
 
    

           

                                                                         
          

                        

              ] ٦٠: يونس [ 
فإضافة لعدم تقوى اهللا تعاىل ،  هو دونه ليس كالكذب على منتعاىل  الكذب على اهللا.. 

اهللا تعاىل  من منهج احتسابهيتم  اًسوءواالفتراء عليه ، فإنَّ الكذب على اهللا تعاىل ينتج 
، نفوس الناس  بتشويه دالالته يفملنهج اهللا تعاىل  وهذا يؤدي إىل اإلساءةزوراً وتاناً ، 

  ..خداع الناس وإضالهلم إىل و
ء الناس تعلَّق بدمات املكذوبةوتتجلى اإلساءة ملنهج اهللا تعاىل حينما تكون األمور .. 

مم ، من أحكام تج االعتداء على اآلخرين ، وتعطي أصحاب النفوس املريضة نهِوكراما
لناس واالعتداء على كلِّ ما هو إنساين االعتقاد بأنهم ميلكون التفويض من اهللا تعاىل لقتل ا

  ..يف حيام 
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وكثرية هي األمور اليت متَّ تلفيقها ظلماً وعدواناً على منهج اهللا تعاىل ، إما بافتراء .. 
روايات ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، وإما بتحريف دالالت بعض النصوص القرآنية 

  .. فتريناملُتوافق هوى املرض الكامن يف نفوس ل
السليم  سر خالل التاريخ يف سياقهفَنص كرمي ، مل ييف هذا البحث سنقف عند .. 

ا جعل أصحاب النفوس املريضة باتجاه سليب ، مم ويت دالالتهفلُبه ،  يفسرالذي جيب أن 
إلرهاب الكامن يف مارسة ايستخدمون ذلك كمربر مل، من احملسوبني على اإلسالم 

ذه التفاسري اخلاطئة للهجوم على جينا ا جعل أعداء اإلسالم يستشهدونة ، وممم النفسي
  ..كتاب اهللا تعاىل والنيل منه 

  :قوله تعاىل  النص الكرمي هو هذا.. 
              

              

                

           ] ٣٤ - ٣٣: املائدة [  

سنة اهللا  الوقوف عندقبل الدخول يف تفسري دالالت هذا النص الكرمي ، ال بد من .. 
.. تعاىل اليت ال تتبدل وال تتحول ، واليت حيملها كتابه الكرمي بشكلٍ جلي ال لبس فيه 

 يف كلِّوذلك ، ية عقوبة دنيوأخذ تكليف من اهللا تعاىل للبشر بهذه السنة هي أنه ال 
فكلُّ العقوبات الدنيوية اليت  ..وحبرية االختيار الديين واملذهيب  قة بالعقيدة ،املسائل املتعلّ

تك  على جناياتجزاًء ال تتجاوز كوا ، ترد يف كتاب اهللا تعاىل تكليفاً بالقيام ا 
  ..ودمائهم ، وأمواهلم ، حرمة أعراض الناس 

يف الدنيا من قبل البشر ،  -جمرد كفره على  -تعاىل ال يحاسب فمن يكفر باهللا .. 
  ..إنما حسابه على اهللا تعاىل ، حيث اآلخرة بانتظاره 
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       ] ٢٩: الكهف [  

 - ، وعقوبته ه إىل اهللا تعاىل رحىت موته ، أم، بني اإلميان والكفر  ليتنقَّوحىت من .. 
  ..موكولة إىل اهللا تعاىل  -ه على جمرد نفاقه وكفر

                

              

             

                

                

        ] ١٤٠ - ١٣٧: النساء [   
 هو ، والنفاق ، والكفر باهللا تعاىل ، ورسوله عقدياًين أنَّ حماربة اهللا تعاىل عوهذا ال ي.. 

ه هو عند، جزاء اهللا تعاىل على من يكفر به وحيارب منهجه .. أبداً .. أمر سهلٌ وبسيط 
   ..، ومل يوكلْه للبشر  جلَّ وعال

على الزنا ، وعقوبة على جناية  -دنيوية  –عقوبة اىل يف كتاب اهللا تعلذلك نرى .. 
السرقة على جناية رمي احملصنات ، وعقوبة على جناية اإلتيان بالفاحشة ، وعقوبة جناية 

ويف كلِّ ذلك تأكيد على حرية ... .... االعتداء على دماء اآلخرينعلى جناية ، وعقوبة 
ى على حريات يتعد يدته حراً ، شريطة أالَّاملعتقد ، وأن خيتار اإلنسان ما يريد يف عق

فالعقوبات الصرحية يف كتاب اهللا تعاىل فُرِضت حلماية اإلنسان ، .. اآلخرين وحقوقهم 
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ى حكمة اهللا تعاىل يف تأمني حرية اإلنسان وليس لفرض شيٍء عليه ، ويف كلِّ ذلك تتجلَّ
  ..لعادل لإلنسان يف حياته الدنيا ليختار دون إكراه ، وذلك من أهم مقتضيات االمتحان ا

يف منهجه الكرمي تقتضي تكليف اتمع فسنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتحول .. 
ويف ذلك ..  مهما كان الضحيةو، مهما كان اجلاين ، مبعاقبة مرتكيب اجلنايات ضد الناس 

 كلِّ، وأعراضهم وأمواهلم س حكمة ملنع انتشار اجلنايات يف اتمع حفاظاً على دماء النا
  .. الناس ، مهما كانت معتقدام ومذاهبهم وطوائفهم ، مؤمنني كانوا أم كافرين 

وإميانه كفره ، حياسب اهللا تعاىل هو عليه ، اهللا تعاىل يف اعتقاد اإلنسان  حق.. بينما .. 
.. الناس وكفرهم  ه للناس ، ألنَّ اهللا تعاىل هو وفقط هو العامل حبقيقة إميانومل يوكلْ

يأمرنا اهللا تعاىل بأن ال نصف أي إنسان بأنه ليس مؤمناً ، كون اإلميان حقيقة يف  ولذلك
  ..القلب ال يعلمها إالَّ اهللا تعاىل 

            

    ] ٩٤: النساء [  
  :قوبتني اثنتني عز يف كتاب اهللا تعاىل بني علينا أن نمي.. إذاً .. 
وهذه العقوبة موكلة إىل .. عقوبة على اجلانب العقدي من كفر ونفاق وشرك  - ١

، فاهللا تعاىل الذي ضمن حرية االختيار يف احلياة الدنيا .. اهللا تعاىل ، وال عالقة للبشر ا 
ة ضمنها جلَّ وعال هلم  مبعاقبةه ال إكراه يف الدين ، ال يأمر البشر وبأنبعضهم على قضي.. 

يأمرهم على معاقبة بعضهم يف املسائل العقدية اليت مكاا قلب من املمكن أن كيف ف
يعلم سبحانه وتعاىل أنَّ كالً منهم وهو سبحانه وتعاىل ،  اإلنسان ، وال يعلم حقيقتها إالَّ

فمع كون ..  الذي ينتمي إليهه هو وفقط هو من يسري على الصراط املستقيم يزعم أن
حرية املعتقد إمياناً وكفراً من ضروريات عدالة االمتحان الذي خلقت الدنيا ألجله ، فإنَّ 

تمعات يف فوضى واقتتال وتيه ال حماسبة البشر لبعضهم على مسائل اعتقادهم ستدخل ا
  ..اية له 
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ويف هذه العقوبة ، .. ا البشر حبق بعضهم بعضاً ة على اجلنايات اليت يرتكبهعقوب - ٢
  :علينا أن منيز بني وجهني اثنني 

ؤخذ من الذي يكاجلزاء ،  جلايناباجلزاء  إليقاعيكلِّف اهللا تعاىل ا اتمع عقوبة  - أ 
 واإلتيان بالفواحش، احملصنات  ورمي،  والسرقة،  والزنا،  القتل :اجلاين على جنايات 

وهذه العقوبة هي على فعل اجلاين ، وال تسقط بتوبته ، ألنها من حق اين عليه ....... 
  .. وال عالقة للتوبة بذلك، 

وهذه العقوبة بين اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أطرها وحدودها اليت يتحرك ضمنها .. 
لى فعل اجلناية ، عقوبة عوهي .. ن ومكان ضمن معطياته احلضارية يف كلِّ زما، اتمع 

لذلك ال تنفع معها التوبة ، فسواء تاب اجلاين أم مل ، فيها وليست على مبدئها ونية اجلاين 
  ..له من اجلاين  وعلى اتمع أن يأخذه، حية حمفوظ يتب ، فإنَّ حق الض

احلدود لذلك نرى  ..ة اجلناية يتناسب مع حق الضحيوهذا الوجه من العقوبة على .. 
وتتناسب مع طاقة البشر ليست قاسية كثرياً ،  ، لعقوبات عليها يف كتاب اهللا تعاىلة لالعام

وفق املفهوم القرآين وليس روايات ( ، فقتل القاتل ، وجلد الزاين ، وقطع يد السارق 
....... احشة ، وجلد من يرمي احملصنات ، وإيذاء من يأيت الف) التاريخ وتفسري املوروث 

  ..كلُّ ذلك حدود ليست قاسية وضمن استطاعة البشر 
.. تعاىل وهذه العقوبة يأخذها اهللا من اهللا تعاىل على هذه اجلنايات ، عقوبة  - ب

ا منطلقة من شهوة وجزاء اهللا تعاىل عليها يتعلَّق بعلم اهللا تعاىل بنية اجلاين ، وبدرجة كو
فاهللا تعاىل هو وفقط هو من ....... و من نية مسبقة ، أو عابرة ، أو من منطلق عقدي ، أ

  ..يعلم حققة الدافع وراء تلك اجلناية 
لذلك فهذه العقوبة املبنية على علم اهللا تعاىل باملبدأ والنية اليت انطلق منهما اجلاين يف .. 

فقط هو وهو  حيث اهللا تعاىل، جنايته ، قد يغفرها اهللا تعاىل إن تاب اجلاين توبة صادقة 
 حق اهللا تعاىل ، وليس هذا اجلانب من العقوبة هوو ..من كذا  من يعلم صدق التوبة
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كلَّف اهللا تعاىل به اتمع ليأخذه له كما رأينا حمفوظ وقد لضحية ، فحق الضحية ل اًحقَّ
  ..يف الوجه األول 

حبق اهللا تعاىل العامل علماً مطلقاً  هذا الوجه من العقوبة على اجلنايات يتعلَّق ا كانوملَّ. .
يتأرجح بني  ، ه جلَّ وعالاملتناسب مع حقِّللجاين ، حبقيقة نفس اجلاين ، فإنَّ جزاءه 

ا عفو ملن .. ين واسعني جداً حداهللا تعاىل الكبري ، وإم ا عقوبة قاسية جداً تتعلَّق حبقإم
 ، ذات اجلنايةمرتكيب اجلناة يتعلَّق بكون  هذا االتساعو.. يتوب توبة صادقة لوجهه تعاىل 

  ..بني هذين احلدين الواسعني  -يف قصدهم ومبدأ انطالقهم يف جنايام  -يتأرجحون 
  ..لنعد إىل النص الكرمي الذي حنن بصدد تفسريه .. بعد هذا التبيان .. 
               

              

                

           ] ٣٤ - ٣٣: املائدة [  

كلَّ  تشمل          : العبارة القرآنية.. 
أو غري مسلمني ، فهي تشمل  كانوا مسلمني سواٌءجمتمعتني ،  املوصوفني اتني الصفتني

وجانب اجلنايات اليت تنشر الفساد يف ،      : اجلانب العقدي 

  ..       : األرض

على كلِّ القيم النبيلة  االستمرار يف احلربنرى دالالت    ويف كلمة  ..
ذي اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها ، وعلى كلِّ القيم النبيلة اليت جاء ا منهج الرسالة ال

نرى دالالت استمرار السعي    يف كلمة ، و أنزله اهللا تعاىل على رسوله 
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 .....من جنايات يقومون ا حبق الناس كلِّ الناس مهما كانوا ، يف الفساد يف األرض 
باإلنسان وق فكلُّ ما هو ليس نافعاً وكلُّ ما يضريهو فاسد ، ه م..  

    : يف قوله تعاىل ، بني حاالت اجلزاء    ويف تكرار كلمة .. 

             ..يف ذلك .. 
املُرافقة ة املُختلفبيانٌ يف اختالف األحكام اليت يستحقِّها هؤالء كَجزاٍء على جناياتهِم 

،           : حملاربتهم اهللا تعاىل ورسوله
، وحسب درجة كلٍّ منهم يف حماربة اهللا تعاىل ورسوله ، وذلك حسب جناية كُلٍّ منهم 

التايل فنحن أمام وب... يف جنايته  اجلاين وحسب نيته ، وحسب املبدأ الذي انطلق منه
تعدم دة دة جناياتخمتلفة اجلزاء يكون فوبالتايل ، ودرجات حماربة متعد بدرجات..   

             .. وقوله تعاىل .. 

   نا أمام جنايؤكِّد لنا أني ، ها ودرجات حماربة هللا تعاىل ورسوله ، اتانغُفْر
بة ال يسقُط إالَّ بتو -عند اهللا تعاىل  - حيتاج إىل توبة ، وجزاؤها  -ىل اعند اهللا تع -

       فالعبارة القرآنية .. .اجلاين قبل أن يقْدر عليه املُحارب 

     أنَّ ، تؤكِّد ة ال بدبسبب كونن تكون صادقة ، وليست أالتوبة املعني 
  .. وقع يف قبضة العدالة قداجلاين ب املُحارِ

، ويف ) املعجزة الكربى : ( ووقفنا عنده يف كتاب  ..هذا كلّه ال خالف عليه .. 
نايات ال بد من فال شك أنَّ مرتكيب اجل) .. الدولة احلرة مطلب قرآين : ( كتاب 

، قبل اجلزاء املترتب على تلك اجلنايات يف اآلخرة وأمام الناس معاقبتهم يف احلياة الدنيا 
مواهلم أ، ويف ذلك حفاظ على دماء الناس وأعراضهم وكرامام وواملتعلِّق حبق اهللا تعاىل 

   ..وخصوصيام 
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ل إىل ويؤجمن اهللا تعاىل  إالَّ فلو كان اجلزاء على اجلنايات حبق البشر ال يكون.. 
كما هو اجلزاء على الكفر وحماربة منهج اهللا تعاىل ، لتمادى ارمون جبرائمهم ، ، آلخرة ا

فإضافة لعقاب اهللا تعاىل على اجلنايات يف اآلخرة .. ولسادت اجلرمية يف اتمع دون رادع 
لردع كل من تسول له نفسه يف اجلاين ،  تطبق علىعقوبة دنيوية اهللا تعاىل ، شرع 

  ..االعتداء على كرامات الناس وأعراضهم وأمواهلم ودمائهم 
يتناسب  ألخذه من اجلاين يف الدنيا ،للبشر ، الذي أوكله اهللا تعاىل واجلزاء الدنيوي .. 

، خاصة جداً  ويف حاالت.. وهنا  ..فكلما كربت اجلناية كرب اجلزاء مع درجة اجلناية ، 
       القاسياعتبار اجلزاء من املمكن اجلنايات كبرية جداً ، حيث 

           ًراستأنس به مؤشكجزاء ي
، فاجلزاء على ذا اجلزاء القاسي ارتكبوا جنايات كبرية ، تستحق هممن  ، ملن يستحقّونه

    ..قدر اجلناية ، واجلنايات الكبرية جزاؤها كبري 
  :هو اإلجابة على السؤال التايل يف هذا البحث ، أود إلقاء الضوء عليه  ما.. لكن .. 
       :  هل اجلزاء املذكور يف هذا النص الكرمي.. 

          ،، ة  وبإطاره العامبعيداً عن اخلصوصي
اتمع اهللا تعاىل  الضحية والذي يأمراجلزاء املُتعلِّق حبق  - حصراً  – هل هو اليت ذكرناها ،

أصحاب تلك أفعال على ا تطبق يف احلياة الدنيكأحكام دنيوية ،  بأخذه من اجلاين
الذي يأخذه يتعلَّق حبق اهللا تعاىل أم .. كما تذهب مجيع تفاسرينا املوروثة ؟ ، اجلنايات 
   .. ؟ جناياميف  اجلناةمن اجلاين حسب املبدأ والنية اليت انطلق منها  اهللا تعاىل
خالف ،  التقتيل ، الصلب ، قطع األيدي واألرجل من(  :العقوبات هل : مبعىن .. 

اجلناة تها من أن يأخذها حبرفيمن اهللا تعاىل للحاكم ب هي أمرهل ، ) النفي من األرض 
 هذه العقوباتأم أنَّ .. للضحايا  وكحقكجزاء على أفعاهلم هللا تعاىل ورسوله ، احملاربني 
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وا حق ، حيث مل يقدرعند اهللا تعاىل من جزاء ما يستحقّه اجلناة  تصور -ذه الشدة  –
 .. انطلقوا منها يف تلك اجلنايات على نيام واملبادئ اليت وجيازيهم اهللا تعاىل،  اهللا تعاىل

ومل يؤجل إىل يف احلياة الدنيا على ذلك من اهللا تعاىل فيما لو كان احلساب  .. وذلك
  ..؟ اآلخرة 
  :التالية  اطال بد من الوقوف عند النقلإلجابة على هذا السؤال .. 
  :بكلمةنراه مبدوءاً ات ، يوبة على تلك اجلنااجلزاء املذكور كعق  :   

حتصر اجلزاء املعين يف     ....... : فالعبارة  ..حلصر اجلزاء بالعقوبات املبينة 
ذه احلدود دون غريها  هذا النص ات العقوبب حمصورجزاؤهم : مبعىن  .....الكرمي:     
                .. 

، مل يذكَر يف كتاب اهللا تعاىل كعقوبة يأمر اهللا تعاىل     وما نراه أنَّ اجلزاء

   ، وكذلك اجلزاء ى فعل اجلناة كجزاء علبتنفيذها من قبل البشر 

     وذلك بتضعيف القطع ،    لأليدي واألرجل معاً ، ومن
اجلنايات يف كتاب اهللا تعاىل معلوم ، مثل القتل ، والزنا ، اجلزاء على فعل ف.. خالف 

  .. ر اجلزاء ا اليت يحصه احليثية الشديدة والقاسية وكلّها ليست ذ.. والسرقة ، وغريها 
جانب اجلزاء املُتعلِّق حبق هو  -بإطاره العام  –وهذا يشري إىل أنَّ اجلزاء القاسي هذا .. 

اجلزاء من هذا فيما لو كان  يأخذه اهللا تعاىل ومل يوكلْه للبشر ، وذلك ياهللا تعاىل ، والذ
لو أنَّ اهللا تعاىل سيجازي : مبعىن .. احلياة الدنيا سيؤخذ يف يات اهللا تعاىل على تلك اجلنا

 يف حماربة للمبدأ والنية اليت انطلقوا ماجزاًء موازياً ، ه هو لى حقِّعاة الدنيا املعنيني يف احلي
  : ن يف األرض ، لكان هذا جزاءهم املُستحق اهللا تعاىل ورسوله وسعيهم كمفسدي

 .......   .. لو كان اجلزاء علي ذلك يف اآلخرة له إسقاطٌ يف هذه : آخر مبعىن
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الدنيا لكان ذه الشدة ، كون اخللود يف جهنم أقسى بكثري من كلِّ هذه األحكام القاسية 
  .. اًكبري -الذي مل يقدره اجلناة  -، كون حق اهللا تعاىل 

تلفة واملترافقة مبحاربة اهللا تعاىل ورسوله ، وبالتايل فحصر اجلزاء على اجلنايات املخ.. 
ذه احلدود القاسية اليت مل يذكَر حد واحد منها ولو مبقاربة للحدود اليت يبينها اهللا تعاىل 

 هذا احلصر ..... ) ..قتل ، السرقة ، الزنا ، ال( يف كتابه الكرمي على اجلنايات املعروفة 
هذا اجلزاء الوارد يف هذا النص أنَّ ) ا يف البنود الالحقة مع األدلة اليت سنراه( يؤكِّد  ..

املوازي لتلك اجلنايات املُفترض يف احلياة الدنيا و، اإلهلي املتعلّق باحلق الكرمي هو اجلزاء 
املترافقة مع حماربة اهللا تعاىل ورسوله ، فيما لو كان اهللا تعاىل سيجازي على ذلك يف احلياة 

  ..الدنيا 
الدالالت احملمولة ذا النص الكرمي ، واليت تصور لنا عظم اجلزاء اإلهلي من  وهذه.. 

ااهللا تعاىل على تلك اجلنايات املرافقة حملاربة اهللا تعاىل ورسوله ، وقساو مقارنة ( ا وشد
نيا  تعاىل يف احلياة الد، فيما لو كان اجلزاء عليها من اهللا )يكلَّف به البشر  الذيمع اجلزاء 

  :ة موازية هلا شدالتايل تعاىل  نرى يف قوله ...
               

              ] ٦١: النحل [   

متعلِّق حبق قاسٍ وشديد ، وهو جزاء مفترض        فاجلزاء .. 
هذا هو اجلزاء : مبعىن  ..الناس بظلمهم يف احلياة الدنيا  فيما لو آخذ اهللا تعاىلاهللا تعاىل ، 

يف  ظلمهمعلى  الظاملنيجازى اهللا تعاىل  فيما لواملُتعلِّق حبق اهللا تعاىل ، املُستحق املُفترض 
  ..احلياة الدنيا 
 :  ةالعبارة القرآني         ن أنَّ هذااجلزاء ، تبي

،     .......  القاسية احملصور ذه العقوباتاملُتعلِّق حبق اهللا تعاىل ، واملُفترض 
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املرافقة حملاربة  حلجم بشاعة اجلنايات املرتكبة - عند اهللا تعاىل وحبقّه جلَّ وعال  - ملوازياو
 اجلزاء املتعلِّق بأخذ اهللا تعاىل لهيف احلياة الدنيا كون ، والذي لن حيصل اهللا تعاىل ورسوله 

والقساوة  وبأنها تستحق هذه الشدة ، هو تبيانٌ حلجم جرائمهم وبشاعتها ،هو يف اآلخرة 
وتأيت العبارة التالية .. هو خزي ألصحاب تلك اجلنايات فبيانه  وبالتايل ، تهانتيجة بشاع

     : يف اآلخرة حقيقة هلا مباشرة لتبين جزاءهم الذي سيلقونه 

   ..  

بالعقوبات املُبينة     ....... حصر اجلزاء تشري إىل    كلمة .. 

             :  يف النص

   .. ن لبشاعة تلك اجلنايات املترافقة لجزاء حلصر لوهذا ااهللا  مع حماربةاملُبي

  ..      : هو ذلك يف حق اهللا تعاىل ، تعاىل ورسوله ، و
  ..ووقوع اهلوان والفضيحة واالستحياء ، إلزام احلجة اخلزي هو .. 
              

                       
  ] ٧٨: هود [ 

             

       ] ٦٩ - ٦٧: احلجر [  

مرة ، )  ١١( ترد  لرأيناها   : كلمة ولو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل إىل .. 
ولننظر يف النصوص  .. كلُّها تصف خزياً لبعض البشر ، فاعله اهللا تعاىل وليس البشر

  :غري النص الذي بني أيدينا األخرى 
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 ............           

                

       ] ٨٥: البقرة [  

                

                

    ] ١١٤: البقرة [  
  ..............              

                   
  ] ٤١: املائدة [ 
                

     ] ٦٣: التوبة [   

              

           ] ٩٨: يونس [  

             

          ] ٦٦: هود [  

             

             ] ٢٧: النحل [  
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     ] ٩: احلج [  

                    
  ] ٢٦: الزمر [ 

             

            ] لت١٦: فص [  

  : فاعله اهللا تعاىل، تصف خزياً للبشر نراها أيضاً ،     :وكذلك الصيغة .. 

               

    ] ٢: التوبة [   
فاعله اهللا تعاىل ، وال تصف خزياً  ها تصف خزياً للبشرالفعلية كُلُّإذا الصيغ غري .. 

   ..خزياً ناجتاً عن عقوبات يقوم ا البشر وال فاعله البشر ، 
        : ملفهوم اخلزي يف العبارة من هنا نرى أنَّ إدراكنا 

شر ، وليس ال خيرج عن إطار خزيٍ للمعنيني بالنص ، فاعله اهللا تعاىل ، وليس الب، 
    ....... من هنا نرى أنَّ حصر اجلزاء و.. عقوبات ناجتة عن فعل البشر 

الوارد يف هذا النص الكرمي ، بأمور قاسية جداً ، هي فوق كلِّ العقوبات الواردة يف كتاب 
لبشاعة  فضحهو  ..هذا احلصر .. اجلناة  اهللا تعاىل واليت يأمر اهللا تعاىل احلاكم بأخذها من

الساعني يف األرض فساداً ، وبالتايل هو إلزام احلجة ، أعمال حماريب اهللا تعاىل ورسوله 
: يف كتاب اهللا تعاىل  يوهذا هو عني داللة اخلز ..م عليهم ، وإيقاع اهلوان والفضيحة 

        ..  
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     :الكرمي اجلزاء املعين ا يؤكِّد أنَّمم هو على تلك اجلنايات ،  يف هذا النص
 يفجلزاء لو كان هلذا ا فيما، متعلِّق حبق اهللا تعاىل وجبزاء اهللا تعاىل عليه  مفترض جزاٌء

ذه  -وليس أمراً من اهللا تعاىل للحاكم بأن ينفّذه  اآلخرة إسقاطٌ موازٍ يف عامل الدنيا ،
   :اآلية الكرمية هو ..  ا يؤكِّد ذلكمم..  متعلِّقة حبق اين عليهكعقوبة  -احليثية 

              ..  فهذه

يف حال     .......  يسقط اجلزاء املفترض عن اجلاين: اآلية الكرمية تقول 
  ..تاب طواعية من نفسه ، وليس بعد اإلمساك به 

العقوبة الدنيوية على اجلنايات املرتكبة حبق البشر ، ال تسقط بتوبة  ..كما قلنا .. 
، والعبارة واملتعلِّق حبقِّه جلَّ وعال اجلاين ، فما يسقط بتوبة اجلاين هو اجلزاء عند اهللا تعاىل 

.. تصف فيما تصف جنايات يقوم ا هؤالء       القرآنية 
بينما .. فالقاتل سيجزى جبنايته سواء تاب أم مل يتب ، وكذلك الزاين ، وكذلك السارق 

ما نراه يف اجلزاء املعين ذا النص الكرمي هو سقوطه عن اجلاين يف حال التوبة ، وهذا 
ه جزاء محبقِّه جلّ وعال فترض من اهللا تعاىل يؤكِّد أن تعلِّقلتبيان حجم جرمية تلك م ،

فيما لو تعاىل ، ة يف حالة مفترضة هي اجلزاء املوازي هلا من قبل اهللا اجلنايات ، وما تستحقّ
  ..كان هذا اجلزاء سيأخذه اهللا تعاىل من اجلاين يف احلياة الدنيا 

وع إىل اهللا تعاىل قبل الوقوع بقبضة العدالة ، فكون التوبة الصحيحة نتيجة الرج.. 
، يقتضي ذلك أنَّ هذا اجلزاء ليس أمراً للحاكم  اجلزاء الوارد ذا النص الكرميتسقط 

املرتكبة ، فاجلنايات املرتكبة حبق الناس ال تسقط  بأخذه كعقوبة دنيوية على اجلنايات
يفتح قلب اجلاين ليعلم صدق توبته من ، فضالً عن كون احلاكم ال يستطيع أن بالتوبة 
وهذا يؤكِّد أنَّ اجلزاء املعين يف هذا النص الكرمي هو تصوير للجزاء املُستحق يف .. عدمها 

  ..فيما لو كان هناك إسقاط لعقوبة اآلخرة يف احلياة الدنيا احلياة الدنيا من اهللا تعاىل ، 
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 :ة احلاملة للجزرض يف العبارات القرآنياهللا تعاىل واء املُفت ر املُتعلِّق حبقملا املُصو
 يفنرى صيغة املبين للمجهول الدنيا ، احلياة ه اجلناة فيما لو عاقبهم اهللا تعاىل يف يستحقّ

:  املوازية لبشاعة جنايام من زاوية حق اهللا تعاىل للعقوبات املُفترضةكلِّ األفعال املُصورة 
]]     ،،     ،،     ،،   [[  .. فالوصف مل يأت

بصيغة أمرٍ كتبه اهللا تعاىل على  وكما هو يف جزاء عقوبيت السارق والزاين ، أبصيغة األمر 
  ..املُكلَّفني 
              

      ] ١٧٨: البقرة [  

              

    ] ٣٨: املائدة [  

           

          ] ٤٥: املائدة [      

               

     ] ٢: النور [  

       ،،     ،،    ،،    [[ : فصيغة املبين للمجهول.. 

   [[ فترضاً اجلزاء  تتعلَّق بكوناىل من ، وليس أمراً مباشراً يطلب اهللا تع ،م
حيث هناك عقوبات دنيوية (  توبة قبل اإلمساك ماليف حالة .. بينما .. البشر تنفيذه 

أنَّ هذه التوبة، ) نا على ذات اجلنايات كما بي ليست وخالصة لوجه اهللا تعاىل ،  ال شك
وحسب ،  ضحيةاملُتعلِّق حبق الالبشر املُكلَّفني بتنفيذ اجلزاء نتيجة الوقوع بأيدي العدالة من 
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يف ..  كتاب اهللا تعاىلما يبين كتاب اهللا تعاىل ويأمر صراحة بأخذها يف أماكن أخرى من 
صيغة املبين للمعلوم ، حيث يعود فعل اإلمساك م للبشر نرى  ..تصوير هذه احلالة 

   : ولكن من جانب حق اين عليه ، املُكلَّفني بأخذ اجلزاء على ذات اجلنايات 

     ..   
 ..ه هو البشر ، عي امدوفق ( واملُكلَّف مبعاقبته لتوبة رياًء وخوفاً من العقوبة ، ما يهم

، لذلك ، إن تاب  البشرهو ) الواردة يف نصوص أخرى وليس يف هذا النص العقوبات 
  ..واهللا تعاىل يعلم ذلك  ، ةدون اإلمساك به ، فتوبته هي لوجه اهللا تعاىل ، وهي صادق

 ه، وليس بتكليف لتؤكِّد أنَّ األمر يتعلَّق باهللا تعاىل ، يت العبارة التالية مباشرةأوت.. 
ال  على سبيل املثال -فاهللا تعاىل مل يقل  ..        :للبشر 

     : وعال  إنما يقول جلَّ) .. فاعفوا عنهم : (  -احلصر 

   ، الكرمي فاعله اهللا تعاىل ، وليس البشر ألنَّ اجلزاء املُفترض املعين يف هذا النص ،
وما يريده اهللا تعاىل منا  ..العامل علماً مطلقاً بصدق توبة التائب ومن يغفره هو اهللا تعاىل 

  ..        :، وليس أخذ اجلزاء  هو علم ذلك
  :ة ما نذهب إليه ممفترضة ا يؤكِّد صحمن أنَّ اجلزاء هو مسألة م تعلِّقة حبقم

ها املُفترض ءوجزا ناياتتصور حجم جرمية تلك اجلاهللا تعاىل وليس حبق اين عليه ، و
ا يؤكِّد ذلك ، هو مم.. يف احلياة الدنيا ىل من اجلاين اهللا تعا ، يف حال أخذهاملوازي هلا 

  ..اآلية الكرمية السابقة مباشرة هلذا النص الكرمي 
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           ] ٣٤ - ٣٢: املائدة [  

تبين جرمية قتل نفسٍ ،            فاجلناية .. 

    : قتل مجيع الناس  جبرمية هها اهللا تعاىليشب وهذه اجلرميةواحدة ، 

  ..  ، اً للحاكم بأن جيازي بذلكأن جيازي من قتل : عىن مبوهذا ليس أمراً إهلي
تبيانٌ لعظم جرمية قتل النفس ، وأنها عند اهللا هو إنما نفساً واحدة كمن قتل مجيع الناس ، 

وكذلك األمر فيمن حييي ..  توازي قتل الناس مجيعاً - لق للنفساكخ -وحبقِّه تعاىل 
كإحياء  -كخالق للنفس  -وحبقِّه هو عند اهللا تعاىل  نفساً واحدة ، فإحياُء نفسٍ واحدة

بيانٌ حلقيقة جرمية قتل النفس ، وحلقيقة إحيائها ، وكلُّ ذلك تشبيه وت.. س مجيعاً النا
  ..هذا التبيان ساس أباملعاقبة على للبشر وليس أمراً إهلياً 

النص الذي بني أيدينا يلي هذه اآلية الكرمية مباشرة ، وهو يف ذات السياق ، ليبين .. 
كانت العقوبة من اهللا تعاىل مباشرة فيما لو املُتعلِّق حبق اهللا تعاىل ، اجلزاء املُفترض 

      : وبالتايل فاجلزاء .. ويأخذها جلَّ وعال يف احلياة الدنيا 

           ليس أمراً من اهللا تعاىل للبشر
  ..ليعملوا به كعقوبة على اجلنايات اليت يقوم ا بعض البشر ، كما بينا 

هو الفارق بني تقدمي دالالت العبارات كم ..  بعد هذا البيان الداليل الذي رأيناه.. 
              : القرآنية
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    وكَّلني من اهللامن اهللا تعاىل للمجرمني الذين حيسبون أنفسهم م ها أمرعلى أن
يفعلوا ذلك باآلخرين املختلفني معهم فكراً وعقيدة  بأنة غري قابلة للعزل ، تعاىل بوكال

حماربة اهللا تعاىل ورسوله وما ومذهباً ، وبني تقدمي داللتها على أنها تصور حجم جرائم 
ون من اهللا ، حيث يستحقّوحبقّه جلَّ وعال ، وذلك عند اهللا تعاىل يرافقها من جنايات 

هذه العقوبة الدنيوية ، فيما لو كان هناك إسقاطٌ جلزاء اآلخرة ) لبشر وليس من ا( تعاىل 
  ..؟ يف هذه احلياة الدنيا 

عن األجيال املتالحقة ، ناتج عن جعل املوروث القرآنية  دالالت النصوصغياب .. 
التفسريي منظاراً وحيداً ال ترى دالالت كتاب اهللا تعاىل إالَّ من خالله ، وعن منع حرية 

 فهم نصوص صعوبة يفالتفكّر والتدبر يف نصوص آيات كتاب اهللا تعاىل ، وليس ناجتاً عن 
ر ملن يريد ذلك كتاب اهللا تعاىل ، فكتاب اهللا تعاىل يسره اهللا تعاىل للتفكّر والتدب..  

           ] ١٧: لقمر [     
مشكلة اجلاحدين بدالالت كتاب اهللا تعاىل ، ليس سببها كتاب اهللا .. بالتأكيد .. 

 بالتأكيد مشكلتهم..       تعاىل الذي يسره جلَّ وعال للذكر 

  ..      :أنهم مل يعملوا بقوله تعاىل 
 لدالالت هذا النص الكرمي ،)  نقيةليست بالتأكيد هي ة عن ني(  الفهم اخلاطئ ..

هي موافقة كاملة لشاكلة الكافرين يف  ولغريه من بعض نصوص كتاب اهللا تعاىل ،
  :خماطبتهم لرسلهم 

            ] ١٣: إبراهيم [   
لدالالت هذا النص الكرمي ، )  نقيةبالتأكيد ليست هي ة نيعن ( الفهم اخلاطئ .. 

عدو ( أيب إبراهيم ولغريه من بعض نصوص كتاب اهللا تعاىل ، هي موافقة كاملة لشاكلة 
  ] ٤٦: مرمي [          إلبراهيم عليه السالم يف خماطبته )اهللا تعاىل 
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ممن يؤمن بالرواية التالية ، فهماً سليماً لدالالت هذا النص الكرمي كيف لنا أن نتوقّع  ..
كتاب اهللا تعاىل ، معتقداً آيات ، ويعتربها تفسرياً آلية من  أكثر من إميانه بكتاب اهللا تعاىل

األدىن من مفردات  متجاوزاً احلد،  اغتصاب نساء اآلخرين ، ألنهم آخرونأنها تبيح له 
  : ة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليهاالقيم النبيل

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٦٤٤( مسلم 






 

  : حسب ترقيم العاملية ) ١١٢٦٦( أمحد 






 

ديناً يتم به التقرب إىل ) وشرح النووي له ( هل من املمكن ملن يعترب احلديث التايل  ..
   :، أن تكون عنده إرادة صادقة وقلب سليم يتدبر به كتاب اهللا تعاىل اهللا تعاىل 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٢٨١( مسلم 







 



        ٢٠                  

  :كتاب صحيح مسلم بشرح النووي  وفيما يلي نص من شرح هذا احلديث من.. 
 ]]









[[  
صحة ن يعتقد بهل من املمكن مل: وأتوجه لكلِّ عاقل يف هذا العامل ، فأقول له  ..

   :بشكلٍ سليم  اك دالالت كتاب اهللا تعاىلدرأن يستطيع إ، الرواية التالية 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٤( البخاري 




 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٧٩( البخاري 




 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣١( مسلم 




 



        ٢١                  

ه إرادة إلدراك وهل من املمكن ملن يعتقد بصحة الرواية التالية ، أن تكـون عنـد  .. 
  : دالالت كتاب اهللا تعاىل 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧١( مسلم 


 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٦٩( مسلم 


 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧٠( مسلم 




 

  ..وهو شهيد  ممن كان له قلب أو ألقى السمعنتظر اإلجابة ن.. 

 
 


