سيما وأّنال (1/282.)اْلَقْتِل

ويستظل بظلهم  هميؤازُر كاَنن وَم يَةمبني ُأ صناديُد ينعُتِه الَبيِّنات، ِه وآياِتُسَوِر

 ؛ كماوالُفرقة الفتنِة وأرباِب بالظلمِةوغريهم  قريٍش من طواغيِتهم وميشي يف ركاِب
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ِه َفِإِن انَتَهْوا َفاَل َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِللْتَوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِف: البقرة يف سورِةورَد 

 َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة: األنفال يف سورِةو (1/284.)ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي

 اللُه أنَّلمًا بِع (9/48.)ِبَما َيْعَمُلوَن َبِصرٌي اللهه َفِإِن انَتَهْوا َفِإنَّ َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه لَل

ن النهائي ِم للتخلِص ة،مكَّ حتى بعد فتِحخرى ُأ أشهٍر ها أربعَةهم لرتِكتعالى مادَد

من  نزلْت سورٍة آخِر سياِقيف  ، كما ورَدرجعة ومن دوِن التدمرييِة هاآثاِر تبعاِت

 - اءةالرب أال وهي سورُة( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على قلِب الكريِم القرآِن

 عندماو( 8/5.)َفِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم: التوبة

، دالتحدي منهم على وجِه ميَةوبني ُأ يٍشَرعلى ُق( ص) السماوية ِهرسالِت أمُر َلفَحاسَت

 كبرِي مصرُي اهويف مقدمِت ،هم احلجريةهم ماذا جرى ألصناِمأعيِن مِّرأوا بُأ أْن بعَد

قدام، رأوا يف واأَل األرجِل وسحٍق حتَت واحتقاٍرإذالٍل إزدراٍء ومن  ،لَبُههم آلهِت

وشرًا مستطريًا بني العرب،  والسياسيِة اإلجتماعيِةهم على مكانِتخطرًا كبريًا  ذلَك

 ،همنجِمل واًلُفُأو يِّنًاَبوااًل ، وَزيف آٍن واحد إلقتصاديِةهم اعلى مصاحِل وحربًا شعواَء

املشركة،  العربيِةهم دياناِت وهيمنِة وهيبِة وسطوِة يف سيادِة تتمثُل كلها التي كانت

 اإلسالِمب قبوَلالأظهروا  ، فعليِهالعربية اجلزيرِة على أعراِب هملتسلِط باشرًاُمومسًا 

 مليِهُت نْتمبا كا العصى من الوسط، ولكْن إمساِك من خالِل طائعنَي جمربيَن كرهنَيُم

 ِطسُلوالتَّ والبغيِّ والسَّيطرِة الهيمنِة من حيُثبالسوء،  ارِةهم األمَّنفوِس عليهم أهواُء

 نِعوُص الفعليِة عن الساحِة( ص) رسوِلال من قوِم بني هاشَم إبعاِد ، وذلك منُذاألرعن

ن ، ِموصدةامُل واألبواِب الكواليِس خلَف بإتقاٍنومرسومة  مدروسٍة ِلُخطٍَّةالقرار، وفقًا 

 سواًء رضَي( رض)الصديق  بكٍر يأب الزاهِد بانيِّعلى الرَّ شكليٍة خالفٍة فرِض الِلِخ

به، أو  أو القبوِل ِهيف رفِض وال قوٌة وٌلوال َط له حوٌل ى؛ والذي مل يكْنأو أَببذلك 

كما وإتقاٍن  ها بإمعاٍنخيوُط ُتحاُك التي كانْت هم اجلهنميِةخمططاِت بوجِه لوقوِفا

 بِن عمِر رَّاِبِهم امُلَسلَِّطِلَيِد َع الَعناِن إطالِق ذلك من خالِل تمَّ كلُّ .الحقًا تضُحيس

 املؤلفِةو ميَةبني ُأ من زبانيِةنهارًا جهارًا  ُهيؤازُر ن كاَن، وَمالعباد أعناِقعلى  اخلطاِب

منازع،  دوِن منالناهي  اآلمُرهو  فعليٍّ أضحى وبشكٍل يُثحبفاق، هم على النِّقلوُب

الصديق  بكٍر يأب زاهِدال الربانيِّ ويف عزِّ خالفِة ِةَدالرَّ حروِب بعَد دالتحدي وعلى وجِه

 عاِضامِت من ا زاَدلألنظار، ومّم لفتٍةُم وبصورِة من اجلميِع على مرأى ومسمٍع (رض)

يف ( رض) ُهالصديق، تصرحُي بكٍر يأب الزاهِد على اخلليفِة ِهنِقوُح اخلطاِب بِن عمِر
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 اللهى ة وقَّلَتَفيعتي كانت َب إنَّ:"هبقوِل وعلى املأل من القوِم ومناسبٍة من موضٍع أكثَر

دُت أمرًا لُِّق، ولقد ّطَقما حَرصُت عليها يومًا  تنة، وأيُم اللهيُت الِفِشها، وَخشرَّ

ن وِم "ةَمفاِط يَتَبف كِشني مل ُأيَتَل" :أيضًا ِهوقوِل" دانَيلي به طاقة وال  عظيمًا ما

 على تنصيِب العمِل من خالِل، هإلى أصحاِب احلقِّ إرجاِع حوَل( رض)ه تصرحُي ثّم

 سببًا مباشرًا يف تسميمِه َلعلى املسلمني، والتي شكَّ خليفًة السالُم عليِه عليٍّ اإلماِم

عَد ب ِهيف طعاِم َمالسُّ وا لُهسُّأن َد بعَد غامضة، ضبابيٍة ظروٍفِظلِّ يف  ملفاجىِءا ِهوموِت

 موُراأُل لبني ُأميَة ْتاستتب أْن وذلك بعَد نه،ِمصًا لُّخَت ِتاالتصرحي تلك من وجيزٍة فرتٍة

من  مكَة فتِح بعَد ما فقدوُه إليهم من جديٍد رجَعاألعراب، كي ُت أعناُقلهم  ودانْت

 كرسيِّ اخلطاب على بِن عمِر ِعبَُّرَت ن خالِلِم إليِه وَنُبْصوما كانوا َياإلمتيازات، 

 هم اجلاهليِّشرِك بل يف عصِرن َقِم القرار، كما كانوا عليِه نِعوُص احُلكِم دَِّةوُس اخلالفِة

 يِنالدِّ طمسًا ملعامِل اأُلمويِّ يِنلدِِّل رويِجالتَّ من خالِلجديد،  ناٍعِقِب القديم ولكْن

على  الكراَم احلقيقينَي ُهوأصحاَب( ص) ُهرسوَل اللُه حني حثَّ وليس عبثًابوي، النَّ

َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت : هود يف سورِة جاَء الطغيان، مثلما وأِدو نِفالُع ونبِذ اإلستقامِة

 (. 22/221.)َوَمن َتاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

ومدى  لطارئة،وا اسِةواحلّس اخلطريِة قيفِةالسَّ حلادثِةالقصوى و البالغِة لألهميِةو

 ، سأحاوُلواملسلمني على اإلسالِم التدمرييِة اهوتبعاِت واملستقبليِة ها اآلنيِةإنعكاساِت

 كتِب بها أمهاُت ْتَرخَّكما َز ،من األمر على بينٍة لنكوَن املوضوِع لِبإلى ُص النفاَذ

 وبإشارٍة طاِباخل بُن عمُر ما يفرُضقتامًة عنَد أكثَر الصورُة جتلت حيُث. املعتربة السريِة

فاق، هم على النِّقلوُب واملؤلفِة ميَةبني ُأ من متنفذي صناديِد ،القرار ُصنِع من أصحاِب

 جرِةالِه سرًا على صاحِبَق الشكليَة اخلالفَة املعهودِة ِهوعنجهيِت املألوفِة ِهبسطوِتو

 إستثنائيٍة ظروٍفو قاِقَجٍو ُمَلبٍَّد بالشِّيف ( رض)الصديق  بكٍر يأبالَبِكّي  ِفامُلسَتَضَع

 بالقتِل وتهديٍد يٍفبالسَّ وتلويٍح ٍجَرَمَو ٍجَرَه َط، وَسِملُؤها النِّفاق طارئٌةو ُمغَبرٍَّة

 هم بتجهيِزإلنشغاِل الساحِة نع ني هاشٍمَب غياَب يف ذلَكاًل غِّسَتُم، وِسباب وَشتاِئَم

 قاِقالشِّ هوِة ِعتوسي على العمِل يف ذلَك يَنمستفيد( ص) حممٍد الرسوِل ُرفاِت

 . من األنصار واخلزرِج األوِس بنَيالذي كان  القديِم والتنافِس الِفواخِل
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 فاِقوالنِّ ِرناُحوالتَّ قاِقلشِّوا رقِةالُف بذوِر بوادُر ظهرْت ،ةَدني ساِعَب قيفِةَسففي 

 قدموَنم مإلى ما ُه نواقََّيَتَيومل ها حيَن املجتمعوَن ِكدرومل ُي 400الفواخِل صاِمواخِل

 سترتدُد ك،ذام ِهِتنَُّعم وَتِهِطَغوَلهم وِسباِبهم وانشقاقاِت مِهالفاِتصدى ِخ بأّن ،عليه

كي  كرَبتو نمَوتل ُخفَرتاألصقاع، وس وسائِر األرِض يف بقاِع طواٍل الحقًا ولقروٍن

 السَّمحاِء هاشريعِت وأركاَن هاياَنِك زَُّهَتِل ،هاعلى أمِر املغلوبِة ِةمَّهذه اأُل جسَد تنخَر

 حيثياِتعلى  الكاملِة واإلحاطِة التاِم اإلملاِم وبغيَة .اهرينالدَّ وإلى دهِر ميِمالصَّ َنِم

 ِهوحساسيِتالقصوى  ِهوألهميِت ،األليم صاِبوامُل العميِق واجلرِح ِلَلاجلَّ احلدِثلك ذ

على زال يوما  السلبيِة انعكاساتِه تأثرِي، ناهيك عن نا وإلى اليوميف حياِت ِهوخطورِت

، السَّمحاء املحمديِة للشريعِة الرُّوحيِة والرَّكائِز األخالقيِة املبادىِءو ينيِةالدِّ ِمَيالِق

 : املعتربة السريِة كتِب يف أمهاِت ْتكما ورد كاملًة القصَة سأورُد

 ن عصياٍنِمآنفًا  اوصفناهي تال الظروِف يف ظلِّ( ص) حممٌد اللِه رسوُل ماَت

 اخلطاِب بِن عمِر بني األصحاب، مع وقوِف وِسباٍب صاٍموِخ الٍفوِخ قاٍقوِش جاٍروِش

 يوِم ظهريَة ميع،اجلَّ َنِم ومسمٍع هارًا وعلى مرأًىِجهارًا َن( ص) الكريِم بوجهِه امُلشنِي

 041حزيران سنة  –من يونيو  29املوافق ، هجرية 22 األول سنَة من ربيِع 11األثنني 

يف  ُهويوافُق يروي لنا املدائنيُّ حيُثعامًا،  04 يناهُز ريُفالشَّ ُهعمُر ميالدية، وكاَن

  :هما نصُّ املعتربيَن السريِة أصحاِب معظُم ذلَك

 ج، فقاَمَنبالسِّ ِهعليه وآله، كان أبو بكر يف منزِل اللهصلى  الله رسوُل ويَفملا ُت

 ُهيَنِد َرظِهُيحتى  وال ميوُتعليه،  اللُهصلى  اللِه رسوُل ما ماَت: فقال اخلطاِب بُن عمُر

، ال تِهِوَمِب َفن أرَجمَِّمم ِهَلوأرُج أيدي رجاٍل ، فليقطعنَّ، ولريجعنَّهكلِّينُ على الدِّ

عن  فجاَء أبو بكر وكشَف. بسيفي ُهضربُت إالَّ الله رسوُل ماَت: اًل يقوُلُجَر ُعأسَم

 اللُهتًا، ويِّيًا وَمبَت َحِط! يّموُأ بأبي أنَت: وآله، وقال عليِه اللُهصلى  اللِه رسوِل وجِه

مل  ُهإنَّ: مُهَل ر، وهو يقوُلَمُع حوَل اُسوالنَّ خرَج ّمُثدًا، ني أَبَتوَتامَل اللُه َكيُقِذال ُي

 ُدعُبَي ن كاَنَم: ثم قال! كِلْسَرف، على ها احلاِلأيُّ: أبو بكر فقال لُه. ت، وحيلفمي

                                                 
اخلطاب وَمن كان وراءه من صناديد بني ُأَمية، واملتكالبني اآلخرين من املؤلفة قلوبهم على حطام  َفسََّر عمر بن -  400

ورأوا فيه أداًة فعالة ومطية ( ص)نيا، دينهم على هواُهم وعلى حنو مغاير متامًا ملا كان عليه األمر يف حياة الرسول الدُّ

دي يف السطوة وبسط النفوذ ونشر اإلرهاب بإسم الدِّين، ناهيك سهلة من أجل الهيمنة والسيطرة وجمع األموال، والتما

 . عن التحكم على رقاب العباد، من خالل جمع الثروات وفرض الضرائب والعشور واألتوات ومسح أراضي السَّواد
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عليهم  وقرَأال ميوت،  ٌيَح اللَه فإنَّ اللَه يعبُد ن كاَن، وَمد ماتَقدًا مَُّمَح دًا فإنَّحمَُّم

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو : عمران آِل من سورِة

َوِإنَُّهم ِإنََّك َميٌِّت  :رَمالُز يف سورِةكذلك و (4/244.)ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم

طُت إلى َقَس ها أْنسمعُت كُت نفسي حيُثَلَمما  اللهَوَف: رَمقال ُع( 48/40.)مَّيُِّتوَن

  .409قد مات عليه وآلِه اللُهصلى  اللِه رسوَل مُت أنَِّلَعَواألرض، 

 على لساِن جاَء أل األعلى،إلى امَل( ص) سوِللرَّا رحيِل بشأِن ياِقالسِّ ويف نفِس

يف  اخلطاِب بُن عمُر فقاَم اُسبكى النَّ( ص) الله رسوُل ويَفا ُتمََّل: ما يلي سعٍد ابِن

 إليِه َلرِسُأ ُهحممدًا قد مات، ولكّن نَّإ: يقول أحدًا َنال أسمعَّ: املسجد خطيبًا فقال

 ي ألرجو أْنإنِّ ، واللِهليلًة أربعنَي ِهعن قوِم َثِبَلَف عمراَن إلى موسى بِن َلرِسُأكما 

 . 408.مات ُهنََّأ ن يزعموَنمَّم ِمِهَلرجاٍل وأرُجأيدي  يقطَع

أبو  قاَل: دًاسَنُم سعٍد ابِن ساِنعلى ِل ولكن هذه املرَة احلادثِة نفِس تكملُة وردْت

، فأبى ْسجِلفقال إ اَسالنَّ ُملَِّكُي ُرَموُع أبا بكر خرَج عباس أنَّ ني ابُنَرأخَب: سلمة

 إليِه اُسالنَّ أبو بكر فماَل َدجيلس، فتشهَّ ، فأبى أْنجلْسإ أن جيلس، فقاَل ُرَمُع

ن َمَود مات، َقحمدًا ُم دًا فإنَّحمَُّم ُدم يعُبنُكِم ن كاَنَمَف عُدا َبأمَّ: فقال َروتركوا ُعَم

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ  :عمران آِل سورِةيف كما ال ميوت،  ٌيَح اللَه فإنَّ اللَه ُدعُبَيم نُكِمكان 

ْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َرُسوٌل َقْد َخَل

 أنََّكَل اللِهو: قال (4/244.)ُه الشَّاِكِريَنَبْيِه َفَلن َيُضرَّ اللَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي اللَعَلَى َعِق

وأخربني . كرالها أبو َبَت إال حنَي اآليَة هذه أنزَل اللَه نَّأ مل يكونوا يعلموَن اَسالنَّ

عُت أبا بكر ِمَس أْن إالَّ َوُهما  اللِهو: اخلطاب قال بَن عمَر أنَّ: بيََّسامُل بُن عيُدَس

فُت حني ِرَعَو يُت إلى األرِضَوهجالي وحتى ِرني لُِّقُتما  اللِهرُت حتى وَقَعَفالها َت

كان  اخلطاِب بَن عمَر لمًا بأّنِع 400.د ماتق( ص) اللِه رسوَل الها أنََّت ُهعُتِمَس

 إالَّ ال ولن ميوَت( ص) الله رسوَل بأّن وََّجاألصحاب؛ الذي َر جميِع من بنِي الوحيُد

على  الكرميِة القرآنيِةاآلية معنى وَأوََّل فسََّر  ُهألّن (هكلِّينُ على الدِّ ره اللُهُيظِه) أْن بعَد

والنصارى  اليهوَد ماإّن فحسب العرَب املشركنَي يشمُلال  اإلظهاَر لكذ بأّن ،هواه

                                                 
 . يمن اجلزء الثاني من املجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائن 15أنظر الصفحة  -  409

 . من املجلد الثاني من الطبقات الكربى ألبن سعد 100أنظر ما جاء يف سياق الصفحة  -  408

 . الطبقات الكربى ألبن سعدمن كتاب  100واملجلد من الصفحة واجلزء نفس املصدر  راجع -  400
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 واإلمياِن يِنوالدِّ ريعِةبني الشَّ ِلُيَميَِّز مل يكْن ،تكفرييي اليوم وعلى شاكلِةه كوُن! أيضًا

 ينيِةالدِّ القيِم جوهِرو اإلميانيِة النفحاِت روِحه عن عِدُبِل، والتوحيد رِكوالشِّ والنفاِق

 شرائِع واحد؛ ومن إلتقاِء اللِه عنَد يَنالدِّ بأّن ُيدرْك مل يكْنو، ها املستقبليةومقاصِد

هذه  ما وأنَّيَِّسال ،درًاَب ُرَمالَق ُلِمكَتَيكما  اللِه ديُن تكامُلي نَيواملرسل األنبياِء سائِر

 ،الّنزول يف أسباِب وكما ورَد يبيِةَداحُل لِحُص عنَد التي نزلْت الكرميَة القرآنيَة اآليَة

 التي كانْت شركِةامل العربيِة الدياناِتعلى  التامِّ والقضاِء مكَة فتِح عن احلديِث بصدِد

 األصناِم بادِةِع ن حيُث، ِمالعربية أخرى من اجلزيرِة واسعٍة وأحناَء مكَة يف سائدًة

وَلُه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُس :الفتح يف سورِة ما ورَد، كاألبدان َعرِّّيَت َوُموِبقاِت واألوثاِن

 (49/19.)َشِهيًدا اللهِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ الدِّيِن ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدين ُكلِِّه َوَكَفى ِب

هم قلوُب املؤلفِة ِهمع أقراِن األزماِت منشغاًل خبلِق ِهوكعادِت اخلطاِب بُن ُعمُر كاَن حيُث

 معاني دالالِت وإدراِك هِموف عن إستيعاِب اللِه لِقَخ ن أبعِدِمفاق، لذا كان على النِّ

لك ذ بأّنأيضًا،  ِهخالفِت زِِّعيف  ذاك التكفرييَّ ُهزعَم جدَد ، حيُثظامالِع القرآِن آياِت

 خرىاأُل السماويِة الشرائِع هم من أتباِعوغرِي شتمل على النصارى واليهوِدي اإلظهاَر

 ِةَدوَصامُل واألبواِب ليِسالكوا خلَف ُهوراَء كاَنن لها هو وَم ، كما أراَدالعرب من غرِي

 ، ألنَّاحلنيف اإلسالميُّ أو الديُن املحمديُة ريعُةالشَّ عليِه تكوَن أْن ،ةيََّمبني ُأ من رهِط

 نوَنيََّحَتَي، كانوا فاقعلى النِّهم قلوُب املؤلفِة كذلَكو َةيََّمني ُأَب من صناديِد صنَيِبَرَتامُل

 بادِئاملوعلى  ،السمحاء حمديِةامُل ريعِةللشَّ وحيِةالرُّ ِمَيعلى الِق لإلنقضاِض َصَرالُف

 املبادرِة زماُم كوَني أْن كان، من أجِل مثٍن يَِّأِبَو احلنيِف اإلسالميِّ لديِنل ألخالقيِةا

. القديم هم اجلاهليِّشرِك زمِن عليِه واكما كان ،هموحَد بأيديهم موِراأُل وعواقُب

 على األراضي اخلصبِة إلستيالِءل واإلمكاناِت الوسائِل بكلِّو ةدَّالُع وَندُِّعوكانوا ُي

 خنيٍل وأشجاِر وآباٍر يوٍنُعن ِمالعرب،  رِيمن غخرى اأُل السماويِة الشرائِع ألتباِع

 ، مستغلنَيعليها إلستحواِذل وجنراَن والنصارى حوالي املدينِة لليهوِد ،بساتنيو فواكَهو

 سورٍة آخِر يفصرحيًا هم نعُت لهم؛ كما جاَء املنافقنَي األعراِب غالبية أييَدتيف ذلك 

َوِممَّْن َحْوَلُكم مَِّن اأَلْعَراِب : الرباءة أال وهي سورُة( ص) األمنِي على الرسوِل نزلْت

( 8/202) ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم

 سلٍبمن ى ذلك ما إلو والتجرِب يف التسلِط اخلطاِب بِن ُعمِر تطلعاِت طروَنشِاُيوكانوا 

عَلَنة امُل غرَيهم أهداَف دُمخيمبا كان  األراجيِفها بصدِدون ويبّث ،لنفوذل وبسٍط ونهٍب
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إلى  رََّبَس( ص) سوَلالرَّ بأّنوروجوا أذاعوا  ، حيُثوالتسلطية وسعيِةونواياُهم التَّ

 َمَدَع ُهوحَد َد إليِهَه، وَعوالنصارى ليهوِدبا تعلُقيفيما  األسراِر بعَض طاِباخل بِن عمِر

 سورِة من الوارَد القرآنيَّ لك اإلظهاَرذ يف حني أنَّ، ُكلِّه الدِّيِنعلى  ُهَرظِهُيحتى  ِهموِت

ُه َعَلى الدين ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ الدِّيِن ِلُيْظِهَرُهَو ال :الفتح

مع  يبيِةَداحُل لِحُصعن  احلديِث ِدَدَصِب النزوِل أسباِب حسَبوكان  (49/19.)ُكلِِّه

 مائٍةموطنًا لثالِث وكما أسلفُت املشرفِة هم جعلوا من الكعبِة، ألّنمشركي العرب

 بغيَة مكَة ن فتِحِم دَّ، وكان الُبهم األعلىُ هَبْلهم إلُهصنمًا منصوبًا وعلى رأِس نَيوست

 املشركِة العربيِة الدياناِت أرجاِسومن  ،األوثان موبقاِتو األصناِم ها من عبادِةختليِص

 ُنالقرآ وََّلَح أْن بعَد اخلصوِص ، وعلى وجِههامن جناساِت األنوَف ُمزِكُتالتي كانت 

؛ كي رََّفةامُلَش الكعبِة طَرَش األقداِس ُقدِسن ِم املحمديِة ريعِةالشَّ أتباِع بلَةِق الكريُم

 األصناِم من عبادِة ُهختليَص بأّن العباراِت وبأبلِغ منهم املوقننَي إلى املؤمننَي يوحَي

َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة : البقرة سورِة يف ورَدهم، كما على عاتِق تقُع األوثاِن رجِسو

َصلًّى َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوْا ِمن مََّقاِم ِإْبَراِهيَم ُم

 التلفيقاُتتلك  ْتكادو (1/215.)َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد

ن حيُث م) بويِةالنَّ تلك التسريباِت ، بشأِنالعمرية - اأُلمويِة من الفتنِة املزاعُمو

وشقاق ونزاٍع  جاٍرِشِب تنتهَي أْن ،حصرًا اخلطاِب بِن لعمِر( لدين كلهاإلظهار على ا

ال  ،ديهوكانوا أم  مسيحينَي السماويِة الشرائِع مع أتباِع وِصداٍم صاٍموِخوخالٍف 

 على آياِت املتطاولنَي هؤالِء ملثِل يقوُل ، واللُهعالَتامُل العليُم إالَّ هامدى تبعاِت يعلُم

ْم َوَيُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوْا ِمْن ِعنِدَك َبيََّت َطآِئَفٌة مِّْنُه: النساء يف سورِة امُلبنِي الكتاِب

ِه َعْنُهْم َوَتَوكَّْل َعَلى اللِه َوَكَفى ِبالل ُه َيْكُتُب َما ُيَبيُِّتوَن َفَأْعِرْضَغْيَر الَِّذي َتُقوُل َوالل

 مَُّع بادَر، يف َعقِر داِرها الُعَمريِة تنِةتلك الِف وأِد ومن أجِللذا  (4/92).َوِكياًل

على  ،ميعمن اجلَّ ومسمٍع وعلى مرأًى( رض) املطلب عبِد بُن العباُس( ص) الرسوِل

 (ص) الرسوِل تسريِب بصدِد ،واألباطيل واألراجيِف لكم املزاعِمت وتكذيِب تفنيِد

 ِهموِت ِمعَدب الزعُم، منها بليةمستق بإسراٍر ِهغرِي هو دوَن ِهوإختصاِص اخلطاِب بِن ِرَمُعِل

 ُهتكذيُب جاَء حيُث ،هماوغرِي واملسيحيِة اليهوديِة الدياناِت على ُهَرظِهُي حتى( ص)

 الله رسوُل َضِبُقا مّل: هما نصُّ املطلِب عبِدبنِ  العباِس سوِلالرَّ عمِّ على لساِنصرحيًا 

 اللهن رسول ِمهٌد َعم نُكِمٍد أَح نَدِعهل : خرج العباس بن عبد املطلب فقال( ص)
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! ال: ن ذلك؟ قالِمر يا ُعَم َكنَدِعهل : قال! ال: ثناه؟ فقالواِدَحُيَفيف وفاته ( ص)

 ليوافيه ُه إليهَدِهَعهٍد َعِب( ص) اللهدًا ال يشهد على نبي أَح شهدوا أنَُّأ: اسقال العبَّ

 402.وتامَل( ص) الله رسوُل قد ذاَقَلو ُه إالَّ ذي ال إلَهالَّ اللهو! ابذََّك إالَّ تِهوفِا عَدَب

 من بنِي هاِماإلِت أصابَع( رض)املطلب  عبِد بُن العباُس سوِلالرَّ مُّذا وجََّه َعامل ْنإَذ

 َهل :بالقول ُهه، عندما بادَرغرِي دوَنبالذات  اخلطاِب بِن إلى عمِر األصحاِب جميِع

 بِن ُعَمِرل ضمنيٍّ إتهاٍم عن امللفقِة ِةتلك احلادث سرُد اال ينُُّمن ذلك؟ ِم مُرُعيا  َكنَدِع

 واألحداُثتفاقمًا  موُراأُل ال تزيَد أْن غيَةوُباحلديث؟  وفربكِة بالكذِبحصرًا  اخلطاِب

 كي ال تنكشَفوِل، القرآني لك اإلظهاِرذ دالالِت من حيُثضطرابًا ا واألوضاُع تأزُّمًا

 عمُّ فضَح أْن بعَد ،دُبن ِماخلطاب بن ر َمُع أماَم نُكَيم َل ،املؤامرة خيوِط جميُع

 تلَك يف مثِل ِهوعلى عادِت رتاجَعي أْن إاله، أمَر( رض) املطلِب عبِد بُن العباُس سوِلالرَّ

د َعَبا أمَّ: هما نصُّ ِهعلى لساِن جاَء حيُث ،هِتعن مقاَل اخلطريِةاألموِر و احلسَّاسِة املواقِف

 ُهَلأنَز تاٍبها يف ِكدُتَجَوما  اللهو ، وإنيِّلُتُقن كما ُكَت ْمَل قالًةم أمس َمُكَللُت ُقي فإنِّ

  401.إلخ. . . (ص) الله ُه إليَّ رسوُلَدِهَعهٍد َعيف  واَل الله

إلى  للموضوِع الشامِل والصميميِّ اجلذريِّ هذا اإلملاِم بعَد بالذاكرِة لنرجْعو

 بعَد اخلالفِة أمِر وا يفّتيب ة، والذي أرادوا أْنَدني ساِعَب يف سقيفِة األنصاِر إجتماِع

بادة َع بَن سعَد األنصاِر بايعوا زعيَمُي أجمعوا بأْن حيُث (ص) حممٍد الرسوِل موِت

ا مّن نقوُل أبى املهاجروَن فإْن: فقالوا األثناِء لَكيف ت ويولوه اخلالفة، وكان مريضًا

 ٌلِغنَشُم وأبو بكٍر املنزِل خارَج وكاَن باخلرِب اخلطاِب بُن مُرُع َعومنكم أمري، وسِم أمرٌي

 أْن إليِه ل، فأرسَلاملنِز َلداِخ( ص) النبيِّ ِةفاُر جتهيِز بشأِن اللِه رسوِل بيِت مع آِل

من  َكَل دَُّبال  أمٌر قد حدَث: رَمُعفقال . لِغنَشُمي إّن: إليه إليَّ، فأرسَل اخرْج

 . وآخرون اِحرَّاجَل بُن ِةيدَبُعما أبو ُهَعيا وَمَضَمَفاخلرب،  ُهَمه، فأعَلضوِرُح

 ِهفينا رسواًل شهيدًا على أمِت قد بعَث اللَه إنَّ: وقال اللَه فحمَد أبو بكٍر خطَب

على  ب، فعظَمَشوَخ ٍرَجشتى من َح آلهًة ِهمن دوِن وهم يعبدوَن حدوُهويوَّ ليعبدوُه

 ِهبتصديِق ِهمن قوِم األولنَي املهاجريَن الله فخصَّ. همآباِئ أن يرتكوا ديَن العرِب

                                                 
هجرية واملوافق  209من املجلد الثاني من كتاب الطبقات الُكربى البن سعد املتويف سنة  102أنظر الصفحة  -  402

 . ميالدية 094لسنة 

 . راجع نفس الصفحة واجلزء واملجلد واملصدر السابق من كتاب الطبقات الكربى البن سعد -  401
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حنن : م، ثم قالهم إياُههم لهم وتكذيِبأذى قوِم على شّدِة معُه والصرِب لُه واملواساِة

 فقاَم. موركم اأُلشورة، وال نقضي دوَنَمفاُت عليكم ِبَنوأنتم الوزراء، ال  مراُءاأُل

يف  الناَس كم؛ فإّناملكوا عليكم أمَر األنصاِر يا معشَر: فقال ِرنِذامُل بُن احلباُب

 أنتم أهُل. كمعن رأِي إالَّ أحٌد م، وال يصدُرُكالِفعلى ِخ جمرتٌئ م، ولن جيرتَئُكِلِظ

ما  الناُس ما ينظُرجدة، وإّنوالنَّ والكثرة، وذوو البأِس ة، وُأولو العدِدَعَنوامَل ِةزَّالِع

ا ما سمعتم؛ فمّن أبى هؤالء إالَّ كم، فإْنعليكم أموُر تصنعون، فال ختتلفوا فتفسُد

 . ومنهم أمري أمرٌي

 أْن ال ترضى العرُب اللهواحد، و يف غمٍد سيفاِن ال جيتمُع! هيهات: مرفقال ُع

نهم؛ ِم ن كانت النبوُةأمرها َم تولَي أْن العرُب كم، وال متتنُعن غرِيها ِمم ونبيُّروُهِمَؤُت

 ! هوعشريُت ُهحممد، وحنن أولياُء لطاُننا ُسينازُع ن أحٌدما ِم

املكوا على أيديكم وال تسمعوا  األنصاِر يا معشَر: املنذر بُن باُبفقال احل

وا عليكم فأجلوهم عن كم من هذا األمر، فإن أَبه فيذهبوا بنصيِبهذا وأصحاِب مقالَة

 ُهم، فإنَّنُهِم بهذا األمِر أحقُّ اللِهمور، فأنتم ولوا عليهم هذه اأُلَووَت هذه البالِد

أنا أبو ! ْبجَّها اُلمَرَذيُقُعو ها املحكُكجذيُلأنا ين، الدِّلهذا  الناُس كم داَنبأسياِف

  .ها جذعةنَّيَدِعُنم َلئُتن ِشِئَل اللِهاألسد، و يف عرينِة بٍلِش

 . قتلَي اَكل إيََّب: فقال! اللهيقتلك إذًا ِل: مرفقال ُع

 دََّلن َبم فال تكونوا أوَل من نصَر م أوُلُكإنَّ األنصاِر يا معشَر: يدةَبفقال أبو ُع

ال نتولى  اللِهو: فقاال. م فبايعوائُتِش فإْن وأبو عبيدَة مُرهذا ُع: أبو بكر فقاَل! ريَّوَغ

 ْطبِسالة، أيف الصَّ( ص) الله رسوِل وخليفُة هاجريَنامُل أفضُل وأنَت عليَك هذا األمَر

 ، فناداُهُهفبايَع سعٍد بُن شرٌيَب األوِس هما زعيُمسبَق ِها ذهبا يبايعاِنفلّم. كك نبايُعيَد

 اللِهال و: ك اإلمارة؟ فقالعمِّ َت على ابِنْسأنَف! قاقًاِع َكْتعقَّ: املنذر بُن احلباُب

 . مُهحقَّ وَمالَق نازَعولكني كرهُت أن ُأ

قال  بن عبادٍة سعِد من تأمرِي اخلزرُج وما تطلُب شرٌيَب ما صنَع األوُس ا رأْتومّل

ال  مرًة ُجزَرها اخَلْتَين وِللِئ اللِهو: ضري، وكان نقيبًاُح بُن يُدهم لبعض، وفيهم ُأَسبعُض

وال جعلوا لكم فيها نصيبًا أبدًا، فقوموا فبابعوا أبا  ضيلُةالَف لهم عليكم بذلَك زالْت

 يبايعوَن الناُس ما أجمعوا عليه، وأقبَل واخلزرِج على سعٍد ، فانكسَرفبايعوُه. بكر
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املدائني  احلديِدأبي  ابُن تابُعُي حيُث ِصَلٌة وللحديِث 404.جانب أبا بكر من كلِّ

 ِتفَّا َخ، فلّمُطَغواللَّ األصواُت وارتفعِت: هنصُّ ما ٍرَمُع على لساِن املذهَب يُّالسّن

الناس، ثم  ُهوبايَع ُهفبايعُت ُهيَد ك، فبسَطبايُعك ُأيَد ابسْط: اإلختالف، قلُت ألبي بكر

 . الله ُهَلَتَق لوُهاقُت: فقلُت! عدًام َسلُتَتَق: همائُلق عبادة، فقاَل بِن نزونا على سعِد

قد  الناَس فإّن ليبايَع إليِه رسَلفبقي أيامًا، وُأ ِهإلى داِر عبادٍة بُن سعُد َلوََّحثم َت

 حمي، وأضرُبِر ناَنِس َبخِضتي، وُأناَنى أرميكم مبا يف ِكحتَّ اللِهال و: عوا، فقالباَي

ما  واإلنُس نُّمعكم اجلِّ ن أطاعني، ولو اجتمَعبيتي وَم كم بأهِلقاتَلسيفي، وُأِب

 بُن شرُيفقال َب. بايعحتى ُي ُهال تدْع: رَمفقال ُع. يعلى ربِّ م حتى ُأعرَضُكبايعُت

ه أهُل معُه حتى ُيقتَل مبقتوٍل ل، وليَسقَتُيكم حتى وأبى وال يبايُع جَّد َلَق ُهإنَّ: سعد

 404.فرتكوه. واحد ما هو رجٌله، وإّنترُك كمه، وال يضرُّمن عشريِت وطائفٌة

 رسوِل بنِت إلى بيِت عصابٌة ومعُه عمُر وذهَب: املدائني يتابُع حيُث صلٌة وللموضوِع

 بِن قيِس بُن ُتمة وثاِبسالَّ بُن وسلمُة رٍيَضُحبن  يُدم ُأَسنُه، ِمالزهراء فاطمِة اللِه

 ْتوا عليه؛ فصاَحوا فبايعوا، فأَبانطلق: لهم هم، فقاَلمسلمة وغرُي بُن اس وحممُدشمَّ

عليكم : ُعمر ه، فقاَليِفَسِب رُيَبإليهم الزُّ رَج، وَخالله ُمُهَدالم، وناَشعليها السَّ فاطمُة

حتى  داَراجلِّ بِه فضرَب ِهمن يِد يَفالسَّ أسلم، فأخَذ بُن سلمُة عليِه بالكلب، فوثَب

 أنا عبُد: يقول نو هاشم، وعليٌّومعهما َب ٍبأبي طال بِن ليٍَّعوِب قوا بِهَلتكسَّر، ثم انَط

أنا : بايع، فقال: له إلى أبي بكر، فقيَل حتى انتهو بِه( ص) الله و رسوِلواُخ الله

 َنِم م هذا األمَرلي، أخذُت كم وانتم أولى بالبيعِةبايُعم، ال ُأنُكِم بهذا األمِر قُّأَح

 موا إليكْمم املقادة، وسلَّ، فأعطوُكالله ن رسوِلِم رابِةم عليهم بالَقجُتَجاألنصار، واحَت

م نُتفونا إن ُكفأنِص. على األنصار ما احتججتم بِه عليكم مبثِل جُّاإلمارة، وأنا أحَت

 م، وإالَّلُك ما عرفْت األنصاُر ثَلفوا لنا من األمر ِمم، واعِرُكن أنفِسِم اللَه ختافوَن

 . وأنتم تعلمون لِموؤوا بالُظُبَف

                                                 
من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ  441إلى نهاية صفحة  415أنظر ما جاء اعتبارًا من صفحة  -  404

إلى نهاية احلديث من اجلزء الثاني من املجلد  14أيضًا ما جاء يف الصفحة أنظر . للشيخ العالمة إبن أثري اجلزري

 . األول من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني

لعالمة من اجلزء الثاني من املجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة ل 25راجع ما جاء يف سياق الصفحة  -  404

  .إبن أبي احلديد املدائني
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لبًا َح يا ُعمُر ْبِلْحأ: علّي فقال لُه. بايعلسَت مرتوكًا حتى ُت َكإّن: فقال ُعمر

. هك وال أبايُعقوَل ال أقبُل اللِهأال و! غدًا دَّ عليَكُرَيأمرُه ِل اليوَم لُه ْدشُدُأ! طرهَش َكَل

 . كُأكرْه مل تبايعني مْل فإْن: له أبو بكر فقاَل

 ِهعن داِر حممٍد لطاَنجوا ُسخِرال ُت ،الله اللَهاملهاجرين،  يا معشَر: فقال علّي

يا  اللِهه، فووحقِّ اِسيف النَّ ِهعن مقاِم ُهكم، وال تدفعوا أهَلكم ودوِرإلى بيوِت ِهوبيِت

ا نَِّم أما كاَن. منُكِم بهذا األمِر أحقُّ – البيِت أهَل – نحُناملهاجرين، َل معشَر

 ُهنََّأ اللِهو! عيةالرَّ بأمِر لُعضَطة، امُلَنبالسُّ ُمعاِل، الالله يِنيف ِد قيُه، الَفالله كتاِبِل القارُئ

 . عدًاُب احلقِّ َنزدادوا ِمَتَفوى، عوا الَهِبتَّفينا، فال َتَل

 قبَل لّييا َع األنصاُر نَكِم تُهَعِمَس هذا الكالُم لو كاَن: سعد بُن فقال بشرُي

 يف نفِس ورَد وقد 405.عواقد باَيهم اثنان، ولكّن عليَك َفَلم ألبي بكر، ما اخَتِهِتيَعَب

 احلبشيَّ وبالَل برَيالفارسي والزُّ سلماَن اجلليَل الصحابيَّ أنَّ: أيضًا السابِق املصدِر

 وكذلَك ِةَفالصَّ أهِل سائَرواليمان  إبَن الكوردي وحذيفَة وكاباَن الروميَّ وصهيَب

. وآله عليِه صلى اللُه بيِّالنَّ بعَد السالُم يًا عليِهِلبايعوا َعم أن ُيكان هواُه األنصاُر

" رديدَكَنو  يُدرِدَك":الفارسيِة باللغِة املشهورَة ُهقولَت أبو بكر، قال سلماُن َعويِّا ُبفلّم

م بُتن، أَصعَدم امَلوأخطأُت ربَةم اخِلبُتأَص( مبُتم وما أَصبُتأَص –م لُتَعم وما َفلُتَعأي َف

م عليُك لتموها فيهم ما اختلَفَعكم؛ لو َجنبيِّ بيِت م أهَلم، وأخطأُتنُكِم ِنذا السِّ

 . 400دًااثنان، وألكلتموها رَغ

على  والشكليِة الطارئِة فِةالاخِل فرِض حيُثمن توقعة امل غرِي هذه الفلتِة وبشأِن

يف سقيفة بني ساعدة، الذي ( رض)الصديق  بكٍر يأبنا سيِدالزاهد امُلستضعف الَبِكيِّ 

وفاة بني املسلمني بعد وإنشقاق إنقسام أول  واملباشر لظهورر السبب الرئيسي َبعَتُت

يف احلسبان، وال  يف اخلياِلوال  الباِلال يف  التي مل تكْن( ص)حممد  هم األمنيرسول

قبة واخرج موسى بن ُع: هما نصُّ السيوطيِّ الديِن جالِل احلافِظ اإلماِم على لساِن جاَء

: أبو بكر، فقال خطَب: قال عوٍف بِن لرحمِنا عن عبِد ُهواحلاكم وصحَح يف مغازيِه

نُت راغبًا فيها، وال ، وال ُكقطُّ يلًةومًا وال َلَي ريصًا على اإلمارِةنُت َحما ُك اللِهو

من  ة، وما لي يف اإلمارِةتَنقُت من الِفوال عالنية، ولكني أشَف ٍريف ِس اللَهها سألُت

                                                 
 . من اجلزء السادس من املجلد الثالث من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 9الصفحة  أنظر -  405

  .من اجلزء الثاني من املجلد األول من كتاب شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 42راجع الصفحة  -  400
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 .إلخ. . .  الله إال بتقويِة وال يٍد طاقٍة من لَّدُت أمرًا عظيمًا ما لي بِهراحة، لقد َق

بن  أحمُد اإلماُم وأخرَج: أيضًا التالية يف الصفحِة ورَد واملجلِد املصدِر ويف نفِس

األنصار،  تُه، وما قاَلِهثني أبو بكر عن بيعِتحدَّ: الطائي قال عن رافِع( رض)حنبل 

ها بعَد يكوُن فتنًة تكوَن فُت أْنوََّخَتَوم، نُهها ِملُتِبفباَيعوني وَق: عمر، قال ُهوما قاَل

َك على َلما حَم: ألبي بكر قاَل ُهعنه أّن عايد يف مغازيِه وابُن إسحاٍق ابُن وأخرَج. دَّةَر

دًا، ُبن ذلك ِم ْدم أِجَل: على اثنني؟ قال َرأتأمَّ ني أْنيَتَهوقد َن الناِس أمَر تلَي أْن

 . 400ةرَقالُف( ص) حممٍد ِةمَّشيُت على ُأَخ

 اجلزري أثرٍي ابِن العالمِة على لساِن ولكن هذه املرَة الشريفُة النبويُة السريُة ابُعَتوُت

 بيعًة اُسالنَّ ُهَعوباَي على املنرِب أبي بكر جلَس ن بيعِةِم ُدا كان الَغفلّم: بالقول ُمرِدفًا

سُت َلَوليكم يُت َعِلد ُوَق اُسها النَّأّي: قال ثّم وأثنى عليِه اللَه فحمَد تكلَم عامة، ثّم

ة، ياَنِخ ذُبة والِكأماَن دُقوني، الصُِّمِوَقأُت َفأَس وني، وإْننُت فأعيُنأحَس فإْنم،َ ُكرِيَخِب

 َذندي حتى آُخِع عيٌفَض ويُّ، والَقُهقََّح لُه َذتى آُخندي َحِع وّيم َقفيُك عيُفوالضَّ

 إالَّ وٌمه َقُعَدال َي ُهفإّن هاَدم اجلِّنُكِم ٌدَدع أَحَيال  .تعالى اللُه شاَء ّق، إْناحَل نُهِم

ال َف ُهوَلُسوَر اللهيُت َص، فإذا َعُهورسوَل الله عُتوني ما أَطل، أطيُعبالذُّ اللُهم ُهَبَرَض

  .409الله ُمُكَمم رِحُكوا إلى صالِتوُمم، ُقيُكَللي َع َةطاَع

                                                 
 . فظ جالل الدين السُّيوطيوما تليها من ِكتاب تأريخ اخللفاء لإلمام احلا 90أنظر الصفحات  -  400

وكلمة اجلِّهاد . من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ للعالمة ابن أثري اجلزري 441أنظر الصفحة  -  409

وحسب أسباب النزول وإفاضات آل بيت النبوة ( رض)التي وردت يف سياق خطبة اخلليفة الزاهد أبو بكر الصديق 

وخوفًا من ( ص)ومنجزات الرسول األمني واألرض والِعرض واملال ين اع عن العقيدة والدِّوالربانيني األوائل، كان للدف

الردَّة التي كانت تلوح جبموح خيولها غري بعيدة يف اآلفاق، وكذلك للحيلولة دون رجوع أرجاس الديانات العربية 

العنان ملوبقات الغزوات وإحتالل  لتعني إطالق( هاداجلِّ)املشركة إلى الكعبة الشريفة من جديد، ومل تكن كلمة 

، وما هادواجلِّ تسمية الفتوحاِتالبلدان وتربير السلب والنهب وضرب الرقاب، والتي أطلق عليها عمر بن اخلطاب 

أتباع الشرائع السماوية األخرى  خلصوصياِت ومسٍّ فاضٍح رماِتللُحُمَبرَمٍج  وإنتهاٍك لألعراِض صارخٍة تالها من إباحٍة

وعلى العكس متاما عما ُتَروَّج عن . والتهميشية قائمة إلى يومنا هذا التدمرييةلعرب، والتي ما تزال جذورها من غري ا

ُعَمر بشأن القصة اخلرافية املفربكة التي حيكت فصولها بإتقان، عن ما دار بني جنل عمرو بن العاص يف الصَّنم امُلطاع 

يف ِخالفتِه أوليس عمر بن اخلطاب " اس وقد وَلَدتُهم ُأمهاُتهم أحرارامتى استعبدُتم النَّ:"مصر مع شاب قبطي بأنه قال

الل من ِخ( ص)حممد  ة املربمة بينهم وبني الرسولأول من استعبد اليهود والنصارى دحضًا صارخا لوثيقة املدين

وقد  يرة العربية برمتها؟اجلز ُشبه ردهم منأراضيهم اخلصبة وبساتينهم املثمرة وبالتالي طوهم اإلستيالء على ممتلكاِت

( 10/110)َوَأنَُّهْم َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن : حقَّ قول رب العزة عليه وعلى كل منافق عتيد على شاكلته يف سورة الشعراء

 !. واألنكى من كل ذلك زعمه املشني بنسخ كتبهم املقدسة وشرائعهم السماوية التي مل ينزل الله بها من سلطان
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 مُرُع أراَد( رض)ق الصدي بكِر يأبنا سيِدإلى  كليُةالشَّ اخلالفُة آلِت أْن بعَد

عليه، ( اللهُة ليَفَخ) تسميِة بإطالِق ، وذلَكاملوقف األولى إستغالَل اللحظِة ومنُذ

 ِةاإلمياني ِهبفراسِت( رض)أبو بكر الصديق  الرَّبانيُّ الزاِهُد الهجرِة صاحُب فأدرَك

 ضًا إياُهِرعَتُم ُهأماَم َلاِثامل َرَط، اخَلامُلسَتقَبِلية أُلموِرل ِهرأِي وحصافِة األخالقيِة ِهوكياسِت

 . 408"يف الصَّالِة الله وِلُسَر خليفُة ام، إنَّاللهة يَفِلَخ سُتأنا َل":القولب

 ُهَتخالف بأّن من األياِم يف يوٍم( رض)أبو بكر الصديق  الزاهُد مل يدَّعي اخلليفُة

 شاكلِة، على تسلطيةإقتصادية و وسياسيًة دينيًة خالفًة كانْت( ص)حممد  للرسوِل

 واألمراِء لفاِءباخُل ِهبعِدِمن  البشريِة ن األصناِمهم ِمتوا أنفَسعَنهنَي الذيَن تأِلامُل

 الِةيف الصَّ الفًةِخ ما كانْتهتانًا، إّنزورًا وُب القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق والسَّالطنِي

 (رض)ه نفِسق الصدي بكٍر يأب على لساِن قيفِةالسَّ حادثِة يف مستهِل كما ورَد، فحسب

 ال نتولى هذا األمَر اللِهو: فقاال. شئتم فبايعوا وأبو عبيدة فإْن هذا عمُر :القولب

 اليقينيِّ هلِمِعِل 490.الةيف الصَّ( ص) الله رسوِل وخليفُة املهاجريَن عليك وأنت أفضُل

 راطيِةالثيوق ولِةالدَّ حربًا على مظاهِر ما جاءْتإّن ،املحمدية ريعَةالشَّ بأّن اجلازِم

 الشعوِب على رقاِب قروٍن منُذ ومتسلطًة سائدًة الكهنوتية، التي كانْت الدِّينيِة

 من عبادِة باَدالِع َصلَِّخُيِل ما جاَءمن حضارتي روما وفارس، إّن يف كلٍّ املستضعفِة

 يف عهِدحتى  مل تكْن املحمديَة الشريعَة سيما وأّنالباد، الِع رّب بادِةإلى ِع باِدالِع

وكذلك ( ص) نارسوُل كهنوتية، ومل يكْن يًةدين مؤسسًة( ص) حممٍدالكريِم  سوِلالرَّ

إمرباطورًا  من األياِم يف يوٍم( رض)أبو بكر الصديق  الهجرِة وصاحُب األوُل اخلليفُة

 وُلؤما َتعنَد احلاُل عليِه كما سيكوُن دينيًا أو متأسلمًا عروبيًا، كًا أو زعيمًاِلأو َم

 اِسني العبَّوَب َةيَّني ُأَمن َبِم ن بعدِهِم ُهنهَج ن انتهَجاخلطاب، وَم بِن عمِرإلى  اخلالفُة

َمن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا : هود يف سورِة اللُه، كما نعتهم بهنًا مَُّيَت والُعثمانيِّنَي

ُأْوَلـِئَك الَِّذيَن َلْيَس ( 25) َخُسوَنَوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ُيْب

 (20–22/25.)َلُهْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوْا ِفيَها َوَباِطٌل مَّا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن

                                                 
( م2505–هج822)من كتاب تأريخ اخللفاء للحافظ جالل الدين السُّيوطي املتويف سنة  84الصفحة  أنظر -  408

كما تكررت احلادثة أيضًا . من كتاب اإلسالم واصول احلكم للشيخ اجلليل علي عبدالرازق 49وكذلك انظر الصفحة 

 . من مقدمة إبن خلدون الشهرية رحمهم الله جميعًا 292يف سياق الصفحة 

 . راجع نفس الصفحات واملصادر الثالثة اآلنفة بالذكر -  490
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ما إّن( 40/12)اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهم مُّْهَتُدوَن : يس يف سورِةورَد أو كما 

 اإلقصائيوَن التكفرييوَن ُهيصوُرا ّمممتًاما  وعلى العكِس( ص)حممد الرسول  كاَن

من أذى أيديهم  ْسَلِم الناُسَين الذين ِم ،ُموقنة ُمؤمنٍة سلمٍةُم ٍةمَّنبيًا أُل، العنصريوَن

دًا شاِه للعاملنَي ورحمًة للناِس دًىُه اللُه ُههم، أرسَلأنفِس هم وشروِرلساِن وتسلِط

 ُهمعياُر كاَن ، حيُثراجًا منريًاضياًء وِس باخلرِي اللِهرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى شَِّبوُم

 ًاشرى ونذيروُب ًانور" مأتقاُك الله نَدم ِعُكَمأكَر إنَّ"تعالى  ُهفيها قوُل األساسيُّ

 يف ديِن ٍعوتصدُّ من شروٍخ اخلطاِب بُن ه عمُرما أحدَث نَّفأ فعليِه. للعاملني ورحمًة

 الدكتاتوريِّ واإلقتصاديِّ السياسيِّالدينيِّ و الطابِع ذاِت اخلالفِة ملنصِب ِهبإجياِد ،الله

الناصعِة  املحمديِة ريعِةالشَّ ِمَيوِق ملبادِئ منافيًة وُأمويًة ُعمريًة دعًةر ِبَبعَتُتحكمي، التَّ

 القرآِن معاني آياِت على دالالِتوصارخًا األول، وجتنيًا صرحيًا  يف املقاِمالبياِض 

 كِل وزَر ه يتحمُلوحَد ُهالثانية، وأّن يف املرتبِة السمحاِء املحمديِة والشَّريعِة العظاِم

 أتباِع حبقِّوالنار،  احلديِد قوِةِبالفِة بإسم اخِل كبْتالتي ُأرُت واملنكراِت واملفاسِد املظامِل

 وتسميِة يِنالدِّ نشِر ذريعِة حتَتو العربيِة غرِي واألمِم الشعوِبو السماويِة الشرائِع

 وافتعاٍل ألعراِضنتهاٍك لوا لألوطاِن صٍبوَغ لألرواٍح ن إزهاٍق، ِمواجلهاِد الفتوحاِت

 من خالِل اخلطاِب بُن ُرَمها ُعَفلَّالتي َخ ِةَكِرالتَّ وُنوإلغاٍء لآلخر، َك للحروِب

 بإسِم اخِلالفِة دولِة ذريعِة حتَت األمواِل وجمِع للضرائِب حُلكم، ِمن فرٍضبا اإلستئثاِر

 يكْن مْل، ُمرِبَحة تسلطيٍة كتاتوريٍةد لقواننَي تثبيتًاو ُمَشوَِّقًة ًةَكتِر ُرَب، ُتعَتالدِّينالشريعِة و

 أصبحْت ، حبيُثهامن أعباِئ أو التخلَص منها َصُلَمالتَّ بعدُهِمن  ن جاَءمَل من امليسوِر

يف  والتحكِم طاِنوالسل واجلاِه واملاِل ثروِةال جلمِع ومشوقًة سهلًة ومطيًة فّعالًة أداًة

 . بادالِع قاِبِر ضرِبو اِسالنَّ مصائِر

( رض)الصديق  أبو بكٍر اخلليفُة الزهاِد قدوُة عندما ماَت تأكيدًا ملا سبَق

 وأمناَء ُهوأنصاَر ِهعاِتُدوكذلك  ،ةيََّمني ُأن َبِم ِهموِرُأ أولياَء ُرَمُع ن، دعامسمومًا وُدِف

 بُن عوف وعثماُن بُن الرحمِن أبي بكر، منهم عبُد ماِل بهم يف بيِت ه ودخَلأسراِر

 ُهعهُدجيدوا فيها شيئًا، ال دينارًا وال درهمًا، كما كان  فلْم املاِل عفان، ففتحوا بيَت

 . 492بلَقن ِم (ص) حممٍد سوِلالرَّب

                                                 
 . من كتاب تأريخ اخللفاء لإلمام احلافظ جالل الدين السُّيوطي 84أنظر الصفحة  -  492
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 اهراَدكما أ( ص) رسوِلالصديق لل بكٍر يأب الهجرِة صاحِب خالفُة ْتولو كان

ن ِم ،مكة قريِش من صناديِد نَياملرتبص ، حسبما راوَدثيوقراطية خالفًةبن خطاب  ُرَمُع

 ريعُةالشَّ عليِه كوَنت أْن اكما أرادوه، عنةباللَّ الكريِم يف القرآِن املنعوتِة جرِةالشَّ رهِط

 يأب من اخلليفِة َن، ملا كايف زَمِن ِشرِكها اجلاهليِة العربيِة ياناِتبالدِّ سوًةُأ ،املحمدية

 َردَّ على عليه، حنَي اللِه خليفِة تسميِة من إطالِق يغضَب أْن( رض)ديق الص بكٍر

أي  "يف الصَّالة اللِه سوِلَر ي خليفُة، ولكنِّالله سُت خليفَةأنا َل": ر معرتضًا بقولهَمُع

 يوحى إليِه الذي كاَن( ص) سوِلالرَّ نبوِة على شاكلِة من القداسِة خالفتي ليسْت ّنأ

 ِإْن ُهَو ِإالَّ( 4) َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى: النجم يف سورِةورَد خبري، كما  عليٍم من لدِن

 واإلرشاِد والتوجيِه الِةالصَّ يف إمامِة خالفٌة ما كانْتإّن (4–54/4.)َوْحٌي ُيوَحى

 من أجِل( ص) حممٌد سوُلها الرَّالتي حقَق اإلميانيِة زاِتنَجبامُل رِيللسَّ ري،فحسب ال َغ

ى ذلك تجّليإليها، و املنكرِة ِعَدالِب ِبها أو تسرُّإضاعِت دوَن عليها واحليلولِة احلفاِظ

 ، وذلك عندما وقَفاملتتالية والوقائِع األحداِث رِيَس عنَد ومناسبٍة من موضٍع يف أكثَر

 بصدِد املتخاذَل ُهمستنكرًا موقَف اخلطاِب بِن بوجه عمِر( رض)الصديق  أبو بكٍر اخلليفُة

 كتَبُت التي ينبغي لها أْن املشهورَة ُهقولَت لُه قاَل فيها، حيُث ُهَسوتقاُع ِةدَّالَر حروِب

 ماذا حدى بصاحِب!" يف اإلسالم اٌروَّاهلية وَخاٌر يف اجلَّبَّأَج:"مردفًا من ذهٍب حبروٍف

 ُهقلُب تلُئمي الذي كاَن( رض) الَهيِِّن اللَّنِي يَِّكالَب الصديق املستضعِف بكٍر يأب الهجرِة

الذي كان ، من ُعَمر ِبلَِّصَتامُل وقِفهذا امل مثَل يقَف رقًة ورحمًة وإميانًا وإيقانًا، أْن

 ْمواحد؟ نَع يف آٍن والعنجهيِة ِةَظلوالِغ الفِةوالصَّ ضاضِةوالَف سوِةوالَق ِةَدفًا بالشِِّصتَُّم

 البشريِّ( رض)الصديق  بكٍر يأب الزاهِد يِّالربان طبَع يناسُب فًا مل يكْنموِق كاَن

؛ نيِقَتامُل ِهإمياِن نفحاِتوشذى  املتنَي األخالقيَّ ُهطبَع ما كان يناسُبنية، إّنالُب ضعيِف

 مبا كاَن سبِقامُل مِهْلمع ِع. الرُّوحّي ِهمووُس هعقِل ورجاحِة رأيِه وحصافِة ِهفراسِت ونوَر

 ،ةيََّمني ُأَب رهِطِمن  مورِهأولياء ُأِمن  ُهءورا كاَنن وَم اخلطاِب بِن عمِر ِديف ُخْل يدوُر

 القديم، حيُث اجلاهليِّ ِبرَُّعوالَت القبليِة للعصبيِة ٍةَنِمَضَتُم امٍةهدَّ سياسيٍة من مباديَء

تسلطًا وحتكمًا  جديدٍة ملرحلٍة ،ةيََّمبني ُأ من صناديِد مباشٍر عٍمَدوِب ُهنفَس يُءكان يه

 وسائِر اِبالكذَّ ِةَميَلَسُم حيبذ حماربَة ذا مل يكْنِل ،الدِّينالشَّريعِة و بإسِم باِدالِع يف رقاِب

أتي يالعربية، كما س من اجلزيرِة واسعٍة يف أحناَء من األعراِب املرتديَن املنافقنَي

 الزاهَد اخلليفَة سيما وأّنال. املولى مبشيئِة ِهالحقًا يف حيِن مفصلٍة بصورٍةعنهم  احلديُث
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" حديَوو ِلوَل ُبحاِرسُأ:"هبقوِل الَقوِموعلى املأل من  أعلَن( رض)الصديق  بكٍر اأب

 مبا جرى بني اخلليفِة السالُم عليِه عليُّ الُهَدى وإماَم املستضعفنَي نصرُي َعِمَسوعندما 

 ُهليبايَع اجلميِع أنظاِر وحتَت يف احلاِل إليِه ر، سارَعَمُعالصديق و بكٍر يأبالزاهِد 

نا ما وَأُكحِدَوِل َكبُّوَر أنَت َبحاِرُتن َل وَفَس":الواحد وباحلرِف لُه قاَل ثّم باخلالفة،

نان، ومل والسِّ ساِنه كان شجاعًا باللِّخر، كوُنن َصدَّْت ِمُق ٌةزمَيَع !"بونحاِرُمما ُكَعَم

، وال األوان حنَي الئٍم لومُة اللِهيف  ُهالبيان، وال تأخُذ يف معرِض عن احلقِّ يسكُت يكْن

حاولوا  َةيََّمُأمن بني  ربصنَيَتامُل أنَّ على الرغِم من .دجاِح ٍركاِبُم ُعنجهيَة ُهخيُفُت

 بكٍر ينا أبلسيِد السالُم عليِه عليٍّ اإلماِم مبايعِة يقللوا من أهميِة أْن ينجاهد

 اخلليفِة حوَل احلقيقينَي األصحاِب مِةَلْمْت سببًا مباشرًا يف َلَلكَّي َشتوال، الصديق

 ِبَحرِق ًةُمَهِدد اة ِبَقرنيهدالرِّ حروُب ْتحني َأَطّلمن جديد،  الصديِق بكٍر يأب الزاهِد

 ا خطَطّمممتامًا  على العكِس، القدمية ِةشركامُل همرجوعًا إلى دياناِت واليابِس األخضِر

هم تشتهي سفُن مبا ُحياالرِّ ِرمل جت حيُث! اخلطاب بُن عمُر ُطلََّسم امُلُهاُبوعرَّ َةيََّمبنو ُأ لُه

 ويعلنوا بعد ذلك بزمٍنويأولوا  ُيَفسِّرواالبحار، لذا حاولوا أن  باَبيف ُع ُةاَراخلوَّ

 بعَد( رض)الصديق  بكٍر يأب للخليفِة السالُم عليِه عليٍّ اإلماِم مبايعَة بأّن طويل،

 موِت بسبِب ُهعن أصحابِه يلَِّتَخبعد  ما جاءْتباخلالفة، إّن ِهمن عهِد أشهٍر ستِة مضيِّ

 السالُم عليِه ماَماإل ِجلُّوَنُيكانوا  اللِه رسوِل أصحاَب ، وكأنَّهراءالزَّ فاطمُة ِهزوجِت

 اإلمياَن أّنب متناسنَي! الزهراء فاطمِة القديسِة سوِلالرَّ نِتِب نِيَنَساحَل مُِّأ ِهإكرامًا لزوجِت

 يف أعماِق الشامِخ كالطوِد املتأصَلو ،اليقنيب َطعََّمامُلو اإللهيِّ باحلبِّ َمفَعامُل الراسَخ

الباطل،  وإزهاِق احلقِّ يف إحقاِقحدودًا  املطمئنة، ال يعرُف والقلوِب الوديعِة النفوِس

 رسوِلوتوقريًا ل اللِهبًا يف ما جاء ُح، إّنمن اخَللق ألحٍدوال مداهنًة باًة احُم وال جيامُل

: األحزاب سورِةسياق يف  البيِت أهِل بشأِن ورَدكما ؛ الله رسوِل بيِت آِل بِّوُح اللِه

أي  (44/44.)ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا اللهِإنََّما ُيِريُد 

هم كوُن، واألحقاِد واآلثاِم األرجاِس َنِم ريَنهََّطكانوا ُم الكريِم القرآِن هم وبشهادِةأّن

لذا . على الكافرين زًةعلى املؤمنني؛ أِع ًةلَّبينهم، أِذ حماَءُر اِرفَّعلى الُك داَءأِشنوا كا

 عنَد ،األخالقي الوازِع إلى غياِب( رض)ق الصدي أبو بكٍر الزاهُد اخلليفُة يلتفِت مْل

 على زاَجامِل ، ومل يرتِكالله رسوِل بأصحاِب إلى اليوِمو يوصفوَنمن ظمى مالُع غالبيِةال

 يِلاللَّ سكوِن َةفََّد رََّكاملتخاذلة، عندما َح هوى النفوِس أمواُج به تتالطَمل ،هسجيِت
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 داِءوِن ،امُلطَمِئن قلبِه وَتَيُقِن، الراسخ اإلميانيِّ ِهعزِم ى إمالءاِتإل أذعَنحني  ،ِةَكاحلاِل

 املستقبليِة موِرلأل ِةالثاقب ِهنظرِت من خالِل، الثابت ِهد، وصدى عقيدِتِقتَّامُل ِهفراسِت

 ! حديَوو ِلوَل حارُبسُأ: بقوله

 ُلبَّ( رض)الصديق  أبو بكٍر الهجرِة حمى صاحُب اإلميانيِة املواقِف تلك مبثِل

؛ يف حنو الهاوية واإلجنراِر واإلنهياِر واإلحنراِف من اإلجنراِف العقيدِة وجوهَر احلقيقِة

ِبَحّق  ُرعتَبُياملفارقات، لذا و ؤامراِتوامل تفشي الفتِنمن  العصيبِة تلكم األياِم ظلِّ

 ُهيقن، ومواقُفوالتَّ زهِدوالتَّ ديِنثااًل ُيحتذى به يف التَِّمو النَّبويِّ حامي ِحمى اإلسالِم

 انتقاِل حنَي اخلطاِب بِن من عمِر ُهعنها، وما موقُف احلديُث طوُلي كثريٌة اإلميانيُة

، املتوترة الضَّبابيِة تلك احلقبِة فيِضن ِم ٌضيإلى املأل األعلى، إال َغ( ص)سول الرَّ

 ُهنفُس لُه تسوُلملن  مهددًا بالقتِل املسلمنَي بوجِه ُهسيَف اخلطاِب بُن عمُر شهَر حنَي

، كما األطهار بيتِه آلِلو ال إكرامًا لهًا فيه وّبال ُح (ص)حممٍد  لرسوِلا مبوِت اإلدالَء

 يف تنصبُّه، يف نفِس لغايٍةما كان املحمدية، إّن للشريعِة سوَناملسيِّ له ويروُج ُهيأوُل

 سورِةسياق يف  التي ورَدالكرميِة  القرآنيِة لآليِة واملقصوِد ِدمََّعَتامُلو ِساملسيَّ تعميمِه

إلى  يف التطلِع نصبُّي ِهإهتماِم ُجلُّ وكاَن (49/19.)ِهُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّل :الفتح

منهم  ، املؤمنُةالعربية اجلزيرِة من أعراِب ملختلفِةا واألصوِل راِقواألع القبائِل حشِد

على  العمِل سواء، ُبغيَة على حٍد واملنحرفُة والسكريُة واملنافقُة والكافرُة ُةدَّرَتوامُل

مستغاًل ، األموال وجلِب النفوِذ وبسِط والتسلِط التوسِعو الغزِو هم من أجِلتوجيِه

 ألغراٍض ولكْن والديِن للشريعِة واملنيعِة احلصينِة األسواِر داخَل الكامنِة القوِة تأثرَي

سياق يف  املتخاذلنَي األصحاِب هؤالِء على مثِل ِةالعّز ربِّ ُل، وقد حقَّ قوسياسية

َلى َوَداِعًيا ِإ( 45) َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا: األحزاب سورِة

ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقنَي َوَدْع َأَذاُهْم  َواَل: إلى قوله تعالى .ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُِّنرًيا الله

يف  تصبُّ كثريٍةأخرى  وآياٍت (49–44/45.)َوِكياًل اللهَوَكَفى ِب اللهَوَتَوكَّْل َعَلى 

 الدولِة أساَس ، ألّنلتطويلتغاضيُت الطَّْرَف عن إدراجهم إتقاَء ا السياِق نفِس

على  العمِل الِلن ِخ، ِمقهرًا الناِس على إلزاِم قائٌم الكهنوتيِة الدينيِة الثيوقراطيِة

 احلنيُف ُهوال ديُن اللِه شرُع أو رهبًة، ولكن ليَس إما رغبًة رِعالشَّ هم إلقامِةإكراِه

 نفوِس عليهم أهواُء يِهملي ُتذال الشرُع ما، إّناملقدسة الكتِب دفاِت بنَي القابُع

 والنفوذ، وما تقتضيها رغباُت والسطوِة والسيطرِة الهيمنِة من أصحاِب املتنفذيَن
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 ،العزيز ِهكتاِب يف حمكِم تعالى يؤكُد اللُهوالسالطني، و مراِءأُلوا والقواِد السوِء لفاِءُخ

 رِكوِش الِلعلى َضالكريم،  القرآِن آياِتو ِرَوُسي َثُلمن ُث أكثَرمساحة تربو على ويف 

يف  ورَدكما  ،حينذاك العربيِة اجلزيرِة من سكنِة العرِب غالبيِة فاِقوِن وإحلاِد وفسوِق

اأَلْعَراُب : التَّوبة( الرباءة) سورُة أال وهي( ص) الرسول على قلِب نزلْت سورٍة آخِر

ُه َعِليٌم لُه َعَلى َرُسوِلِه َوالنَزَل اللَلُموْا ُحُدوَد َما َأَأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْع

 لفََّق البينات، اآلياِت دالالِت على واملقصوِد امُلَتَعَمِد اإللتفاِف غيَةوُب( 8/80.)َحِكيٌم

من  البشريِة األصناِم يبًا خلواطِرتطي ،كثرية وضوعًةَم أحاديَث التكفرييوَن الشيوُخ

 وكأّن (ص)حممد  سوِلالرَّ مبوِت فاُقالِن ماَت :ُهَريرة يأب كَزعِمواألمراء،  اخللفاِء

من َقبيِل  وليَس! اللهب نعوُذ فاِقلنِّا ظاهرِة تفشيسببًا ل هم كاَنبني جنباِت( ص) ُهوجوَد

حتى من سًة وِخمرتبًة بل وأدنى  تعالى باحليواناِت اللُههم نعَت حنَيأيضًا،  الصُّدفِة

َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو : اءةالرب يف سورِة ورَداحليوانات؛ كما  جمرِد

وانطالقًا من شذى  (8/44.)َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل

إلى  يطابِخ ُهِجَوُأالبينات،  من اآلياِت القرآنيِة لهذه الثوابِت القدسيِة النفحاِت

 القرآُن كُنيلو مل  ،وحيالرُّ واإلدراِك والوعيِّ والفهِم صافِةواملبدأ واحل الرأِي أصحاِب

هم وينعُت العرَب خياطَب أْن( ص) الرسول بوسِع خبري، هل كاَن ليٍمَع ِندُّاًل من َلزََّنُم

، السماوية ِهشريعِت هم حنَوِبقلو إستمالَة املتاحِة الوسائِل وبكلِّ وهو يريُد ؟باحليوانات

 تبليِغ عدِمو ؤِهتلك، لومناسبة من موضٍع يف أكثَر( ص) ُهتعالى عاتَب اللَه ا وأنَّسيمال

 طمعًاكان ما ، إّنهممن شروِرال ، ال خوفًا منهم وهايف حيِنلهم  الفاضحِة ِهآياِت بعِض

َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوَضآِئٌق : هود يف سورِةورَد ، كما همقلوِب إلستمالِة

ُه َعَلى ٌك ِإنََّما َأنَت َنِذيٌر َواللْدُرَك َأن َيُقوُلوْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجاء َمَعُه َمَلِبِه َص

َوِإن َكاُدوْا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي : اإلسراء يف سورِةكذلك و( 22/21.)ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل

َوَلْواَل َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ( 04) ْيَرُه َوِإًذا الَّتََّخُذوَك َخِلياًلَأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِلتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغ

َذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ ِإذًاَ أَل( 04) ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل

َيا َأيَُّها : األحزاب سورِة يف أو كما ورَد (05–20/04.)اَل َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا

َواتَِّبْع َما ( 2) َكاَن َعِليًما َحِكيًما اللهَوال ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقنَي ِإنَّ  اللهالنَِّبيُّ اتَِّق 

 كثريٍةخرى ُأ وآياٍت( 1-44/2.)َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيا اللهُيوَحى ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ِإنَّ 

 . طويلالتَّ إتقاَء اهعن إدراِج رَفالطَّ يُتتغاَض السياق، نفِسيف  تصبُّ
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 نفوِسال أهواُء وتباينْتوتعاقبِت األموُر  األحداُث وتوالِت األياُم تالحقِت

 قوِم وِزَف دوَن الى املأل األعلى، واحلؤوِل( ص)حممد  الرسوِل رحيِل يَدَعُباألمارة 

 هِربالُط امُلبنِي القرآِن آياِت من ِخالِل كنَيَزفة، امُلباخلال الهاشمينَي ِهبيِت آِلمن  النبيِّ

َأُلُكْم َأْس ُقل الَّ: ورىالشُّ سورِة يفورَد  ؛ كماهمحبِّ إلى الدعوِةووالنزاهِة  واإلستقامِة

 وآُل عليٌّالُهدى  إماُمهم يف مقدمِتيأتي و( 41/14)اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى  َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ

ألبي  ِهمبايعِت عليه السالم، حنَي ِهيف قوِل ًاوضوح أكثَر تتجلى الصورُةو ،األطهاُر ِهبيِت

على املسلمني،  خليفًة من تنصيبِه أشهٍر ستَة ما يقارُب ضيِّبعد ُم( رض)الصديق  بكٍر

( رض) بكٍر يأب هو وتنصيِب ِهإقصاِئ وراَء املباشِر عن السبِب اجلازِم ِهِنقَُّيوذلك بعد َت

 الكواليِس من خلِف حتاُك التي كانْت واملؤامراِت ِنَتالِف حجَم أدرَك خالفة، بعد أْنلل

 من اجلزيرِة واسعٍة أحناَء ارتداِدب ت، والتي جتلَّاهن مهِدِماملحمدية  سالِةالرِّ لوأِد

يف  اخلطاِب بِن عمِر َؤتلك عينيِه مِّرأى بُأ بعد أْن ،املحمدية عن الشريعِة العربيِة

يف  اٌربَّأَج :ِهبقوِل( رض)الصديق  أبو بكٍرالزاهد  هَرُه اخلليفُةهم، حينما َنِتحمارب

 عليِه عليٍّ املتقني إمام إمساِك سبُب ورَد حيُث 491!يف اإلسالم اٌروَّاهلية وَخاجلَّ

 تفشي وباِء ُبعيِد ِهإلى مبايعِت ذي بدء، واإلسراِع بادَئ باخلالفِة ِهعن مبايعِت السالُم

 على بالي أنَّ مل خيطْر":بقوله الطاهِر ِهوعلى لساِن ُهشارحًا موقَف كما ورَد ،ِةالردَّ

 انثياُل ني إالَّه، فما راَعبيِت عن أهِل( ص) حممٍد وفاِة بعَد هذا األمَر ُلعِدَت العرَب

حممد  قاِمَمِب الناس قُّأَح ه، فأمسكُت يدي ورأيُت أنّيبكر يبايعوَن يعلى أب اِسالنَّ

ين ِد حمِقإلىَ  وَنُعْدَيْت عن اإلسالم، َعَجاس قد َرالنَّ َنا رأيُت راجعًة ِمحتى إذ( ص)

مًا َلر اإلسالم وأهله، أن أرى فيه َثأنا مل أنص فخشيُت إْن( ص)حممد  ِةلَّوِم الله

أيام  وات واليتكم هذه، التي إمنا هي متاُعأعظم من َف يََّلَع هِبصيبة دمًا، تكون امُلَوَه

َ ول كما يزول السَّقالئل، ثم يز َ شع السَّينَقراب، أو كما يُت عند ذلك َشفَمحاب،

ق، وكانت َه،َ ونهضُت يف تلك األحداث، حتى زاغ الباطل وَزُهإلى أبي بكر فبايعُت

 . 494"لياهي الُع اللهكلمة 

                                                 
و  400: أنظر موضوع إرتداد الغالبية العظمى من أعراب اجلزيرة العربية أكثر تفصياًل من خالل الصفحات -  491

 . إبن األثري اجلزريلعالمة من املجلد الثاني من كتاب الكامل يف التأريخ ل 409و  405و  404و 401و  409

لعالمة من اجلزء السادس من املجلد الثالث من كتاب شرح نهج البالغة ل 00أنظر ما ورد يف سياق الصفحة  -  494

 . إبن أبي احلديد املدائني الُسِنيِّ املذَهب
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العباس  ابِن اللِه بِدَعِل اخلطاِب بُن عمُر حني اعرتَف ،هاِهَد شاهٌد من أهِلوَش

( رض)الصديق  بكٍر يأب وإجباِر دفِع هو كان وراَء ُهبأّن ،العبارة وبصريِح( رض)

من  على اخلالفِة ُهاستحواَذِفعَلَتُه تلك و ُرِرَبقيفة، كما وُيالسَّ يف إجتماِع اخلالفِة بقبوِل

بوة م النُّهوا أن جتتمع لُكِرم َكُكوَمَق نَّا: قائال األسباب، حني أردَف إلى نفِس ِهبعِد

 َةأبا بكر أراد اإلمَر نَّإ: قولونم َتُكلََّعمخًا، َلذخًا وَشماء َبيف السَّ فتذهبوَن الفة،واخِل

وال رأي ل، وَلَعما َفم ِمأحَز ُهنَدن ِعُكم َيَل حضره أمٌر ُهنَّ، لِكالََّك! ْمُكَمَضَهَوم عليُك

 عِدن َبِم ميُكم إَلُكأمَر ألعاَد( واإللتزام مبشورتي أي يف اقتناعه بكالمي) أبي بكر يفَّ

 روَننُظم َيُهألنَّ( والطُّلقاء ةيََّمني ُأأي مع َب)م ُكوِمع َقم َمُكَأنَّذلك ما َه َلَع، ولو َفموتِه

م َلإْن وِلَي األمَر بنو هاشم  م كانوا يعتقدوَنُهألنَِّو. َهِرإلى جاِز وِرالثَّ َرَظَنم يُكإَل

  .494يشَرُق طوِنيف ُب ٌلداَوَتُم َوم فُهِهرِيَغدًا، وإذا ما كان يف م أَبنُهج ِمخُرَي

 ِهحضًا آلراِئوَد طاِباخل بِن عمِر ن قوِلآنفا ِم ا ورَدّمممتامًا  اآلخِر ويف اإلجتاِه

 ِهقبوِلِل ِمَداألسى والنَّ عن إبداِء( رض)الصديق  أبو بكٍر ُرَعبُِّي ،تلكاملراوغِة  التربيريِة

إليهم،  الناس، واعتذَر فخطَب أبو بكٍر قاَم ثّم: دًاسَنُم ُهما نصُّ جاَء حيُث ،الفِةاخِلب

رصُت َحما  اللهِّ ة، وأيَمتَنشيُت الِفَخَوها، رََّش ى اللُهقََّو ًةلَتَف ْتتي كاَنيَعَب إنَّ: وقال

َوَدْدُت أْن أقوى دان، وَلَية وال طاَق ِهبلي  دُت أمرًا عظيمًا ماقلِّ دَقَلَو، ّطعليها يومًا َق

م ني َليَتَل" :ِهقوِلك ِبَدَف يف موضوِع معُه احلاُل كذلك كاَن .495اس عليه مكانيالنَّ

 ُهنَّبَأ ِهصرحِي، وَتيًالُِّكالفة اخِل بوِلن ُقَع( رض) ُهوُلُدُع مَّثن وِم "ةَمفاِط يَتَبف أكِش

باشرًا يف ُمسببًا ت َلكَّوالتي َش ،هإلى أصحاِب قِّاحَلإلى جماريها و املياِه إرجاَع ريُدُي

 الِصحاِح كتِب يف ْتكما ورد هذه مشهورٌةك َدَف ُةصَّوِق .يءفاِجامُل ِهوِتوَم يمِهسِمَت

 : فيما يلي تتلخُص الشريفِة النبويِة والسريِة

ك َدَف أهِل يف قلوِب عَبتعالى الرُّ اللُه ر، قذَفيَبَخ من فتِح( ص) بيُّالنَّ ملا فرَغ

ن ِم على النصِف فصاحلوُه( ص) الله، فبعثوا إلى رسول معهم املتحالفنَي من اليهوِد

 ك لرسوِلَدم، وكانت َفنُهذلك ِم( ص) النبيُّ َلِبفَق (رض) أنٍس بِن مالِك حسَبفدك، 

 رحيِل يَدَعُب ولكْن. ربوال َح كاٍبِروال  يٍلَخِبعليها  ْفوِجمل ُي ُه، ألّنًةَصخاِل اللِه

اخلطاب،  بِن ن عمِروحتت ضغٍط ُمباِشٍر ِم، إلى املأل األعلى بأسابيع( ص)الرسول 

                                                 
  .إبن أبي احلديد املدائنيلعالمة األول من شرح نهج البالغة لمن اجلزء واملجلد  210راجع الصفحة  -  494

 . من اجلزء الثاني من املجلد األول من نفس املصدر السابق 42أنظر الصفحة  -  495
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 ومكذوٍب ملفٍق وذلك استنادًا إلى حديٍثاملال،  بيِتب ُهَقأحَلو فدٍك بساتنَي إسرتَد

 "وَرْثِورُث وال ُناألنبياء ال ُن حنُن":مفادُه( ص) اللِه من رسوِل ُهسمَع ُهبأّن ُعَمُر رواُه

 يماُنَلُسنا رسوُل رَثفكيف وبالكاد،  صحيحًاامُلَفرَبُك  العمريُّ هذا احلديُث ولو كاَن

 ؟ اللهن عليهما سالٌم ِم داوَد ُهوالَد

 أردَف ،رَمُعو( رض)الصديق  بكٍر يبني أب التي كانْت( اخلاصة)هذه  وبشأِن

 : قائال السالُم عليِه عليٌّ اإلماُم

 يُرِدَق وِضُمالُغ  رِكعلى َت ّيوإنِّ       ٍةثرَيَك  وٍرُميني   يف   ُأُض   َعأغمِّ

 صرُيَب َوُهَو رُءى امَلَضْغَأَوى غاَمَتا       مبَُّرَلن  ِكي، َلِضْغُأ  ميٍُّع ن ِموما 

 أمرُي  ينا  يف  املقاِلَلَع  يَسها       وَللُتُقئُت  و ِشن أشياَء َلُت َعوأسُك

 برُيَخ  ميِعاجلَّ   تي       وإني  بأخالِقفسي   باجتهادي  وطاَقصَِّبُر  َنُأ

 فاطمِة اللِه لرسوِل الوحيدِة من البنِت أراضي فدٍك غصِب بصدِد جاَء حيُث

 اخلطاِب بُن ُرَمُع وقد عمَدوجيزة،  بفرتٍة( ص) اوالده موِت يَدَعُبوذلك  490هراءالزَّ

على حتى ها قراراِت وفرِض ،األمور يف كلِّ تِّللب تشاوريٍة هيئٍة على تشكيِل ذلك قبَل

 جتنيًا على أمِروذلك  (أهل احَللِّ والَعقد) ِمإس حتَت( رض)الصديق  بكٍر يأب اخلليفِة

ِمَن  كانت تتكوُنإلى اليوم، و قائمًة ها التدمرييُةجذوُر وما تزاُلالقرآني،  ىالشور

اجلرَّاح  ابِن ُعبيدَة يعوف وأب بِن الرحمِن عمر وعثمان وعبِد امُلَزيَّفنَي األصحاِب

 : بهذه الصيغة املعتربِة ريِةالس كتِب يف سائِر كما ورَدأبي وقاص،  بِن وسعِد

ها إلى َفَدك وَضمَّ ها أمالَكمنَعهراء الزَّ فاطمَة اللِه رسوِل رحيانَة اخلرُب ا بلَغفلمَّ

ها، يوِلُذيف  ُأَطها، َتوِمَق ساِءها وِنِتَدَفِمن َح ْت يف َلمٍَّةَلها، وأقَبماَرْت ِخالَثبيِت املال، 

ن ِم الناُس َدَشوقد َح ْت على أبي بكٍرَلَخحتى َد ،هالل رسوِل َةشَيها َمَتشَيَم ما خترُم

                                                 
ِمن زجياته من البنني والبنات سوى فاطمة الزَّهراء، حيث مات جميع أطفاله ( ص)مل َيخِلف الرَّسول حممد  -  490

ياته الشريفة، لذا ُتعَتَبر زوجة اإلمام علّي فاطمة الزهراء عليهما السالم، البنت الوحيدة من ُصلِب إناثًا وذكورًا يف ح

من زوجته الوفية خدجية الُكربى، وكانت أُلم املؤمنني خدجية عليها السالم بناٌت ُأخريات من زجياتها ( ص)الرسول 

اًء لها على تزويج بناتها واحدة تلو اأُلخرى، وِمن وف( ص)اإلثنني قبل زواجها من رسول الله، وَعِمَل الرسول 

ِضمِنهما زوجتان لعثمان بعد موت األولى، حيث ُلِقب عثمان بذي النورين استغباًء للناس، ألنَّ القرآن الكريم دعى 

َحمٌَّد َأَبا مَّا َكاَن ُم: كما يف سورة األحزاب. املؤمنني يف موضوع زيد أن يدعوا املواليد املتبنني على أسماء آبائهم

وهذا ُتَشكِّل السبب امُلباِشر عن إعتبار نسل فاطمة  (44/40.)َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل الله َوَخاَتَم النَِّبيِّنَي

َب ِإنََّما ُيِريُد الله ِلُيْذِه: الزهراء عليها السالم أئمة أهل البيت األطهار، كما نعتهم الله تعالى يف سورة األحزاب

 .لذا ُتعَتَبر ُحبهم ُحبًا لله ولرسول الله، وُبغُظُهم ُبغضًا لهما (44/44.)َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا
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وياًل حتى َطْت َلمَهكاء، ُثمَّ أبالُب وُمها الَقَل َشواألنصار، ثم أنَّْت أنًَّة أجَه ريَنهاِجامُل

 : تقاَل مَُّثم، ِهِتوَرِمن َفنوا َكَس

 ُهَم وَلعلى ما أنَع لِهل مُدجد، احَلالَطوِل وامَلَو مِدى باحَلأوَل َوُهْن َم مِدَحِبُئ ِدأبَت

 اللَهقوا فاتَّ: المت يف آخرها عليها السَّة قاَلَرِثَؤة وُمَلوََّطُم ٍةطَبُخيف . مَّما أَلِب الُشكُر

دوا حِم، وأماُءَلالُع ِهباِدِعن ِم اللَهى خَشَيا َمه، فإنَِّبم ُكَرفيما أَم ، وأطيعوُهِهقاِتُت قََّح

 ُهُتوسيَل واألرض إليه الوسيلة، وحنُن ْن يف السماواِتَمغي بَتَي ِهوِره وُنِتَمَظَعِلذي الَّ اللَه

 مَُّثه، ثة أنبياِئَرَو ه، وحنُنيِبيف َغ ُهُتجَّحه، وحنن دِسُق لََّحَمَو، ُهُتخاصَّ ه، وحنُنلِقيف َخ

طًا، َطَشفًا وال َرَسودًا على بدء، وما أقول ذلك د، أقول َعمََّحُمأنا فاطمة ابنة : تقاَل

َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما  :راعية لوٍبعوا بأسماع واعية، وُقفاسم

ُه ال َتَولَّْوْا َفُقْل َحْسِبَي اللَفِإن ( 219) َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم

 وُه جتدوُهُرِزعَّفإن ُت (218–8/219.)بُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِمِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوُهَو َر

ثم : تقول يف آخر اخُلطَبةحيث  490مُكجاِلِري دون ِمَعم، وآخا ابن ُكآباِئ وَنأبي ُد

ِه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َث لي؛ أنتم اآلن تزعمون أن ال إْر

ِرَث أن َت اللهى أَب! إرُث أبي زَّبُتُأسلمني، امُل ها معاشَرأيُّ (5/50.)ُيوِقُنوَنُحْكًما لَِّقْوٍم 

َفدَونكها َمخطومة َمرحولة  !ايَِّرَفيئًا َشئَت لقد ِجبي، حافة أباك وال أِرُث َأُقيابن 

 ِةالساَع نَدوِعالقيامة،  ُدوِععيم حممد، وامَل، والزَّاللهُم َكَم احَلعِنك، َفشِرَتلقاَك َيوَم َح

ليه موَن َمن يأتيه عذاب ُيخزيه وحيل َععَلَت ٌر وسوَفَقسَتُمٍأ َبَن ِلُكلون، وِلبِطامُل َيْخَشِعرُّ

 : أثاثة بقولها ند بنِتِه قوِلِبْت َلثََّمَتَفثم التفتْت إلى قرب أبيها  !قيمُمعذاٌب 

 

 َتْكُثِر اخَلطُب لو ُكنَت شاِهُدها َلْم      وهينمٌة   أبناٌء   عدَكَب  كاَن  قْد

 ُدوَنَك  الُكُتُب ْتَوحاَل يَتملاَّ  َقَض      هُم دوِرُص جوىَن ناَل أبدْت رجاٌل

 إْذ ِغبَت َعنَّا َفنحُن الَيوَم  ُنغَتَصُب       ِبنا   فَِّخاسُتَو  جاٌلِر  ناْتَمهََّجَت

                                                 
بني املهاجرين واألنصار، املنورِة  إلى املدينِة وذلك إشارة إلى عملية املؤاخات التي ُأجرَيت ُبعيد الهجرِة -  490

الم، لذا ُيعَتَبر اإلمام السَّ وعلى آله أفضل وبني اإلمام علّي عليه( ص)بينه رسول الله يض من اجلميع آخا وعلى النق

إنََّك ِمنِّي ِبَمثاَبة هاروَن ِمن موسى، إالَّ (:"ص)وابن عمه يف آن واحد؛ فعليه قال ( ص)علّي األخ الروحي لرسول الله 

 . "أنَُّه ال َنِبيَّ ِمن َبعدي
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 رؤوِس لتاِج الوفيُة األنبياء، والزوجُة خلاتِم الوحيدُة البنُت سْتِئأن َي بعَد

ها قَِّح هراء، من اسرتداِدالزَّ فاطمُة اللِه رسوِل النَُّجباء، رحيانُة ِةمَّاألِئ األصفياء، ُأمُّ

 اللِه رسوِل بأصحاِب اليوَم وَنمن الذين ُيسّمك، َدَف ببساتنِي تعلُقيفيما  ِبَصغَتامُل

 عرَض( ص) حممٍد منِياأل الرسوِل يف قلِب ها الروحيَةهتانا، حني ضربوا مكانَتزورًا وُب

 بأّن أدرَك 499"ينِِّم ٌةضَعِب فاطمُة" :وصحيح متواتٍر يف حديٍث التي تتجلى احلائط،

، تراه أْن ُربِصالتي ال ُت العيوُن ستطيُعتالذي ال  الوحيُد هو الشيُء وَحالرُّ جماَل

 راِبن ُتضًة ِمبَقطوياًل وبكْت، ثم أخذْت  عليِه أبيها ووقفْت رِبَقإلى  ْتَهجََّوَتحينها 

 : ت تقولها ثم أنشَأها على ميينها ووجِهرب، فجعلْتالَق

 ياِنداِئَورَختي  َصُع  سَمَت  ْنَتُكإْن      ى  َرأطباِق الَث  حَتَتِب يَّْل للُمَغُق

 ياياِلَل  ْرَن ِص  بَّْت  على  األياِمُص      ا َهنَّأ  ْوَل  صاِئٌبَم  يََّلَع بَّْت ُص

 ياماِلَجكاَن َو  ،ْيٍمَضن ِمال أخشى       حمٍَّد ُمِظِل ِبمًى ِحُت نُت ذاُكْد َق

 ياي   ِبرداِئظامِل   وأدَفُع    يمي،َض      ي ِقَوَأتَّ  ليللذَِّل  أْخَشُع  فالَيْوَم

 ياباِحَص يُت َكَب  صٍن،ُغعلى  نًا َجَش      ها يِلَل  يف   ٌةَيمِرُقَكْت  َبفإذا  

 ياشاِحِو  يَك ِف  مَع الدَّ  ألْجَعلََّن َو      سي ؤِنُمعَدَك  َب  َننَّ احُلْزَلألجَعَف

 ياواِلَغماِن  ى  الزََّدَم  مَُّشَي ال  أْن      ٍد َة أحَمرَبُتمَّ َشْن  َم على ماذا 

 ما املسالُة، إّنالوغى يف مياديِن َمن ينتصُريف و َمن ينهزُم يف ال تكمُن املسألُة

وإلى صامدًا ن يبقى للحق، ويف َم ن يغضُبّق، ويف َمأغراَض احَل يُعيف َمن ُيشا تكمُن

 . !معتصمًا باحلق األخرِي الرمِق

ها يَمَض الزهراء ادعْت فاطمَة القديسَة بأّن: ومتواترة ٍةَقَثوَُّم يف روايٍة وقد جاَء

 ًةَصها خاِلوجعَل( ص) ِهيف حياِت َكَدَفقد أعطاها  أباها كاَن بأّن ،دايًةِب أبي بكٍر عنَد

لها  َدَهَش السالُم عليِه ًاعلّي اإلماَم ها إليها، وأنَّيرجَع من أبي بكر أْن ها، وطلبْتَل

: ن، فقالأمَي ُمبي ُأالنَّ لها موالُة أبو بكر شاهدًا آخر، فشهدْت ها اخلليفُةَلبذلك، فسأ

وامرأتني،  جٌللني أو ررُج شهادُة إالَّ ال جيوُز ُهأّن اللِه رسوِل يا بنَت قد علمِت

على  ًامغلوب كان بكٍر اأب ها بأّنحيَن مل تدرْكو .على أبي بكر ٌةباَنوهي غض ْتفانصرَف

أبو  اخلليفُة تراجَع أْن بعَد ، إالهاإسِم سوى اخلالفِة من سلطِة يحمَلل ومل يكْن ِهأمِر

                                                 
  (.رض)ر كتاب املناقب يف صحيح اإلمام مسلم أنظ -  499
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 ولكْن طاِباخل بِن عمِر ِلَبمن ِق عليِه املفروضِة موِراأُل سائِرعن ( رض)الصديق  بكٍر

 لىع الشديِد ِهندِم عن على املأل من القوِم َحاألوان، وذلك عندنا صرَّ فواِت بعَد

ة، وأيُم تَنشيُت الِفها، وَخشرَّ اللُهوقى  لتًةَف تي كانْتيَعَب إنَّ" :مردفًا للخالفِة ِهقبوِل

" دانَيوال  طاقٌة لي بِه دُت أمرًا عظيمًا مالُِّق، ولقد ّطصُت عليها يومًا َقِرَحما  اللِه

  "مةفاِط يَتَب َفكِشم ُأني َليَتَل" :أيضًا( رض) ِهوقوِل

هراء الزَّ فاطمِة املفجوعِة القديسِة يِتعلى َب رماُنواحِل ُةوالفاقَّ زُنواحُل قُرالُف َمخيَّ

 ريُفالشَّ ُهوجَه الله َمرََّك عليٍّ ا حدى باإلماِممّم (ص)أبيها  بعد وفاِة ،عليها السالم

ِ َلَط حوالي املدينِة القاطننَي اليهوِد لبساتنِي فر اآلباِرَحِب شتغاِللإل  زق، وكاَنللرِّبًا

يا : ويقول ِهعًا لفقِدبكي تفجُّوَي( ص) اللِه رسوِل إلى قرِب يغدو ويذهُب السالُم عليِه

  498:قائال عليك، ثم أنشَد إالَّ كاُءالُب نك، وأقبَحَع إالَّ رُبالصَّ ما أحسَن اللِه رسوَل

 باَبَس  للُبكا    َعلُتَكَج  إالَّ    ٍة   َلاِزنمعيِ ِعنَد  َداَض َغ َما

 باَكوانَس فاَضَفوَع ُمي الدُّيِنَع       ْتَحَفَس ،تًايَِّمَك رُتَكَذوإذَا 

 كَتِئباُمسواُه  ِل أرى ْن  أْن َع       ِبهِلْلَت ُحًى َرَث  لُّجُأ  يِّإِن

 على جمرياِت حًاِلُم ُهنفَس يفرُض وجيٌه سؤاٌل ربُزي ِتاملفارقا تلَك ِمضَّيف ِخ

 مبعوِث حبقِّ ِهورهِط اخلطاِب بِن عمِرل ِفجِحامُلو اآلِثِم إبتداًء من العصياِن ،األمور

 عرَض ماِءالسَّ من أوامِر عترُبي ُتتال ِهأوامِر َضْرِب باإلضافِة( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة

تعالى  واللُه "!بيالنَّ ْت مبوِتَلُطَب سامَةُأ واليَة بأّن":ألوعلى امل زعَم حنَي ،احلائط

َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل ِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اللَيا َأيَُّها الَّ: النساء يف سورِة ِهيف علياِئ يقوُل

ُمْؤِمٍن َوَما َكاَن ِل: األحزاب سورِة يف يقوُلتعالى  اللُهو (4/58.)َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم

 اللهَوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص  اللهُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى  َواَل

 يأب الزاهِد اخلليفِة بتسميِم نتهي املشهُديو (44/40.)مُِّبيًنا اًلَوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَل

 ،ريةَوالصُّ الفِةلتلك اخِل ِهمن تقليِد سنواٍت ِثمن ثال أقَل بعَد( رض)الصديق  بكٍر

 عليِه عليٌّ اإلماُم إليِه ، كما أشاَرإليهمقًا سَبوكما خططوا لها ُم بالتالي جَعرتل

أْحِلب يا ُعمر )اخلطاب  بِن لعمِر ِهبقوِل باخلالفِة( رض)بكر  أبي مبايعِة عشيَة السالُم

ُأَذكَِّر وكما أن  كما وجيُب (!رُه ِلَيُردَّ عليك غدًاُأشُدد له اليوَم أم! َحلبًا َلَك َشطره

                                                 
 . من اجلزء السادس عشر من املجلد الثامن من شرح نهج البالغة إلبن أبي احلديد املدائني 214أنظر الصفحة  -  498



 390 

 طواَل املطاَع والصنَم الناهَي واآلمَر الفعليَّ كان اخلليفَة طاِباخل بَن عمَر بأّن أسلفُت

 من حروِب اإلنتهاِء بعَد ِدالتحدي وعلى وجِه( رض) الصديِق أبو بكٍر خالفِة فرتِة

 أعناُق لهم ودانْت األجواُء وتهيأِت األموُرلهم  استتبْت أْن وذلك بعَد ،ةالردَّ

مسمومًا ( رض)الصديق  أبو بكٍر الزاهِد من الرَّبانيِّ التخلِص خلفيِةعلى  ،األعراب

 لَكذ بَّْت نتائُجُصن َم رى ملصلحِةُت .األصحابالربَّانيني من  جميِع ِفأنو رغَم

 ُهءإستيا مقاٍم ومقاٍلمن  يف أكثَر( رض)أبو بكر أبدى  أْن بعَد ،التدرجيي اإلنقالِب

 ،رَمُع مالءاِتإل الرضوِخيف  الشديديِن األسى والندِم للخالفة، ويف إبداِء من قبولِه

أمل  "فاطمة يَتَب ْفأكِش ْمني َليَتَل":ِهبقوِل فدٍك يف موضوِع على اخلطأ الفاضِح باإلقداِم

 املنعوتِة الشجرِة وأغصاِن من فروِع ،األعداء اإلخوِة ما جرى متهيدًا لتسليِط كلُّ كْني

 ومرتكزاِت ومبادِئ َيِمِقيف  ، للتحكِمالعباد على رقاِب عنِةباللَّ الكريِم يف القرآِن

 ِتكما ورَد اإلنساني واألخالقي، ان حمتواهم اهوإفراِغالسمحاء  املحمديِة الشريعِة

َوَما  :اإلسراء سورِةيف صرحيًا  يف بني أميَة واملتمثلِة امللعونِة الشجرِة بشأِن األخباُر

ِتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا ال

 (. 20/00).َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبرًيا

 املحمديِة لى الشريعِةع الباغيِة املؤامرِةو التدرجييِّ اإلنقالِب خيوُط أضحْت

 ُعمن هنا بدأ التصدُّو، رويدًا رويدًا تتكشُف األخالقيِة اهمرتكزاِتو اإلميانيِة اهِمَيوِق

 ،رامالِك ِهبيِت وآُل( ص) الرسوُل ُهَدالذي شّي الشامِخ لك البناِءذ ب إلى جسِدتسرَّي

هم وأهليهم، هم وأنفِسواِلهم وأمودماِئ هم الراسِخإمياِن بنوِر األبراُر َنواحلقيقي ُهوصحُب

إلى  ُلَصَخ( ص) الرسوِل من وفاِة قاطٍع وبشكٍل تأكَد أْن بعَد اخلطاِب بَن عمَر ألّن

 "نيانالُب ُعدَُّصَتن كُمَيوت الباني يف َمبأنَّ "قدمية ال اهليِةاجل بديهيِةتلك ال إحياِء

 حتى ملاِء فٍظِحنى أد ومن دوِنيف موضوع جيش ُأسامة حوا بها نهارًا جهارَا كما صرَّ

وإنطالقًا من  أمية وبن فأخَذ "!النبي مبوِت ُطَلْتنَّ والية أسامة َببأ":همالوجه بقوِل

 وفَق وعلى َمَضٍض خططوَنُي على الساحة، التي طرأْت واملستجداِت املستحدثِة اأُلموِر

 حيُث، اخلالفة ها منصُبمِنومن ض شيٍء على كلِّ ًاحواذسِتإ اجلديِد هذا املنظوِر

اخلطاب  بِن عمِر هم املسلِطّراِبَع وا عن طريِقأجربحني  التنفيِذ موضَع وضعوا الفكرَة

السَّقيَفة،  يف حادثِة الشكليِة اخلالفِة تلَك على قبوِل( رض)الصديق  أبو بكٍرسيدنا 

من  ، فمرروًاالواقع لألمِر باإلنصياِع ة إالقوَّوالُ  والَ طوٌل له حوٌل والذي مل يكْن
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 الُنُظُم ْتَع، وِض(رض) على أمرِه واملغلوِب يِِّكالَب امُلستضعِف الهجرِة صاحِب ِلخال

 للتكالِب املبتذلَة القواننَي اخلطاِب بُن عمُر وضَع ، حيُثالتنفيذ موضَع اإلستبداديُة

 الهيمنِة ألسمى، بهدِفا الغرِض موضَع والدينيِة واإلجتماعيِة اإلقتصاديِة على احلياِة

 من أصحاِب احلقيقينَي ؤمننَيللم ها من تشتيٍتلنفوذ، وما صاحَبا وبسِط ِةوالسيطر

 اجلزيرِة من كثريٍة يف أحناَء أطرافًا واسعًة ذلك بأّن يف احلقيقيني، مستفيديَن اللِه رسوِل

ما األحوال، مثّل كما تقتضيِه املحمديِة الشريعِة َبْعُد قد ُلِقَنْت مبادَئ مل تكْن العربيِة

 األجواُء ْت هذِهَقَلَخواملدينة، وقد  مكَة خرى مثَلاأُل العربيُة احلضريُة املراكُز لقنتُه

 واملاِل والثروِة على اجلاِه ْتَنيَمَه ومتنفذٌة هٌةرفَُّم من األصحاب، طبقٌة طبقتنِي املشحونُة

 عمِّ إبِن حوَل تلتأمإ ومسحوقٌة ومضطهدٌة مستضعفٌةُأخرى  القرار، وطبقٌة وصنِع

ْت َزالسالم، مما أفَر عليِه علّي اإلماُم الفقراِء ونصرِي بني هاشم زعيِم اللِه رسوِل

وما  السلبيُة هاآثاُر أضحْت ، حبيُثتقراراإلس وعدِم ن اإلزدواجيِةِم ًءجواأبالتالي 

ها تبعاِت ، وظهرْتالتأرخيية العصوِر وعلى إمتداِد احلنِي ذلَك منُذ املعامِل واضحَة تزاُل

 حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على لساِن ِةَقفََّلامُل األحاديِث كثرُة تُهَلناَقفيما َت التدمرييِة

 رُدَس ىأضَح حبيُث ،هارواياِت مع تبايِن هميٍةو ألحداٍث ٌةَقَلخَتُم ُأخرى ورواياٌت (ص)

 ختتلُف ،شتى ٍقُروُط خمتلفٍة شكاٍلأُتروى على واحد،  معنٍي حلدٍث الواحدِة الروايِة

ها بعُض دحُضيماء، وعن السَّ األرٍض عَدُبخرى منها عن اأُل الواحدُة وتبتعُد تتبايُنو

ها إلى بعِض تحلقُأمن األحيان، كما و يف كثرٍي عن حمتواُه ُهرُدجيآلخر وا البعَض

ن متها جرََّد اخليال، حبيُث نِعُصو الوهِم إجياِدن ِم مفربكٌة وصوٌر خمتلقٌة إضافاٌت

التي  زجاِةهم امُلتروجيًا لبضاعِت سواء، ٍدعلى َح واألخالقيِّ سانيِّواإلن حمتواها اإلميانيِّ

 . من الكساد ها الكثرُيااعرت

 والتجديفاِت اإلحنرافاِتتلك  مالمُح تتضُح ،املعتربة السريِة إلى كتِب بالرجوِع

 .املولى بعوِن ِهأواِن الثاني حنَي املجلِد ضمَنها ُل؛ سأفصِّةجليَّ بصورٍة والتحريفاِت

 بالشريعِة املتاجريَن التكفريينَي الفقهاِء وغالبيَة اخللفاَء أّن يف األمِر والغريُب

هم ِلَلهم وِمهم وميوِلإجتاهاِتهم وهم ومذاهِبطوائِفهم ومدارِس وعلى إختالِف ،املحمدية

امًا مت هم متفقوَنفإّن ،واحد هم على شيٍءحياِت مل يتفقوا طواَل إْن ،وما تزال مِهِلَحِنَو

النفوذ، و واجلاِه والثروِة لطِةالُس لَّمًا لبلوِغُسها وإختاِذ املحمديِة على تسييس الشريعِة

الدين،  بإسِم العباِد على رقاِب األرعِن والتسلِط النفوِذ وبسِط الهيمنِة من خالِل
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 هٍلوج قٍرمن ُف املحمديِة مِةاأُل العظمى من أتباِع الغالبيُة يف ذلك ما تعانيِه نَيمستغل

 املوضوعيِة إلى الرؤيِة فتقاِرواإل الوعيِّ وإنعداِم ميِةاأُل إلى تفشي ومرض، باإلضافِة

 . والنقاش البحِث على طاولِةالقضايا  أبسِط طرِح عنَدحتى 

 تلَك ظلِّيف  اخلالفِة أمُر استتَب أْن َدبعو نا الرئيسيِّإلى موضوِع بالرجوِع

 األوحَد َتأِلَهوامُلالناهي  هو اآلمَر أصبَح! خلطابا بِن عمِرل امُلالبساِتو ظروِفال

 كوَنت أْن ارتآُهما ِلنطلقًا ُمو للتسلِط مرتعًا خصبًا بالتالي َلكَِّشُيطاع، كي امُل َمَنوالصَّ

كما  على العرِب من جديٍد النفوِذ بسِط ، بغيَةمن َتسيِّيس املحمديُة ريعُةالشَّ عليِه

على  ِعسَُّوعلى التَّ العمِل عن طريِق، القديم هم اجلاهليِِّبرَُّعَتشرِك  زمِن يف كانوا عليِه

 اإلستيالِء من حيُث ،العربية اجلزيرِة نطاِق خارَج هذه املرََّة واإلمتداِد الغرِي حساِب

 من خالِلالعربية،  غرِي واألمِم الشعوِب أراضيعلى  اإلستحواِذو البلداِن على ممالِك

 نشِر حتت عباءِة السواد،أراضي  ومسِح والضرائِب خلراِجوا والرسوِم األتواِت فرِض

ودحضًا  ،املجيد القرآِن آياِت غيًا على آالِءَب واجلهاد، فتوحاِتال تسميِةو الديِن

التي  ن اإلجنازاِتيف ذلك ِم مستفيديَن النبيلة، يمِهقواستخفافًا بة، اإلنساني ِهقاصِدمل

طاب، واخِل لمِةلكااجلزيرة و توحيِد ن حيُثِم الشريفة، ِهيف حياِت( ص) ها الرسوُلحقَق

 ِهبقضاِئ( رض)الصديق  ٍربك يأب الزاهِد للخليفِة ذلك من منجزاٍت وما تالها بعَد

 ِةواملساوا والقسِط العدِل مبادِئ بسِط الِلن ِخِمالكذَّاب،  سيلمِةعلى ُم واملربِم التامِّ

 لشرائِعل بالنسبِة القرآنيِّ واِءالسَّ كلمِة على ترسيِخ ، والعمِلبني املجتمِع واإلخاِء

 آِل سورِةسياق  يف ورَدها؛ حسبما وغرِي ومسيحيِة األخرى من يهوديٍة السماويِة

َه ْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإال اللُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَب: عمران

 عمَر إال أنَّ (4/04.)ِهْعضًا َأْرَباًبا مِّن ُدوِن اللًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبَواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْي

 الروحيِة والقيِم اإلنسانيِة تلك املنجزاِت كلَّ وضرَب ،منها جميعًا متلَص اخلطاِب بَن

 ريًةها إمرباطوَنعِلُيكي  اخلالفُة إليِه آلْت أْن بعَد احلائط، عرَض األخالقيِة واملبادىِء

 التسلطيَة ِهقراراِت وكان ميرُر، متطرف عنصريٍّ قوميٍّووإقتصادي  دينيٍّ طابٍع ذاِت عربيًة

 لى غراِرع! الشورى القرآني جتنيًا على أمِر (والعقد أهل احلّل) هيئِة من خالِل

 حروِب جتمََّع بسبِب أْن عَدب ،هاومغرياِت نياالدُّ طاِمُحتكالبًا على  روما وفارَس أباطرِة

سبان، يف احُل ْنُكي ما مْل وٍبوَص دٍبَح من كلِّ األشداِء األعراِب من املقاتلنَي ِةالردَّ

ْن َم لِدُخيف  دوُريما كان ِل القاضيِة للضربِة الساحنُة الفرصُة ِتجاء ها فحسْبعنَد
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 وبغيٍّ ٍةن قوَّوتوا ِمُأما  لُِّكوِب التامِّ ، لإلنقضاِضةيََّمبني ُأ من صناديِد ُهوراَء كاَن

على  العمُل مَّن ُثهم، وِمعلى معارضِت اإلقداَم ُهنفُس لُه تسوُلمن  على كلِّ وجربوٍت

 التوسِع َصوَبماء، الدِّ لسفِك املتعطشنَي من املقاتلنَي الهائِل هذا احلشِد توجيِه

 ًاومشفوع باألدلِة ًاعنها زاخر أتي احلديُثيكما س ،العربية اجلزيرِة خارَج والتسلِط

 ! املولى بعوِن اإلميانيِة الثاني من املوسوعِة املجلِد ضمَن لرباهنِيبا

 املغتصبِة اأُلمويِةو الُعمريِة اخلالفِة لِّيف ِظ من الفقهاِء التكفريينَي تطاوُل وصَل

 بنَي التفريُق من اخللِق ألحٍد من امليسوِر ْدُعَي مْل ، حبيُثدًاَح املنزَّلِة اللِه على شرائِع

الُقرآن، من  إلى كَنِف بالرجوِع إال الِموالظَّ والنوِر واإلمياِن والكفِر واإلسالِم فاِقالنِّ

 النبويِة األحاديِث من خالِل القرآِن بالفرقان، أو تفسرِي الُفرقاِن آياِت تفسرِي خالِل

 لفقهاِءالذي إبتدعه ا األعمى والتقليِد الرأيِّو القياِس دعِة، بعيدًا عن ِبالصحيحة

 َلماِءُع أَحِد قليِدَتيف  داوَُّد اإلماَم خصًا اسَتشاَرَشأنَّ تأكيدًا ملا سبق ، وينيالتكفري

ُخِذ َورَيهم، َغال الَنخِعّي وال َواِلكًا وال األوزاعّي مَقلِّد ُتَقلُِّدني وال ُتال : فقال َعصِرِه

 ابو حنيفِة األعظُم اإلماُم الكبرُي املجاهُد كما وأضاَف .يُث َأَخُذواَحن ِماألحكاَم 

: الواحد وباحلرِف العمرينَي واملتألهنَي ردًا على التكفريينَي يقوُل وكاَن( رض)النعمان 

ن َعاَء َجَعلى الرَّأِس والَعني، وما َفي ُأمَِّوَو ُهبَأبي ( ص) الله ن رسوِلَعما جاَء 

 ياِقالسِّ يف نفِسو .480جالِرحُن َنَوجاٌل ِرُهم َفنَ غرِيِهم َعَخيَّرنا، وما جاَء َتأصحِابِه 

إذا :"هقوِلب مأثوٍر يف حديٍث العباراِت بأبلِغو ِهُجَوالتَّ عن نفِس( ص) رسوُلال عبََّر

أي  "رَشما أنا َبن رأيِّ فإنَّيٍء ِمَشم ِبُكرُتَمه، وإذا َأذوا ِبُخم َفُكيِنن ِديٍء ِمَشم ِبُكرُتَمَأ

 وداخَل خارَج ِلامُلَنزَّ الوحيِّ بإستثناِء ،أو أصيُب ما ُأخطُئرّب كمما أنا بشر مثُلإّن

 . الكريم القرآِن

 نيالتكفريي نيامُلَتَفيُقه ألنَّ ،األطهاِروالربانيني  األئمِة على لساِن ما سبَق كلُّ رَدو

نوا وَب( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على لساِن كثريًة مكذوبًة حاديَثروَّجوا أل

 ِمِمهَنصَّ الكثرية، تغطيًة لفضاِئِح املسيَّسِة تضليليِةهم الها فتاواُهم واجتهاداِتءإزا

، من ورياًءمداهنًة  واأُلمراِء من اخُللفاِء ِهِمن بعِد وَمن جاَء ،اخلطاب بِن عمِر املطاِع

 "!حمدُمَموت النَّبّي ِبماَت  فاَقالنِّ إنَّ":هريرة يأب قوِل ترديُدوكما أسلفت ها جملِت

                                                 
 . عبدالوهاب الشعرانيلعالمة من اجلزء األول من كتاب امليزان الكربى ل 40الصفحة أنظر  مصدر سابق، -  480
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 امُلنافقنَي لمًا بأّنِع! فاقلنِّل سببًا كاَن ظهرانيهم نَيَب( ص) ٍدحمم الرسوِل وجوَد وكَأنَّ

 عمِر إبتداًء من خالفِة ،اخلالفة عصوِر على إمتداِدذلك  وبعَد الشريفِة ِهيف حياِت

لُهم الَيُد  باإلسالمية، كاَن القرآنيِة جتنيًا على احلقائِق ُتنَعُتالتي  وعثمان ومعاويَة

رٍق َحن ، ِميف األرجاء واملشاكِل الِفَتِن بثِّو األزماِت وإفتعاِل روِباحُل َخلِقالُطوَلى يف 

ما روان، وَم بِن امللِك عبِد األرعِن الطاغيِة الفِةِخلِّ ِظ، يف اجاحَلجَّ على يِد للكعبِة

 ِمنَ تسميٍم لإلماِمو( ص) اللِه رسوِل بيِت آلِل ٍجرَمَبُم تٍلوَق شاملٍة تالها من تصفيٍة

أبو  ، أمثاِلالصَّحاَبِة ِكباِرِل بايا، َونفيٍَّسراريهم َذ وأخِذ احُلَسنِي َوقتٍل لإلماِم احَلَسِن

رباح احَلَبِشّي  ابِن الِلِبالرَُّسوِل  وُمَؤِذِن الفارسّي الَغفَّاري إلى الرَّبذة، وسلماِن َذرٍّ

 ، مع فرِضامإلى بالد الشَّ بادةع بِن سعِد األنصاِر مسعود وزعيِم ابِن اللِه وعبِد

 بِن معاويَةالباغي  بالِطعباس يف  ابِن اللِه عبِد اللِه رسوِل عمِّ إبِن على اجلربيِة اإلقامِة

 السريِة كتِب معظُم تناقلتُه مشهوٌر بهذا الشأِن عٍبَكَبّي بِن ُأ َكالَم أنَّو، أبي سفيان

أال : بيَُّهم، وقولهَنَقدوا َف نُذ أْنُمجِهَها َوكُبوَبة على َمما زاَلْت َهِذه اأُلمَّة ":حني قال

ومل  "ِضلُّوَن ِمَن النَّاسُين َملى َعليِهم إمنا آسي َعما آسي  اللِهَلَك أهُل الَعقيدة، وَه

 الشريعِة بإسِم هان ُعهِر فضاعاِتِم األنوَف ُمزِكُتالتي  األراجيِفتلك  كلِّ بثِّيكتفوا ب

صاغوا تلك،  هم التحريفيَةويربروا إعماَل عوا وميررواقَِّرأن ُي ، َبل وِمن أجِلوالدِّين

ها كثرية، من جملِت موضوعًة أحاديَث( ص) حممٍد اإللهيِة العنايِة مبعوِث على لساِن

لمًا بأنَّ القرَن الذي عاَش ِع .إلخ. . . ليِهَيمَّ الَقرن الذي ُثرِني، َقرُي الُقروِن َخ: همقوُل

 ِهوعلى أصحاِب األطهاِر يِتِهَب وعلى آِل ليِهكاَن وبااًل ع( ص)حممد األمني نا فيه رسوُل

، قليلة أشهر دِةعِب (ص) ِهوفاِت ُقَبيَل املتنفذيَن امُلناِفِقنَي ، السيما وأنَّرامالكِّاحَلقيقيِّنَي 

 ِه، وقد تناَسُلوا بعَد وفاِتاليومية مناحي احلياِةكافة على وُمَسيطريَن  يمننَيَهكانوا ُم

 نيُةَدامَل القرآِن آياِت بأّن وِسِم احَلصاد، لذا جنُدَميف  ا كاجلَّراِدروا وازدادوَثاكتَو( ص)

 العصيبِة الفرتِة لتلَك الصحيحُة النبويُة اخلصوص، وكذلك األحاديُث منها على وجِه

من سوٍر  الكريِم من القرآِن باملدينِة أنَّ أكَثَر ماَ نَزَلبرى َتِهم، أاَل نفاِق ِذكِرِب مشحونًة

من  األخريُة واآلياُت ُرَوالسُّ ْتشكََّل واملناِفقات، حيُث امُلناِفقنَي ِذكِرِببَلى ُح آياٍتو

نُهم النَّيِل ِمِهم وِبللتَّشهرِي  واملباشَر الصريَح مكة، السبَب فتِح بعَد الكريِم الُقرآِن

ن َمهناك  َقَبَيمل ( ص) ِهَوفاِتِب الوَّحُي ، فلََّما انقطَعنواياهم فضِحو أفعاِلِهم وَتعِرَيِة

لِّ وُك همنفاَق نِمباحَلَذِر  يأُمُرأو  م، وُيوَِّبُخُهم على أعماِلهم وأفعاِلهم،ُهَقطاِتَسفَضُح َي
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( ص) ريفِةالشَّ ِهيف حياِت الكريُم سوُلما كان الرَّ، َكقاتوِبن ُمِم نُهمِمبدُر َيما 

عن  واإلبتعاِد رِكالشَّ يَنِد همِكاًل يف ترِم، آُأخَرى ُيَجاِمُلُهم تارًةَوُيَجاِهُرُهم تاَرًة 

عَد رحيِلِه َب الرُّوحيِة امُلَتوَّلي لألموِر صاَرقد و م،ُفوِسِهُنإصالِح على  العمِلو النِّفاِق

ى يف ُهم وَمَشَمن وااَلَوء، يِتِه األِجالََّب إلى املأل األعلى، َأِئَمُة الُهَدى من آِل( ص)

امُلَجاَمَلة،  لى كاِهِلَعاس النَّ وَنلمحي ،الزهاد ينَيمن الربان ُهمَنهج ِركاِبهم وانَتَهَج

 رِعالشَّ يف ُحكِم ، وهو الواجُبالكريم رآِنالُق بتعاليِم وُيعاِمُلوَنُهم بالظاِهِر اقتداًء

 عليِه ما كاَن ، خبالِفواإلحلاد والشرِك والكفِر نُهم بالبغيِِّمَهَر َجن َم، إالَّ والدِّين

 ُهترى أّن كليف، أالهذا التَّ رَيَغ ُهم كاَنَعَم ُهألنَّ تكليَف( ص) ِلرسوال يف حياِة احلاُل

َواَل : تعالى ِهمن قوِل الرباءة أال وهي سورُة عليِه نزلْت سورٍة يف آخِر( ص)أوحي إليه 

َوَرُسوِلِه َوَماُتوْا  ِهِرِه ِإنَُّهْم َكَفُروْا ِباللُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّْنُهم مَّاَت َأَبًدا َواَل َتُقْم َعَلَى َقْب

ُه َأن ُيَعذَِّبُهم ِبَها ِفي اَلُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَواَل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْو( 94) َوُهْم َفاِسُقوَن

على  قاطٌع وبرهاٌن ساطٌع وهذا دليٌل (95-8/94.)الدُّْنَيا َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن

الَعني،  رؤيَة ِمأَل النظِر ريفِةالشَّ ِههم بسيماُهم يف حياِتيعرُف كاَن( ص) اللِه أنَّ رسوِل

رٌب َض عِرَفٍةَمساِبِق  م من دوِنِهوِتَم عليهم عنَد الِةعن الصَّ( ص) لُه هيِّوإالَّ فإنَّ النَّ

 األمِر ولَي طاق، السيما وأّنُيوال  حَتَمُلُيما ال  كليِفالتَّ َنِم اخليال، وفيِه ن أوهاِمِم

 خاَطبنَيُممل يكونوا  اآلَخريَن هم بأعينهم وال بسيماهم، لذا فإّنيعرُف مل يكْن ِهن بعِدِم

 واخلراِج الغنائِم ُةَرثَكمَّ ُث .ميف أمِرِه( ص) ُهرسوَل بِه اللُه مبا خاطَب َكلَّفنَيُموال 

 لقيصريِةوا هم الكسرويِةغزواِت أراضي السواد، من خالِل ومسُح والعشوِر واجلزيِة

، هاالتي كانوا يعتمدوَن فاِقالنِّ ، فاشَتغلوا بها وانشغلوا بالتالي عن حركاِتمويةالدَّ

 َشكِّلوَنُي هم كانوانها، كوُنَع ُصِرَفِت األنظاُربالتالي احلاجُة إليها و حيُث اضَمَحلَّْت

 أْن لِقن اخَلحٍد ِمأ يف مقدوِر امُلطاع، ومل يكْن والصنَم الفعليِة يف الساحِة الناهَي اآلمَر

 لقاِءالطُّ َنِم نافقنَيعلى امُل وعثماُن ُعَمُر اعتمَد ذلك واألنكى ِمن، همبوجِه يقَف

على  همحكُم مل يقتصْر، وابذَّالَك ِةَميَلَسُم تباٍعَأو وامُلَؤلَّفِة ُقلوُبهم على النِّفاِق

على  اإلعرتاَض ُهله نفُس من َتَسوَُّل ُكلِِّل واإلذالِل قتِلالأو  نفيِّالأو  عذيِبتَّال

ن َم لَُّك بعوَنيتت ِهخالفِت يف عزِّ معاويِة بانيُةما كان زهم، إَنهم وأقواِلهم وأفعاِلأعماِل

ها إقبااًل على وزخارُفها ، فألَهتُهُم الدُّنيا وُمغرياُتُهفيقتلوَن ن الصبياِنِم ًاّيِلَع ُهكان اسُم

ِمنُهم من كما تتداعى األَكَلُة إلى َقصَعِتها، َف ُيسٍرٍن َوْمُي ُكلِِّب، أقبلوا عليها هاشهواِت
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 ماَت نم َمنُه، وِمالعزيز عبِد بِن كُعمِر الواحدِة داليَّ ال تتعدى أصابَع ٌةلَِّقاسَتقاَم وُهم 

 كرِيالسَّ ِهوابِن كمعاويِة ِهن بقى على شاكلِتِمُنهم َمَوغامضة،  ضبابيٍة يف ظروٍفمسمومًا 

 بِن عمِر جنال اخلليفِة 482الله عبيِد وأخيِه الرحمَن عبِد أمثاَل هموزبانيِت ،يزيد

، من الذين فنيامُلَزيَّ ن األصحاِبِم واملشهوريَن املعروفنَي الوزِةن اجلَّهم ِماخلطاب، وغرِي

 الزِّنا، السيما وأنَّ َجريرِةِبأو  مَرهم اخَلُشرِبإمَّا ِل نهم احَلدَِّم على كثرٍي جرَيُأ

اجُلَمع،  هم أياَمن على منابِرِم التكفرييوَن املتأسلموَن اليوَم عليِه ُقطِلَيي الذ الصحابيَّ

 الكريُم نارسوُلآنفًا  وكما مرَّ نُهرأ ِمَبالوليد، َت بِن ِدخاِل سلوِلامَل اللِه سيِف سميَةَت

 أمواِل سَّرقِةب ُهه إتهَمنفِس اخلطاِب بِن نَّ عمَرناهيك بأريفة، الشَّ ِهيف حياِت( ص) حممٌد

 ُهوأهاَنللنَّاس،  ُهوأقاَمه ُقلنسَوَتُه عن رأِس ونزَع ،مصُح ن إمارِةم املسلمني، وأعفاُه

على  واألمثلُة ،الذي فيه رفاته اآلن يف حلب املسجد بأعمدِة ِهَعَقَلُه بعمامِت أْن بعَد

 كثريٌة ِءمن الفقها السالطنِي ِظمن وعا هموزبانيِت والسالطنِي واألمراِء لفاِءاخل سقطاِت

جربان خليل جربان  الصويفُّ الشاعُر َعبََّر عبثًا حنَيوليس . ال تنتهي وال تنفذ تكاُد

قاليد، بل مبا والتَّ قوسه املعابد وُتَبيُِّنه الطُُّرظِهين مبا ُتليس الدِّ: قال حنَي بهذا الصدِد

  .ياتر بالنِّوَهَجَتفوس وَيخيتبئ يف النُّ

 

 

 

كان ُمَسَمًى ( ص)ا املقام بأنَّ التََّصوف يف عصِر الرسوِل حممٍد َينَبغي أن أقوَل يف هذ

. من دوِن إسم، أمَّا اليوم َفأصبَح إسمًا ِمن دوِن ُمَسَمى وِمن َغري ُمحَتوى إالَّ َقليال

 . الَّذي ال ُتضيُع ِعنَدُه الَوداِئع وأسَتوِدُعُكم اللُه

 

 

 

 

                                                 
لغاية يف نفوسهم، بني عبدالله بن ُعمر الذي كان ُيعَتَبر ِمن أنصار اإلمام علي عليه و بعض امُلَحِدثني وقد خلط -  482

أحاديث صحيحة كثرية، وبني عبيد الله بن عمر بن اخلطاب قاتل املسلمني، ( ص)السالم، حيث َنقل عن الرسول 

 . صاص، حيث ُقتل بعد ذلك يف إحدى املعارك شرَّ قتلةوالذي التحق مبعاوية بن ابي سفيان يف بالد الشام هربًا من الق
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 عتمدةامُل واملصادُر املراجُع
 

أبي حامد عزالدين بن هبة الله بن حممد بن حممد ابن أبي احلديد املدائني،  -ديد بن أبي احلإ -2

يضون، شرح نهج البالغة، إعداد حممد عبد الكريم النمري، الطبعة األولى، منشورات حممد علي ب

 . م2889 - هج2429لبنان  - دار الكتب العلمية، بريوت

بي احلسن بن املرشد بن علي احلموي األصل أبي حفص وأبي قاسم عمر ابن أ -إبن الفارض  -1

الرابعة، املطبعة األدبية، املصري، جالء الغامض يف شرح ديوان ابن الفارض، أمني اخلوري، الطبعة 

 . 2804لبنان  -بريوت 

عزالدين أبي احلسن علي بن أبي الكرم حممد بن حممد بن عبدالكريم بن  - إبن األثري -4

 . م2808 - هج2488التأريخ، دار صادر، بريوت ل يف عبدالواحد الشيباني، الكام

عبد الرحمن بن حممد بن خلدون احلضرمي املغربي، مقدمة إبن خلدون، دار  -بن خلدون إ -4

 . 2892العودة، بريوت 

حممد جالل الدين حممد بن حممد البلخي ثم القوني، جالل الدين الرومي بني  - بن الروميإ -5

الدكتور عناية الله إبالغ األفغاني، الطبعة األولى، الدار املصرية  الصوفية وعلماء الكالم،

 . م2890 - هج2400اللبنانية، القاهرة 

إبن رشد، تهافت التهافت، تقديم وضبط وتعليق الدكتور حممد العريبي، الطبعة األولى، دار  -0

 . م2884لبنان  -الفكر اللبناني، بريوت 

بن سعد بن منيع البصري الزهري، الطبقات الكربى، دار بريوت  أبي عبد الله حممد -عد بن َسإ -0

 . م2850 -هج 2400دار صادر للطباعة والنشر، بريوت  -للطباعة والنشر 

أبي علي، اإلرشادات والتشبيهات، حتقيق الدكتور سليمان دنيا، الطبعة الثالثة، دار  -بن سينا إ -9

 . القاهرة -املعارف 

سبعة ) مادالدين أبي الفدا إسماعيل بن كثري القرشي الدمشقي، تفسرياحلافظ ع -إبن كثري  -8

 . هج2420 -م 2880لبنان  -دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  (أجزاء

أبو حممد عبد الله بن هشام بن أيوب احلمريي، السرية النبوية، حققها وضبطها  -بن هشام إ -20

و إبراهيم األبياري و عبد احلفيظ شلبي، الطبعة الثانية،  مصطفى السقا: وشرحها ووضع فهارسها

 . م2850 -هج 2405شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده، مصر 

ني، عنى لَِّصاإلمام أبي احلسن علي بن إسماعيل، مقاالت اإلسالميني واختالف امُل - األشعري -22

 . م2890 -هج 2400شر فرانز شتاينر بفيسبادن لنبتصحيحه هلموت ريرت، الطبعة الثالثة، دار ا
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أبي نعيم أحمد بن عبد الله األصفهاني الشافعي، حلية األولياء وطبقات  - األصفهاني -21

دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، منشورات حممد علي بيضون، ( جزءًا 21)األصفياء، 

 . م2880هج 2429لبنان  -الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بريوت 

كوهن، التلمود، ترجمة جاك مارتي، نقله إلى العربية الدكتور سليم طنوس، دار . الدكتور أ -24

 . م1005لبنان  -اخليال للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بريوت 

أبو عبد الله حممد بن إدريس، ديوان شعر، جمعه وحققه وشرحه الدكتور  - اإلمام الشافعي -24

 . م2880 -هج 2420بديع يعقوب، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بريوت  إميل

 .إجنيل بوذا، ترجمة سامي سليمان َشّيا، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى -25

 . م4/2894كتاب احلياة، ترجمة تفسريية للعهد اجلديد، طبعة سادسة  -اإلجنيل -20

الدكتور عدنان عباس علي، التصوف اإلسالمي، ترجمة ( Tor Andrae)تور  -آندريه  -20

 . م1004أملانيا  -الطبعة األولى، منشورات اجلمل، كولونيا 

أبي عمر أحمد بن حممد، كتاب العقد الفريد، شرحة وضبطه  -إبن عبد ربه  -األندلسي  -29

راهيم األبياري، الطبعة أحمد أمني، أحمد الزين، إب: وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه

 . م2849 -هج 2400الثانية، مطبعة جلنة التأليف والرتجمة والنشر، القاهرة 

القاضي أبي بكر حممد بن الطيب، إعجاز القرآن، علق عليه وخرج أحاديثه أبو  - الباقالني -28

نان لب -لكتب العلمية بريوت عبد الرحمن صالح بن حممد بن عويضة، الطبعة األولى، دار ا

 . م1002 -هج 2412

القاضي أبي بكر حممد بن الطيب، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، حتقيق الشيخ  - الباقالني -10

 . م2890 -هج2400لبنان -ب الثقافية، بريوتعماد الدين أحمد حيدر، الطبعة األولى، مؤسسة الكت

ملعجزات والكرامات واحليل أبي بكر حممد بن الطيب، البيان عن الفرق بني ا - الباقالني -12

والكهانة والسحر والنارجنات، إعداد األب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، الطبعة األولى، املكتبة 

 . م2859لبنان  -الشرقية، بريوت 

ألبري، أخالق اإلجنيل، دراسة سوسيولوجيه، ترجمة الدكتور عادل العوا، الطبعة  -بايه  -11

 . م2880دمشق  -لتوزيع، سورية األولى، دار احلصاد للنشر وا

الدكتور عبد الرحمن، تأريخ التصوف اإلسالمي، وكالة املطبوعات، الكويت  - بدوي -14

 . م2805

 .ابي عبد الله حممد إسماعيل اجلعفي، الفتح الباري لإلمام البخاري -خاري الُب -14

إعداد الدكتور مصطفى صحيح البخاري،  ي عبد الله حممد إسماعيل اجلعفي،أب -خاري الُب -15

 . م2884 -هج 2424حلبوني  -وم اإلنسانية، دمشقديب البغا، الطبعة الثانية، دار العل

أحمد الهيتمي املكي، الصواعق املحرقة، ويليه تطهري اجلنان واللسان، وقف  - بن حجر -10

 . م2884 -هج 2424تركيا،  -استانبول اإلخالص، 
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أبي اخلطاب، نهاية السول يف خصائص الرسول، حتقيق الدكتور اإلمام جمد الدين  -بن دحية  -10

عبد الله عبد القادر الشيخ حممد نور الفادني، مراجعة وتصحيح حممد حمي الدين األصفر، 

 . م2885 -هج 2420ة، الطبعة األولى، دولة قطر مطبوعات إدارة الشؤون اإلسالمي

تفسري )حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي أبي عبد الله أبي بكر  -حمي الدين  -بن عربي  -19

 . دار صادر، بريوت( القرآن الكريم

حمي الدين أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي، رسائل  - بن عربي -18

 . لبنان -بن عربي، حتقيق وتقديم سعيد عبدالفتاح، دار اإلنتشار العربي، الطبعة األولى، بريوت 

حمي الدين أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي، عنقاء  - بن عربي -40

 . م1000سوريا  -مغرب، الطبعة األولى، مطبعة اليمامة، حمص 

أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي،  - الشيخ حمي الدين - بن عربي -42

م الدكتور عثمان حييى، تصدير ومراجعة الدكتور إبراهيم مدكور، الفتوحات املكية، حتقيق وتقدي

 . م2804الهيئة املصرية العامة للكتاب 

أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي،  -الشيخ حمي الدين -بن عربي -41

 . م2880-هج2429، دار اإلميان، دمشق، سورية الوصايا، الطبعة الثانية

أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي  -الشيخ حمي الدين  -ربي بن ع -44

 . م2889 -هج 2429 لبنان -األندلسي، ترجمان األشواق، دار صادر للطباعة والنشر بريوت 

أبي عبد الله أبي بكر حممد بن علي احلاتم الطائي األندلسي،  -الشيخ حمي الدين - بن عربي -44

 -كتاب العربي، بريوت عليه الدكتور أبو العال عفيفي، الطبعة الثانية، دار الفصوص احلكم، علق 

 . م2890 -هج 2400لبنان 

ديوان  - أبي بكر حممد بن علي بن حممد الطائي احلامتي املرسي - بن عربي، الشيخ حمي الدين -45

 . م2880 -هج 2420لبنان  -لكتب العلمية بريوت شرحه أحمد حسن لسج، الطبعة األولى، دار ا -

 . لبنان -الشيخ حمي الدين، حماضرة األبرار ومسامرة األخيار، دار صادر، بريوت  - بن عربي -40

حتديات : الدكتور طيب، اإلسالم والعصر -الدكتور حممد سعيد رمضان  -البوطي، تيزيني  -40

 . م2899وآفاق، دمشق، دار الفكر، 

القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله  -سرار التأويل املسمى أنوار التنزيل وا -البيضاوي  -49

منشورات حممد علي بيضون، الطبعة  (جزء1) بن عمر بن حممد الشريازي، تفسري القرآن الكريم

 .م2888 - هج2410لبنان  -كتب العلمية، بريوت األولى، دار ال

 . خلدوناإلمام أبي الفرج عبد الرحمن، صيد اخلاطر، دار ابن  - بن اجلوزي -48

اإلمام احلاكم أبي عبد الله حممد بن عبدالله احلافظ النيسابوري، معرفة علوم  -احلاكم  -40

احلديث، اعتنى بنشره والتعليق عليه الدكتور السيد معظم حسني، منشورات دار اآلفاق اجلديد، 

 . م2808لبنان  -الطبعة الثالثة، بريوت 
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 . احلكمةدار  -وف يف اجلامعة اللبنانية، املعلم الصويف أستاذة التص -الدكتورة سعاد -احلكيم -42

احلسني بن منصور بن حييى، ديوان شعر، ومعه أخبار احلالج وكتاب الطواسني،  -احلالج  -41

وضع حواشيه وعلق عليه حممد باسل عيون السود، منشورات حممد علي بيضون، الطبعة األولى، 

  .م2889 -هج 2428لبنان  -كتب العلمية، بريوت دار ال

 -هج 2424الطبعة الثانية، األسكندرية الدكتور مصطفى، ابن تيمية والتصوف،  - حلمي -44

 . م2881

لبنان  -الدكتور فتح الله، حماضرات يف الفلسفة اإلسالمية، مكتب كريدية، بريوت  - خليف -44

 . م2805

 -بعة جديدة، مكتبة لبنان العالمة علي بن حممد الشريف، كتاب التعريفات، ط - اجلرجاني -45

 . م2895بريوت 

اإلمام جالل الدين حممد بن أحمد بن حممد امَلحلي، واإلمام جالل الدين عبد  -اجلاللني  -40

الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسري القرآن الكريم، إعداد الشيخ خالد عبد الرحمن العك، 

 .م2884 - هج2424سورية  - الطبعة األولى، دار البشائر، دمشق

 -اإلمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم، الفوائد، دار العلوم احلديثة بريوت  - اجلوزية -40

 .م2894العراق  -لشرق اجلديد بغداد لبنان، مكتبة ا

حمي الدين أبي حممد عبد القادر، بهجة األسرار ومعدن األنوار، تأليف نور الدين  - اجليالني -49

اث، الطبعة األولى، بن جرير اللخمى الشطنويف، املكتبة األزهرية للرتأبي احلسن علي بن يوسف 

 . م100 - هج2412القاهرة 

الشيخ عبد القادر، الفتح الرباني والفيض الرحماني، خرَّج أحاديثه وآياته حممد  - اجليالني -48

 . حلبوني. دمشق -سامل البواب، دار األلباب للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 

 . حلبوني -نية، دار األلباب، دمشق الشيخ عبد القادر، الُغ - جليالنيا -50

 . الشيخ عبدالقادر، فتوح الغيب، ضبطه ووثقه حممد سامل بواب، دار األلباب - اجليالني -52

أبو حممد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست  -الشيخ عبد القادر - اجليالني -51

حممد غسان نصوح عزقول، الطبعة الثانية،  -حلنبلي، الطريق إلى الله، حتقيق اجليالني الشافعي ا

 . م2884دار السنابل، دمشق 

املقاالت الرمزية، دراسة وحتقيق  -القصائد الصوفية  -الشيخ عبدالقادر، ديوان  - اجليالني -54

 . دكتور يوسف زيدان، دار احلرم للرتاث، القاهرة

لكريم بن إبراهيم، اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، الطبعة الشيخ عبد ا - اجليلي -54

 . م2800 -هج 2480البابي احللبي وأوالده مبصر الثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

الربوفسور عبد األحد، حممد يف الكتاب املقدس، ترجمة فهمي شما، مراجعة وتعليق  - دداُو -55

 . م2895 - هج2405ألولى، دولة قطر أحمد حممد الصديق، الطبعة ا
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هج 2422، تركيا -السيد أحمد بن زيني، فتنة الوهابية، وقف اإلخالص، استانبول  -دحالن  -50

 .م2882 -

اإلمام حممد بن عمر فخر الدين، نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، دراسة وحتقيق  - الرازي -50

 -ولى، املكتب الثقايف للنشر والتوزيع، األزهر الدكتور الشيخ أحمد حجازي السقا، الطبعة األ

 . م2898القاهرة 

املندائية، إعداد وترجمة األستاذ املساعد يف  كورت، النشوء واخللق يف النصوص -رودولف  -59

  .م2884كلية اللغات جبامعة بغداد الدكتور صبيح مدلول السهريي، الطبعة األولى، بغداد 

الدكتور إبراهيم الدسوقي : هلدين، مثنوي، ترجمه وشرحه وقدم لموالنا جالل ا -الرومي  -58

 . م2880 - هج2420( ستة جملدات)شتا 

الدكتور أسعد، التصوف منشؤه ومصطلحاته، دار النفائس للطباعة والنشر  - السحمراني -00

 . م2890لبنان  - والتوزيع، الطبعة األولى، بريوت

، حققه، وقدم له، وخرَّج أحاديثه الدكتور عبد احلليم أبي نصر، اُللَمع - السراج الطوسي -02

 .م2800 - هج2490دار الكتب احلديثة، مصر حممود و طه عبد الباقي سرور، 

خليل، إجنيل برنابا، ترجمة من اإلنكليزية، طبع على نفقة مطبعِة املنار لصاحِبها  -سعادة  -01

 . السيد حممد رشيد رضا

حممد بن احلسن بن موسى، طبقات الصوفية، حتقيق نور الدين  أبو عبد الرحمن - السلمي -04

 . م2854شريبة، القاهرة 

اإلمام شهاب الدين أبي حفص عمر، عوارف املعارف، حتقيق اإلمام الدكتور  - السهروردي -04

 . م2884عبد احلليم حممود و الدكتور حممود بن الشريف، دار املعارف، القاهرة 

 -هج 2421لبنان  -شر والتوزيع، بريوت سنة، دار الفكر للطباعة والنالسيد سابق، فقه ال -05

 . م2881

 ،الدكتور حممد جالل، دراسات يف التصوف اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت - شرف -00

 . م2890

اإلمام جالل الدين،ُ لباب النقول يف أسباب النزول، اعتنى به عبد املجيد طعمة  - السيوطي -00

 .م1000 -هج 2412لبنان  - ، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثةاحللبي

احلافظ جالل الدين، تأريخ اخللفاء، تقديم األستاذ عبد الله مسعود، دار القلم  - السيوطي -09

 .م2882 -ج ه2422سورية  - العربي، حلب

هري عثمان علي اإلمام جالل الدين، التجري يف علم التفسري، حتقيق الدكتور ز - السيوطي -08

 . م2885نور، من مطبوعات الشؤون اإلسالمية، قطر 

السيد عبد الله، األخالق، تدقيق جواد شربَّ، دار املرتضى ودار الكتاب اإلسالمي،  - شرب -00

 . بريوت
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لفاظ الصوفية، الطبعة األولى، مؤسسة خمتار للنشر ر حسن، معجم أالدكتو - الشرقاوي -02

 . م2890والتوزيع، القاهرة 

عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي املصري، املدخل إلى  - الشعراني -01

 .السيد حممود أبو الفيض املنويف، الدار القومية، القاهرة التصوف،

عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي املصري، لطائف املنن  - الشعراني -04

 - هج2405 بريوت -نوار القدسية، منشورات دار احلكمة، دمشقواألخالق، وبهامشه كتاب لواقح األ

 . م2895

 - عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي املصري، الطبقات الكربى - الشعراني -04

 . املسماة بلواقح األنوار يف طبقات األخيار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

بن علي األنصاري الشافعي املصري، امليزان الكربى،  عبد الوهاب بن أحمد - الشعراني -05

طباعة وبهامشه رحمة األمة يف إختالف األئمة، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر لل

 . م2885 -هج 2425والنشر والتوزيع، قطر 

اإلمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي املصري، األنوار  - الشعراني -00

سية يف معرفة قواعد الصوفية، حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور و السيد حممد عيد القد

 . لبنان -الشافعي، املكتبة العلمية، بريوت 

ة، الطبعة الثامنة، الدكتور مصطفى، إسالم بال مذهب، الدار املصرية اللبناني -الشكعة  -00

 . م2882 -هج 2422القاهرة 

عبد الرحمن بن علي الزبيدي الشافعي، تيسري الوصول إلى جامع  -ع يَبابن الدَّ -الشيباني  -09

 . م2809 -هج 2499اه للنشر والتوزيع، القاهرة األصول من حديث الرسول، مؤسسة احللبي وشرك

الدكتور كامل مصطفى، صفحات مكثفة من تأريخ التصوف اإلسالمي، دار املناهل  - الشيبي -08

 . م2880 -هج 2429لبنان  -بعة األولى، بريوت طللطباعة والنشر والتوزيع، ال

ربي حبلب حممد علي، صفوة التفاسري، الطبعة األولى، منشورات دار القلم الع -الصابوني  -90

 . م2884 -هج 2424ودار النمري بدمشق 

 .حممد شريف، أبو البهاء، ضياء الدين، خالد بن أحمد بن حسني الشهرزوري - الصواف -92

القاهرة ( دراسة مقارنة)ابي دكتور حامد، املدينة الفاضلة بني أفالطون والفارال -طاهر  -91

 .م2890 -هج 2400

اإلمام أبي حييى حممد بن صمادح التجيبي، خمتصر من تفسري، حققه وعلق عليه  -الطربي  -94

ية صرحممد حسن أبو العزم الزفيتي، مراجعة وتقديم الدكتور جوده عبد الرحمن هالل، الهيئة امل

 .م2802 -هج 2480العامة للتأليف والنشر 

أبي جعفر حممد بن احلسن، تهذيب األحكام، ضبطه وصححه وأخرج أحاديثه  -الطوسي  -94

 . م2881 -هج 2421لبنان  -حممد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات بريوت 
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ة، الدار القومية للطباعة أبو بكر أبو بكر، يف صحبة الغزالي، الطبعة الثاني - عبد الرازق -95

 .والنشر، القاهرة

 . م2815 -هج 2444الطبعة األولى، دار الهالل  علي، اإلسالم وأصول احلكم، - عبد الرازق -90

فريد الدين العطار النيسابوري، منطق الطري، دراسة وترجمة الدكتور بديع حممد  - العطار -90

 . م2808بريوت  جمعة، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع،

 . بريوت -عباس حممود، عبقرية اإلمام علي، منشورات املكتبة العصرية صيدا  - العقاد -99

يبيا ل -الشيخ منصور حممد حممد، الرسول واحلرب النفسية، مكتبة النجاح طرابلس  - عويس -98

 .م2801 -هج 2481

 - ر احلديث، خلف اجلامع األزهرأبي حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، دا - الغزالي -80

 . القاهرة

أبي حامد حممد بن حممد، املنقذ من الضالل، اللجنة الدولية لرتجمة الروائع،  - الغزالي -82

 .م2858 -بريوت 

رائد الوحدانية، منشورات حبر املتوسط وعويدات، الطبعة األولى،  -غسان خالد، أفلوطني  -81

 . م2894باريس  -بريوت 

الدكتور قاسم، تأريخ التصوف اإلسالمي، ترجمه عن الفارسية صادق نشأة، مراجعة  - غني -84
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 . 4394انتشارات توكلى، تهران 
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 دينةستور امَلة أو َدوثيَق ّصَن

 الرَّحمِن الرَّحيم اللهِبسِم 

 

ني املؤمنني واملسلمني من قريش ب (اللهرسول )ن حممد النبي ِم هذا كتاٌب

ة ِمن دون َدواِح ٌةمَّم ُأُهأنَّ.ن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم،ب، وَمثِرَي (أهل)و

اِنَيهم م يتعاقلون بينهم وهم َيفُدون عِهِتيش على َربَعَرن ُقاملهاجرون ِم. الناس

نو َعوف على َربعتهم يتعاقلون معاقَلهم األولى، وَب..باملعروف والقسط بني املؤمنني

 (بن اخلزَرج)وبنو احلارث . لقسط بني املؤمننيوكل طائفة َتفدي عانيها باملعروف وا

على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط 

و ساِعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة َتفدي وبن .بني املؤمنني

وبنو ُجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم . عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

ار على جَّوبنو النَّ .األولى، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

ة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائف

وف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة وبنو َعمرو بن َع. املؤمنني

وبنو النَِّبيت على ربعتهم يتعاقلون . تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

س على وبنو األو .معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني 

 .وأّن املؤمنني ال يرتكون ُمفَرحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل .املؤمنني

َمن  (كل)على ( أيديهم)وأن املؤمنني املتقني . ؤمن دونهؤمن مولى ُموأْن ال حيالف ُم

ظلٍم، أو إمًثا، أو عدواًنا، أو فساًدا بني املؤمنني، ( كبرية)بتغى َدسيعَة بغى منهم، أو ا

ؤمًنا يف كافر وال ؤمٌن ُموال َيْقُتل ُم. وأن أيديهم عليه جميًعا، ولو كان ولَد أحدهم

املؤمنني  جرب عليهم أدناهم، وأنَّة ُيَدواِح اللهة مَِّذ وأنَّ. ؤمنينصر كافًرا على ُم

 رَيسوَة َغصَر واأُلله النَّ ن يهود فإنَّنا ِمَعِبه َمن َتوأنَّ. اسدون النَّبعضهم موالي بعض 

ؤمن ؤمن دون ُمِسلم املؤمنني واحدٌة، ال ُيساِلم ُم وأنَّ. مظلومني وال ُمتناصرين عليهم

كل غازية َغَزت معنا يعقب  وأنَّ. على سواء وعدل بينهم ، إالَّاللهيف قتال يف سبيل 

 اللهاملؤمنني ُيِبيء بعضهم عن بعض مبا نال دماءهم يف سبيل  وأنَّ. بعضها بعًضا

مشرك مااًل  جرُيه ال ُيوأنَّ.ب/10ًدى وأقومه، املؤمنني املتقني على أحسن ُه وأنَّ.
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نة ه َمن اعَتبط مؤمًنا قتال عن بيِّوأنَّ. دونه على مؤمن َلْوُحلقريش وال نفًسا، وال َي

م ُهاملؤمنني عليه كاّفًة وال حيلُّ َل وأنَّ (بالعقل)لي املقتول أن يرضى و إالَّ ٌد بِهفإنه َقَو

واليوم  اللهوأّنه ال حيل ملؤمن أقرَّ مبا يف هذه الصحيفة وآمن ب.11. عليه قياٌم إالَّ

فإّن عليه لعنَة  ن نصره أو آواُهَم وال ُيؤِويه، وأنَّ( مًاجِرُم)ر ُمحِدًثا اآلخر أن َينُص

وأنكم مهما اختلفتم فيه . دلوال َع ٌفْرمنه َص مة، وال ُيؤخُذوغضَبه يوم القيا الله

اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا  وأنَّ.وإلى حممد اللهإلى  دَُّهَرَم يء فإنَّن َشِم

م وللمسلمني ِدينهم، ُهة مع املؤمنني، لليهود ِديُنوف ُأمَّيهود بني َع وأنَّ.ُمحاربني

يهود وأّن ِل. نفسه وأهل بيِته م، فإنه ال ُيوِتغ إالَّم وأِثن ظَلَم َمواليهم وأنفسهم إالَّ

وأّن ليهود بني احلارث مثل ما ليهود بني . وفثل ما ليهود بني َعار ِمجَّبني النَّ

وأّن ليهود بني ُجَشم مثل ما . وأّن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وفَع

وأّن ليهود بني . ا ليهود بني عوفوأّن ليهود بني األوس مثل م. ليهود بني عوف

. وأهَل بيته َمن ظلم وَأثم فإّنه ال ُيوِتغ إال نفَسُه َثعَلبة مثل ما ليهود بني عوف، إالَّ

َطيَبة مثل ما ليهود بني عوف، وأّن وأّن لبني الشُّ. طٌن ِمن ثعلبة كأنفسهمَجْفَنَة َب وأنَّ

ال خيرج وأنه . ن بطانة يهود كأنفسهموأ. وأّن موالي ثعلبة كأنفسهم. الربَّ دون اإلثم

وأّنه ال َينَحِجز على ثأِر ُجرٍح، . (عليه وسلم اللهصلى ) منهم أحد إال بإذن حممد

وأّن على . على أَبرِّ هذا الله ن َظلم، وأنََّم ه َمن َفَتك فبنفسه فتك وأهل بيته إالَّوأنَّ

صر على َمن حارَب أهل هذه اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وأّن بينهم النَّ

وأنه مل يأثم امرٌؤ حبليفه، . صيحة والرّب دون اإلثمصح والنَّالصحيفة، وأّن بينهم النُّ

وأّن َيثرب . وأّن اليهود ُينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. وأّن النصر للمظلوم

وأّنه ال . موأّن اجلار كالنفس غري مضارٍّ وال آِث. حراٌم جوُفها ألهل هذه الصحيفة

وأّنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة ِمن َحدث أو . ُتجار حرمٌة إال بإذن أهلها

على أتقى  اللهوأن . اللهوإلى حممد رسول  اللهاشتجار ُيخاف فساُده، فإّن َمَردَّه إلى 

صر وأّن بينهم النَّ. وأّنه ال ُتجار قريش وال َمن َنَصرها. ما يف هذه الصحيفة وأَبرِّه

وإذا ُدعوا إلى صلح ُيصاحلونه ويلبسونه فإنهم يصاحلونه . َمن دهم يثرب على

َمن حارَب يف  ويلبسونه، وأنهم إذا َدعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على املؤمنني إالَّ

وأّن يهود األوس مواليهم . على كل أناس ِحصَّتهم ِمن جانبهم الذي ِقَبلهم. الدِّين

لصحيفة، مع الِبّر املحض ِمن أهل هذه الصحيفة، وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه ا
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على أصدق ما يف  اللهعلى نفسه، وأّن  وأّن الِبّر دون اإلثم ال َيكِسب كاسب إالَّ

هذا الكتاُب دون ظامٍل أو آثم، وأنه َمن خرَج  وُلُحوأنه ال َي. هذه الصحيفة وأَبرِّه

جاٌر ملن َبرَّ واّتقى وحممد  اللهأّن َمن ظلم وأثم، و آِمٌن ومن قعد آِمٌن باملدينة، إالَّ

 . ذي حبمده تتم الصاحلاتالَّ لِهِل واحلمُد( ص) اللهرسول 

 

  الغوالَب داِعة الَوجَّة َحطَبُخ
 ،يوم عرفة من جبل الرحمةوالبالغ يف حجة الوداع ( ص)ألقاها الرسول الذي 

ليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت ع"فيه الوحي مبشرًا أنه  وقد نزل

 "دينًا ورضيت لكم اإلسالم

نا أنفِس روِرن ُشبالله ِم إليه، ونعوُذ ونتوُب ونستغفرُه ونستعينُه لله حنمدُه احلمُد

 له، وأشهُد ل فال هادَيضِلن ُيوَم لُه لَِّضالله فال ُم ن يهدِهَم ،ناأعماِل ن سيئاِتوِم

 . ورسوله دًا عبدُهأن حمم وأشهُد لُه ال شريَك ال إله إال الله وحدُه أن

. بالذي هو خري وأستفتُح م على طاعتِهُكالله بتقوى الله وأحثُّ م عباَدأوصيُك

م بعد عامي ال ألقاُك يلَعم فإني ال أدري َللُك نبيِّأيها الناس اسمعوا مني ُأ :أما بعد

 . هذايف موقفي  هذا

 م كحرمةعليكم إلى أن تلقوا ربك دماءكم وأعراضكم حراٌم أيها الناس إنَّ

د، فمن كانت فاشَه َمُهغت اللَّأال هل بلَّ .هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذايومكم 

  .أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها عنده

 ظلمونظلمون وال ُتم رؤوس أموالكم ال َتولكن لُك موضوٌع با اجلاهليِةِر وإنَّ

  .بن عبد املطلبأبدأ به عمي العباس  وإن أول ربًا. وقضى الله أنه ال ربًا

احلارث  نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن وإن دماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دٍم

وشبه  والعمد قود ،مآثر اجلاهلية موضوعة غري السدانة والسقاية بن عبد املطلب وإنَّ

أال  .العمد ما قتل بالعصا واحلجر وفيه مائة بعري، فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية

 .دفاشَه َمُهلَّغت الهل بلَّ

 د يف أرضكم هذه، ولكنه قدعَبالشيطان قد يئس أن ُي أيها الناس إنَّ :أما بعد

أيها  .ينكمن أعمالكم فاحذروه على ِدون ِمرقطاع فيما سوى ذلك مما حترضي أن ُي

فر يضل به الذين كفروا حيلونه عامًا وحيرمونه عامًا يف الُك زيادٌة يُءسإمنا النَّ الناس



 416 

مان قد الزَّ وإنَّ. فيحلوا ما حرم الله وحيرموا ما أحل الله ،عدة ما حرم الله ليوطئوا

كهيئته يوم خلق الله السماوات واألرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا َ استدار

كتاب الله يوم خلق الله السماوات واألرض، منها أربعة حرم ثالثة  عشر شهرًا يف

رجب مضر الذي بني جمادى احلجة واملحرم و ذو القعدة وذو: متواليات وواحد فرد

 .فاشهد هماللَّ أال هل بلغُت. وشعبان

 لكم أن ال. قًا ولكم عليهن حقم َحم عليُكنسائُكِل أيها الناس إنَّ :أما بعد

يواطئن فرشهم غريكم، وال يدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إال بإذنكم وال يأتني 

 يف املضاجِع وتهجروهنَّ لكم أن تعضلوهنَّالله قد أذن  فإنَّ فإن فعلَن بفاحشة،

مربح، فإن انتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف،  ضربًا غري وتضربوهنَّ

م إمنا م عوان ال ميلكن ألنفسهن شيئًا، وإنُكفإنهن عندُك واستوصوا بالنساء خريًا،

يف النساء واستوصوا  واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله أخذمتوهن بأمانة الله

 . هم فاشهداللَّ بلغُت أال هل. بهن خريًا

 عن طيب نفس ألخيه إالَّ اًلما املؤمنون إخوة وال حيل المرٍئ أيها الناس إمنا

 . هم فاشهدأال هل بلغت اللَّ .منه

م ما فيُك فال ترجعن بعدى كافرًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركُت

 .فاشهد هماللَّ أال هل بلغت .الله وسنة نبيه كتاب: عدهتضلوا ب لْن أخذتم بِه إن

 ،كلكم آلدم وآدم من تراب ،أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد

 أال هل بلغت .بالتقوى فضل إالَّ على عجمٍي عربٍيعند الله اتقاكم، وليس ل أكرمكم

 .قال فليبلغ الشاهد الغائب، قالوا نعم ،فاشهد هماللَّ

 إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من املرياث وال جيوز لوارث أيها الناس

من ادعى . وصية، وال جيوز وصية يف أكثر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر احلجر

أبيه أو تولى غري مواليه فعليه لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني ال يقبل  إلى غري

  .اتهيكم ورحمة الله وبركوالسالم عل. وال عدل منه صرف
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 لد األوَّلََّجوى امُلحَتُم

 
 5                                                 كلمة البد منها

 0                            تيكانابابا الف رسالة تقديرية من قداسة

 8                                                       اإلهداء

 24                           الديباجة

 24           كيف اختمرت فكرة تأليفي للكتاب                    

 29    األمنية للنظام املقبور         ضي للتعذيب من ِقَبل األجهزة رُّتَع

 12       ال يفلح الله الدولة املسلمة إذا كانت ظاملة                 

 10     رسول الله صحاِبأباليوم  ن ينعتونَم ِلَبن ِقِم( ص) رسولالّب َس

 41           ؟    السليمة ين والفطرة البشريةبني الدِّ ٌضهل هناك تعاُر

 45               فأزهرْت اللهوز عن شجرة اللَّ سألت

 49                   الكوردية (زدانَيخودا، )لمة َكوحية ِلالرُّ الدالالت

 49                        واصطالحًا          غةين للمة الدِّمعنى ك

 40                                  روحيًاف ُوَصكلمة التَّماذا تعني 

 42                 احلقيقي           ِمفتاُح اإلميانعًا َم الَقلُب والَعقُل

 44                        ين       سييس الدِّدعة َتِبِل التصوف مناٍف

 44        وهني  لد والتَّتل واجلََّقلللفاء من قبل اخلهاد تعرض األئمة الزُّ

 الفصل األول
 40                    خلق وتكريم سيدنا آدم

 40          يف الكتاب املقدسآلدم على صورته  اللهدالالت معنى خلق 

 48                                اللهوجود  و إثباتأنفي إستحالة 

 54            صفة الشر غالبة ومتأرجحة على صفة اخلري            

 55                                     هبر ن عرف نفسه فقد عرفَم

 55 تزكية النفس                                                  

 59                    الله لَقَخ ن ال يرحُمَم هَو اللهن ال يرحمه م إنَّ
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 59                      لإلنسان اللهتكريم 

 58                                         ونالَكيف اإلنسان حمورية 

 00 قول موالنا جالل الدين الرومي عن ُقدسية اإلنسان                 

 01       يف اخَللق لَك أو نظرٌي ينيف الدِّ لَك ا أٌخإمَّ: دالالت قول اإلمام

 04                                      ؟نيمالعاَل نساء خرُيَمن هي 

 04       ساء اليهودعلى ِن( ُأخت هارون)ملصطلح الكريم القرآن إطالق 

 05                    ى رسواًل على بني إسرائيل  موس سيدناتنصيب 

 00           دبرُيالتَّ وحسُن ُروالتفكُّ ُلوالتأمُّ ُلالتعقُّنية وابت اإلمياالثَّ َنِم

 02      ينالدِّالشَّريَعِة وومقاصد ف قول اإلمام جعفر الصادق عن التصو

 01                                                ناء اإلنسانلم ِبِع

 04                         براهيم مع ضيفه الوثني      قصة سيدنا إ

 05                                       اإلميان ئزِمن ركا اللهب ُح

 08     إطالق القرآن لكلمة املسلمني على أتباع سائر الكتب املقدسة  

 90          طَّلعني على سائر الشرائع السماوية  جميع األنبياء كانوا ُم

 92 بأنَّ الكتاب املقدس حمرَّف          تفنيد قول التكفرييني اإلسالميني

 95                    داملقاِصِضعت من أجل حتقيق ُود العقاِئاآلثار و

 99             رسلني وامُل على سائر األنبياِءوفضله  يد املسيحالس مكاَنة

 الفصل الثاني 
 82                  ة يف الكتب املقدسةمفهوم اجلنَّ

 82                     ووضع سيدنا آدم فيهابار الرتبية واإلخت ـ جنة2

 85      كوردستان  أرِضعلى  بية واإلختبارمكان جنة الرتموقع و ديدحت

 80                  حسب سائر الكتب املقدسة قداسة أرض كوردستان

 80                 حرَّان وليس ِمن بابل   خليُل اللِه إبراهيم من مدينة

 89              كوردستان ن أرض قومه ِم بنات ق منازواج نبينا إسح

 202             مبكة      اتمن أين جاءت تسمية ماء زمزم وجبل عرف

 201                 ن أقباط مصر قومه ِم من بنات زواج نبينا إسماعيل
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 204                                    ـ جنة الدنيا              1

 204                                 ة املأوى    أو جنَّ لدخُلة اـ جن4َّ

 209           ة آدم أم حواء؟ن كان سبب اخلروج من اجلنَم

 208 خلق سيدنا آدم وإعراض إبليس عن السجود له                   

 208                    آدم سيدنا اء من أحد أضالع حوالسيدة خلق 

 224        يف كافة الكتب املقدسة               فضل امَلرأة على الرجل

 224   ساء يف القرآن الكريم جال على النِّوامة الرَِّق صَطَلحدالالت ُمحتريف 

 220       ِبَصدد النساء ة يَرَرألحاديث أبو ُه (ص) سولزوجة الرَّتكذيب 

 220                                 الله تعالى    آية ِمن آياتاملرأة 

 228           قداسة املرأة يف النصوص امَلندائية                      

 210                (    ص)ملرأة يف شريعة خاتم األنبياء حممد مكانة ا

 الفصل الثالث
 214                   َعزازيل أو حقيقة الشيطان

 214                                                 :إلنسانا: اًلأو

 214                             ن تنبع نعمة التفكري           من أي

 214                                        :         املالئكة: ثانيًا

 215                        ونمع نبينا أيوب بصدد خلق الَك اللهوار ِح

 210            يف القرآن الكريم   ( ستيوم األَل)دالالت معنى مصطلح 

 210              يف القرآن الكريماملتمثلة بالسيد املسيح  (الكلمة)معنى 

 218               ندائية امليف النصوص املتمثلة بالسيد املسيح  (الكلمة)

 240                       املوت  لسلطان السيد املسيح تفنيد خضوع 

 242        السيد املسيحأو موت َصلب  إستحالةب (ماني) الرسول تأكيد

 245   هو امللك ميخائيلالسيد املسيح  يهوه عن كونمزاعم شهود  ُبطالن

 240                           املسيح    السيد فا يف رأي إخوان الصَّ

 248                          س يف الكتب املقدسةْفمة النَّماذا تعني كل

 240                                     وصف املالئكة            



 420 

 242                                                  :اجلان :ثالثًا

 242               ألبالسة والشياطني واجلان      ااملالئكة ورق بني الَف

 244                         ليس     إخضاع السيد املسيح لتجربة إب

 245                                    أيوب مع إبليس قصة رسولنا

 240            بأنه من الكائنات املجيدة  بليساملقدس إل وصف اإلجنيل

 240                 حتذير الكتب املندائية املقدسة من لعن إبليس     

 249                   (         ص)حممد  لرسولنا الله عتابتوبيخ و

 250               إلى يوم القيامة بلعن منافقي ومشركي العرب اللهأمر 

 250                          املقدسةإبليس يف النصوص املندائية منزلة 

 252                                             معنى كلمة الشيطان

 254                   إبليسباإلمتناع عن لعن  املوحدين اإلزدينيفلسفة 

 250                            خلقه  وراء ر الكامنإبليس والسحقيقة 

 200 معنى كلمة عزازيل                                             

 204                  الكتب املقدسة    يف( اليوم الواحد)دالالت معنى 

 208             م                 جيري الشيطان من بني آدم جمرى الد

 208          (كوينياألمر التكليفي واألمر الت) األمر واإلرادةاإلنسان بني 

 294                      ج مع إبليس    احلالَّاحلسني بن منصور وار ِح

 294           سعدي الشريازي مع إبليس   الشاعر الربَّاني الزاهد وار ِح

 295                              موسى مع إبليس     اللهكليم  حوار

 290                        نديقَزفهو  إبليس من وحيَديتعلم التَّ من َلْم

  الفصل الرابع

 290                   رَدء والَقضاالَقفلسفة مفهوم 

 299                                   ر؟   يََّخُم ْمر َأيََّساإلنسان ُمهل 

 280                              معناُه ومغزاُه ( َيوُم األَلْست)َطَلح ُمص

 281                                    أس يف القرآن الكريم     الَك

 285                       نأكثر خطورة من شياطني اجلشياطني اإلنس 
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 285                               لق ن اخَلِم ُربُدبكل ما َت اللهإحاطة 

 280                  فيه األقدار حكمسريان لتنفيذ  السيد املسيحسعي 

 289      والقدر القضاء عن فلسفة كيالني العبد القادر الشيخ  إفاضات

 100                                   سلم      شرك واملبني املالفرق 

 101                                توقري املجوس للسيد املسيح       

 105                                               جهاد السيفنسخ 

 100                     قل لطان الَعلُس ةغري خاضع اإلميان مسألة قلبية

  الفصل اخلامس
 100               اإلستشهاد بآيات الكتب املقدسة ملذا؟

 100                   على السرية النبوية الشريفة   التحريفات الطارئة 

 122           العربيةمن اجلزيرة  لمسيحيني واليهودلطاب اخلبن ر َمُع طرد

 121              ديف معركة ُأُحبن عفان وعثمان طاب اخلبن َمر ُعهروب 

 124                    (ص)رسول الله حممد على لسان  فضل اإلسرائيليات

 125                على العرب؟    نَييِّتسمية اأُلِمالكريم  ق القرآنطالإ

 120     الشرائع السماوية بني أتباع ُفرَقةن أوجد الَم ُلأوَّبن اخلطاب ر َمُع

 120              بعد فتح مكة  ( ص)الرسول دينة أصناف املنافقني يف م

 112        نجهية عمر بن اخلطابكعب األحبار وُعالزاهد مواعظ الرباني 

 114                                 اللهد تعطيل عمر بن اخلطاب حلدو

 114       الشريفة     النبوية ريةحتريف السعن  إبن خلدونالعالمة قول 

 110                               ريعة املحمديةن تسييس الشَّهدف ِمال

 110                             ه        نياُدِب ينُهمن باع ِد الناس شر

 142                                اللهكمن يف حب ت اإلمياناإلسالم و

 144                     شركي العرب باحليوانات ملآن الكريم نعت القر

 144                     عن تسييس الدين     عليه السالم قول اإلمام 

 145             ابعلى ثقافة أهل الكت متفتحًا( ص)حممد  كان الرسول

 140                    القرآن الكريمآيات  حسبرجوع السيد املسيح 
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 149             والتوراة اإلجنيِليف  متواجٌد( ص)حممد لرسول أحاديث ا

 148              واإلجنيل التوراة عم بنسخ ن يزتكذيب القرآن الكريم مل

 141                 (هشاَبَتم وامُلحَكامُل)مصطلح  دالالتل الفقهاء حتريف

 الفصل السادس 
 144                 ات فتح مكةصلح احلديبية ومقدم

 144                   ن ربط األحداث بأزمانها        التأريخ عبارة ع

 144                        ملقاصد الشريعة املحمدية     حتريف العرب

 140                                  فسية واحلروب الن( ص) الرسول

 150                        ديبية ومالبساتهالح احلص جمرياتأحداث و

 159 يبية        َديف موقعة احُل( ص)سول ر بن اخلطاب بوجه الرََّموقوف ُع

 104                     يبيةَدالتي متت حتتها صلح احُلشجرة للر قطع عم

 105           يبية   َداحُل يوم( ص)الرسول األصناف الذين وقفوا بوجه 

 100                  اتها املستقبليةة وتداعيفتح مكَّ

 109                      الة             الدالالت الروحية لكلمة الصَّ

 102          طواف حول الكعبة ي عند الرَِّعرك الَتمن ممارسات ِدين الش

 104       مشركني        مل يكونواكانوا متألهني وهاشم  وبنابو طالب و

 104                      الصراع الطبقي داخل الديانات العربية املشركة

 100                   بني أتباع الديانات العربية املشركة واجأصناف الزَّ

 100                                      عمرو بن العاص كان َلقيطَا 

 100        ة     تَعموضوع زواج امِلر للحالل وحتليل احلرام يف َمحتريم ُع

 194                  ة         تَبة الكبود ِهند بنت ُعكيفية إسالم آكل

 194            (  صيقريح، اللَّليق، الصَّفة قلوبهم، الطَّؤلامُل) شرح معاني

 195         الكعبة  وَقف بأنه ينهُقالل ِب( ص)وصف قريش ملؤذن الرسول 

 190                             فاقين النِّعلى ِد بأنه يح أبو سفيانتصر

 198          فسطاطني متعايشني يف قلب مكةتقسيم العامل إلى 

 198         فتح مكة َديَعوُب أثناء مشركي العرب بقتلالكريم القرآن أمر 
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 180                كان فتح مكة  ( ص)من مبعث الرسول حممد  الهدف

 184                      ُبَعيَد فتح مكة املسلمنيفاق بني النِّ ظاهرةشي َفَت

 184       حبسب القرآن الكريمني َتمرَّ املنافُق يعذب ك مرًةشِرامُل َبذِّإذا ُع

 184                    ض عن املنافقنيباإلعرا( ص)لرسول ل القرآنأمر 

 185                    ئر الشرائع السماويةالقرآن يساوي بني أتباع سا

 189           البغضاء بني أتباع الشرائع السماوية أوَُّل َمن أوجَد ر ًمُع

 400                          بعظهم بعضًا     ُلَكِمُت ماويُةالسَّ الشرائُع

 400                         سورة الرباءة إلى سورة التوبة تسمية حتريف

 409                                           فتح مكة   من  الهدف

 420                      النِّفاق اإلميان وطياتها  كلمة اإلسالم حتمل يف

 420              ام  ليته بالد الشَّتو من اإلمام عليه السالمطلب معاوية 

 421                     عفان    عثمان بنمن املواقف املتخادلة لجملة 

 428         ن زمرة املنافقني؟ عمر بن اخلطاب ِم( ص)سول الر َفنَّهل ص

 412                            عرض احلائط بأوامر القرآن يضربعمر 

 412                    زوجته    طمعًا يف سلمًاخالد بن الوليد يقتل ُم

 411            جبريرة السرقة مصن الوليد عن إمارة ُحخلالد بر َمعزل ُع

 414                      قتل خالد بن الوليد ملسلمي بني جذمية      

 414             من خالد بن الوليد           يتربأ( ص)حممد  الرسول

 414                      كما ُيقال يِنوَرذي النُِّب عثمان بن عفان مل يكن

 415                   نا  والزِّ ِرمعلى اخَل( ص)رسول الإدمان أصحاب 

 419                   ة    عَبغرية بن ُشحابي امُلالزنا على الص ّدإقامة َح

 419                      السرقة ريرة جب هريرة لصحابي أبولر َمُعضرب 

 440              فيان بن حرب بو ُسفاق أأس النِّلر ر يف خالفتهَمُع توقري

 441          (       وبةالتَّ) راءةن سورة الَبة َعَلسَمَحجب الَب كمة مناحِل

 444            بني ُأمية ل( رض)زاهد عمر بن عبدالعزيز فضح اخلليفة ال

 445          كاظم عليه السالم السجن وإستشهادهمام موسى الإيداع اإل
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 لسابع الفصل ا
 448            ومالبساته( ص)حممد فاجعة موت الرسول 

 440        (ص) للرسول داع األخريعيد والِوقريع والَووبيخ والتَّخطبة التَّ

 442  وهو يعاني سكرات املوت( ص) بوجه الرسولبن اخلطاب وقوف عمر 

 444             كي ال َيُؤمَّ بداًل عنهر َمُع الة علىالصَّ( ص) سولالرَّ قطع

 448          بتفريقه جيش اسامة        ( ص) خمالفة عمر ألمر الرسول

 451              (ص)حممد  مبوت الرسول والية ُأسامة ببطالن عمر ْمْعَز

 450     (  رض)بكر الصديق  يخالفه ألبحني إستبن اخلطاب ر خطبة عم

 450      (   ص) اللهبيت رسول ني ُأمية آلل كره ب السبب احلقيقي وراء

 450        ماذا تعني كلمة اإلسالم؟                                

 459       نص رسالة اإلمام عليه السالم إلى حممد بن أبو بكر الصديق  

 404           (رض)ة وخالفة أبو بكر الصديق قيَفحادثة السَّ

 408          ني املسلمني يف حادثة السقيفة اق بر أوُل َمن أوجد الشِّقَمُع

 401      ين بشأن آية اإلظهار يف الدِّبن اخلطاب ر عمل األصحاب تكذيب

 400                 هاد             من معنى كلمة اجلِّاحلقيقي املغزى 

 492     (  رض)عليه السالم للخليفة أبو بكر الصديق علّي مبايعة اإلمام 

 494 (                     ص)حقًا مات النفاق مبوت الرسول حممد هل 

 494                         (           ص)لرسوله حممد  اللهتاب ِع

 495 إعرتاف عمر بن اخلطاب مبنعه اخلالفة عن اإلمام علي عليه السالم    

 495           لقبوله اخلالفة ( رض)باني الزاهد أبو بكر الصديق ندم الرَّ

 495                                      ك وتداعياتها      َدقصة َف

 490               هراء فاطمة الزَّ( ص) اللهاخلطبة البيانية لرحيانة رسول 

 498 (             ص)رثاء اإلمام علي عليه السالم لفقد الرسول حممد 

 480 ادئ الشريعة املحمدية             إنقالب اخللفاء التدرجيي على مب

 480                               املراجع واملصادر املعتمدة          

 400                             باألراضي املقدسة             خريطة
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 408                           راضي املقدسة        أخرى باأل خريطة

 422                       اطقة باللغة الكوردية          ن أول صحيفة

 424              ، وتليها خطبة حجة الوداعر املدينةة أو دستونص وثيق

 420             حمتوى املجلد األول                                

 

 

 

 السويد/ ستوكهومل/ ُسوَلنُتونا

 يف يوِممن الكتاب  ِةاإلمياني ِمن املوسوعِة السبعِة املجلداِت إنتهيُت ِمن تأليِف

 املولى م بعوِن 1000سنة / اكتوبر 22 ليوِم هج املوافِق 2410سنة / رمضان 28

 ِمْن َعقٍد وَنيٍِّف ِمَن الزَّمان وقد اسَتغرَق إجناُزها ُزهاَء أكثَر
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  لكتابِغالف الطبعة األولى ل
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 طور ف يف ُسِلَؤامُل

 عبدالرحمن سعيد زنكنه

كاتب وصحفي وإعالمي   

من مواليد مدينة كركوك 

جبنوب كوردستان، تبوأ 

منذ مطلع السبعينات 

منصب سكرتري جمعية 

الفنون واآلداب الكوردية 

مبدينة كركوك، ويف نفس 

األثناء شغل صفة مراسل 

صحفي يف جريدة التآخي 

فاقم األوضاع التي كانت تصدر يف بغداد، ثم إلتحق بعد ت

بالثورة الكوردية، وعمل بصفة حمرر يف إذاعة صوت 

رجع  2805كوردستان، وبعد إنهيار الثورة الكوردية عام 

 ليعني مشرفًا ومصححًا على جملة املجمع العلمي الكوردي

بغداد، حيث شغل يف نفس األثناء يف  التي كانت تصدر

و  کتێبخانه )برناجمني أسبوعيني ثقافيني يف اإلذاعة الكوردية 
اإلصدارات )أي  (ی کوردی و ئاسۆی زانستی ڕۆژنامه

ثم عني مشرفًا عامًا على جملتي ( الكوردية وآفاق علمية

( اجلامعة وآفاق جامعية)أي  (زانکۆ و ئاسۆی زانکۆيی)

مقيم . جبامعة السليمانية ومن ثم جامعة صالح الدين بأربيل

 .  يف السويداآلن ومنذ عقدين من الزمان مبدينة ستوكهومل
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