
 

 

  
 

 
 
  

  
          

                        

ترتفع األصوات املنادية بإقامة الدول على .. وهنا وهناك .. بني احلني واآلخر  ..
تلفة ، ويتم الطرح عرب مشولية ال ختتلف حتت مسميات خم، معايري دينية أو مذهبية خاصة 

هذه الدولة  إقامةويتم جتييش البسطاء من أجل .. عن الشمولية السياسية أحادية االتجاه 
ر األمر هلم بأنَّ أيصوهي دولة كافرة الدولة عن هذه دولة أُخرى خمتلفة  ، حبيث ي

بعض اآليات الكرمية اليت ال حتمل ما  خمالفة لشرع اهللا تعاىل ، ويتم استدعاءو وفاسقة
يذهبون إليه ال من قريب وال من بعيد ، إضافة إىل استدعاء بعض الروايات اليت فُصلت 

  ..أساساً وفق أهواء مذهبية وطائفية مسبقة الصنع 
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ة ، يعتربوبالطبع كلٌّ من هؤالء الداعني هلذه الدول الدة والطائفية واملذهبيمذهبه  يني
اليت يطلق عليها اسم الدولة اإلسالمية  لدولتهنفسه معياراً به طائفته وما يؤطِّر و فكريال

وملّا كانت هناك مذاهب فكرية خمتلفة ، ورؤى خمتلفة حىت داخل املذهب الفكري .. 
الواحد ، فمن الطبيعي أن ختتلف الرؤى بني الداعني هلذه الدولة ذام ، حبيث يكون 

منهم مع اآلخرين املنادين بالدولة  أكرب من اختالف أي –أحياناً  –االختالف بينهم 
  ..احلرة املدنية 

وعلى الرغم من أنَّ الدولة مسألة أقرب إىل اجلانب الدنيوي منها إىل جانب اآلخرة 
تمع ، على خمتلف عقائدهم ، وتتضمة بني أبناء ان األحكام اليت تنظم العالقة الدنيوي

ينية واملذهبية والطائفية والعرقية والفكرية والثقافية ، فإننا سنبدأ بشرح الد وانتماءام
 األكذوبة هي لَّق باآلخرة ، لنرى كيف أنَّ هذهأكذوبة احتكار اخلالص كمسألة تتع

ف وإقصاء اآلخرين واملتاجرة بالدمة األوىل لكلِّ مرتلقات التطرين ، لصاحل املقد
بعد أن حولت مع الزمن إىل دين وبعض السابقني ،  تاجر ا سياسية أهواءعصبيات و

قة ال عال ، مصبوغة بلون تلك العصبيات لُبست بروايات موضوعة وبتفاسري موروثة
ين احلللد ا وألحكامه الطاهرة ق ، ال من قريب وال من بعيد..  

بعدهم النصارى ، يقول مسألة احتكار اخلالص مسألة قدمية زعمها اليهود ، ومن 
                 : تعاىل

        ] ١١١: البقرة [   

واضح وصريح  ،            قوهلم  ..

  وقوله تعاىل . ..لجنة هلم وحدهم هم لاحتكار عربلخالص هم ليف احتكار

   ، ةأنَّ قوهلم هذا ليس  من اهللا سبحانه وتعاىل ، هو إجابة واضحة وجلي

   وله تعاىل وق ...وبالتايل هو أكذوبة يفتروا على اهللا تعاىل  ،أكثر من أماين 
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      صريح يف أنَّ من عليه اإلتيان بالربهان هو حمتكر
، وذلك ألنَّ األمر غريب وخمالف ليس فقط وليس من ال حيتكر اخلالص  ، اخلالص

  ..ىل الناس عليها يضاً للفطرة النقية الطاهرة اليت فطر اهللا تعاأملنهج اهللا تعاىل ، وإنما 
سنأيت بالربهان من كتاب اهللا تعاىل بأنَّ اجلنة والنار ليستا ألمة .. ومع ذلك . .

حمددة أو دين حمدد أو مذهب حمدد ، لنرى كيف أنَّ هذا الزعم هو مقدمة فُصلت من 
ائهم يف لنتائج تتمحور حول إلغاء اآلخرين وإقصاليت مادا العصبيات النتنة ، األهواء 

  ..الدنيا قبل اآلخرة 
، أي أهل الكتاب ،       من يصفهم اهللا تعاىل بقوله .. إذاً ..  

..              زعموا احتكار اخلالص 
على اإلسالم أيضاً حيتكرون اخلالص  من أتباع الفكر احملسوب –لألسف  –والكثريون 

من أتباع الرسالة بعد الرسالة اخلامتة ال يدخل اجلنة إالَّ إن كان مسلماً : ، وذلك بقوهلم 
هاتان الفئتان مها من حيتكر اخلالص ، كلٌّ ..  اليت أنزهلا اهللا تعاىل على النيب حممد 

  ..مهما عملوا ، ة يدخلوا اجلنولن معتقداً أنَّ اآلخرين لن ، لنفسه 
  ..يقول تعاىل .. وعلى أهل الكتاب واضحاً جلياً  لذلك نرى الرد اإلهلي عليهم.. 
               

                

           ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء  [          

في هلذا الزعم هو ن         فقوله تعاىل 
الزعم هذا  وحقيقة .....الباطل الذي يزعمه أهل الكتاب واحملسوبون على اإلسالم 

 ] ١١١: البقرة [      بأنه جمرد أماين باحتكار اخلالص يصفه اهللا تعاىل 
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   ماين من أساسهانفي هذه األعرب  لذلك جاء النفي اإلهلي هلذا الزعم.. 

       ..  

       ويتابع البيان اإلهلي يف شرح جزئيات هذه املسألة 

          ة بنا والة ليست خاصوذلك بصياغة عام ،
  إنما يقول )  منكم أو منهممن يعمل سوءاً ( فاهللا تعاىل مل يقل  ..بأهل الكتاب 

    ة دون استثناءلتشمل كلَّ البشري ،..  

          وكذلك قوله تعاىل .. 

   ة مجعاءعلى البشري ولكن بشرط واحد هو ، هو قولٌ مفتوح    
نرى صيغة اإلميان .. ولكن .. فاإلميان شرطٌ ال بد منه يف معادلة الدخول إىل اجلنة .. 

  حمددة  أو مسألة حمدد أو مذهبٍ حمدد متعلّقة بدينٍ مضافة أو ليست ، شاملة

  ..  
حمدد  أو مذهبٍ حمدد صفة ال ميكن احتكارها لدينٍ وحنن نعلم أنَّ صفة اإلميان هي

  ..بأنه ليس مؤمناً ) يلقي إلينا السالم ( واهللا تعاىل يأمرنا أن ال نصف إنساناً مساملاً  ..
           

     ] ٩٤: النساء [      

أو  حمدد ليست حكراً على دينٍ –كما نرى  –فصفة اإلميان بصيغتها العامة هي .. 
  ..يقول تعاىل .. إنَّ صفة اإلميان يف إطارها العام هي صفة واسعة . ....حمدد  مذهبٍ
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        ] ١٣٦: النساء [          

يأمرهم جلَّ وعال  ،     تعاىل بقوله هؤالء الذين يصفهم اهللا 

           بقوله 

      ني بقوله تعاىلوهذا يعين أنَّ املعني ،     ،  ليسوا

        مؤمنني مبا تصفه العبارات القرآنية 

        .. ةولذلك نفهم العبارة القرآني   

  همن اهللا تعاىل للذين يبحثون بأن عن احلقيقة  –وهم مطمئنون  –ا خطاب
وإخالص ، حماولني الوقوف على حقيقة األمر ، ملعرفة خالق الكون ، وملعرفة  بصدقٍ

يا أيها الباحثون بصدق املطمئنون : مبعىن  ...حقيقة املنهج احلق الذي يريده اهللا تعاىل 
.. يا من تريدون اتباع احلق وأنتم مطمئنون لذلك باحلقيقة مهما كانت وأينما كانت ، 

احلق واحلقيقة اليت تبحثون عنها واليت تريدوا بصدق واطمئنان هي باتباعكم لألوامر 
           التالية 

     ..  

اإلميان مبنهج رسالة  ال يقتضي شرطَ     قوله تعاىل .. إذاً .. 
  ..وهذا ما نراه يف اآلية الكرمية التالية .. أبداً .. بعينها  بعينه أو طائفة أو مذهبٍحمددة 
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     ] ١١٠: آل عمران [   

أهل آمن يعين لو          فقوله تعاىل 

    بدليل العبارة السابقة هلا مباشرة  ، وذلك مبنهج الرسالة اخلامتة الكتاب

            واليت
ينتج خري أمة بكينونته الذي  ، )القرآن الكرمي ( الة اخلامتة تصف متبعي منهج الرس

  ..أُخرجت للناس 
       تعين املنهج والطريق ،    كلمة إنَّ .. 

               

               ]

إنما )) كنتم خري قومٍ أُخرجوا للناس (( واهللا تعاىل مل يقل ..  ] ٢٣ – ٢٢: الزخرف 
فمنهج القرآن الكرمي بكينونته ،         يقول جلَّ وعال 

املتعلّقة بصفات اهللا تعاىل كونه ينتمي لعامل األمر وكونه حمفوظاً من قبل اهللا تعاىل ، 
وكونه يخاطب البشرية مجعاء ، هو ذه الكينونة ينتج مبن يتبعه خري أمة أُخرجت للناس 

   خياطبهم اهللا تعاىل بقوله  يتصفون مبا ذه األمة، كون أبناء ه

       ..       
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  هؤالء الذين مل يؤمنوا مبنهج الرسالة اخلامتة من أهل الكتاب .. ولكن .. 

       العبارة األخرية ! ... ، ما هو مصريهم ؟

  ..      يف هذه اآلية الكرمية تبين ذلك 

 جزءاً من املعنيني بقوله تعاىللنا تصف     العبارة القرآنية .. 

         ،  أي تصف جزءاً من أهل الكتاب
لكن املوروث ولألسف أصبح حاجزاً بني الكثريين  ،هكذا تنطق هذه اآلية الكرمية  ،

األدىن من قواعد اللغة  وكلُّ إنسان ..لكتاب اهللا تعاىل  وبني الدالالت احلق يدرك احلد
  .. يرتل اهللا تعاىل به سلطاناً قيقة حينما يتجرد عن الكثري مما مليصل إىل هذه احل العربية
  .. واحتجاج حمتكري اخلالص على احتكارهم هذا بقوله تعاىل.. 

                

            

          ] ٨٦ – ٨٥: آل عمران [  ..  
هذا االحتجاج ليس سليماً على اإلطالق ، وهو ناتج عن عدم إدراك دالالت كتاب 

  ..أصالً إلدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل صادقة عن عدم وجودة إرادة بل ، ىل اهللا تعا
  :هذه العبارات القرآنية تعين املسلمني الذين يريدون االرتداد عنه .. 
  يف هذه العبارات القرآنية وبصيغة املضارع    ورود كلمة  – ١

      ، ة هو يعين أنَّ املعينذه العبارات القرآني يريد ترك ، مسلم
.. وال تعين هذه العبارات اآلخر الذي ليس مسلماً .. اإلسالم ليذهب إىل منهج آخر 

  .. فاآلخر ليس مسلماً ليترك اإلسالم مبتغياً غريه 
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ون على حقيقته مما يؤكِّد أنَّ املعنيني هم املسلمون الذين يعرفون اإلسالم ويقف – ٢
وبأنه منهج اهللا تعاىل اخلامت والذي أراده للبشرية مجعاء ، وبعد ذلك يريدون االرتداد عنه 

  ، مما يؤكّد ذلك هو اآلية الثانية التالية مباشرة لآلية األوىل يف هذا النص الكرمي 

             

      ..  

           املعنيون بقوله تعاىل .. إذاً .. 

    دون أن يبتغوا منهجاً آخر غري منهج ، هم مسلمون يري
هم واقفون على  اإلسالم الذي هم عليه ، وسبب عدم قبول أيمنهج آخر منهم هو أن

ل حقيقة األمر ، وبني أيديهم املنهج احلق الذي أراده اهللا تعاىل للبشرية مجعاء والذي تكفَّ
، تلك ) يكفرون ا (  اهللا تعاىل حبفظه ، ولذلك فهم بارتدادهم هذا يطمسون احلقيقة

    احلقيقة اليت شهدوا أنها حق ، نتيجة وجود البينات بني أيديهم 

             

    ..  
لذلك فقمة اجلهل وقمة اإلعراض عن دالالت كتاب اهللا تعاىل تتجلّى . .

باالحتجاج ذه العبارات القرآنية على تكفري من هو ليس مسلماً ، كما يذهب 
، ضني عن حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل عرِمدفوعني بأقوال املُ، املشوشون ذهنياً 

ة اليت يقدا ديناً بديالً عن دين اهللا تعاىل انتصاراً ألصنامهم التارخييمو..  
  ..ال بد لنا من الوقوف عند قوله تعاىل  ويف سياق الرد على حمتكري اخلالص ،.. 
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             ] املائدة :
٧٣ [     

بصيغة الفعل املاضي ، وهذا خيتلف عن ورود    إننا نرى ورود كلمة 
  ..الصيغة االمسية أو صيغة الفعل املضارع 

               ] املائدة
 :٥  [     
                  

       ] ٤٨: النساء  [   

                 

        ] ١١٦: النساء  [   

               

     ] ٧٢: املائدة [    

              

      ] ٣١: احلج [    

  ..بصيغة املضارع يف قوله تعاىل    وهذا يتجلّى يف ورود كلمة 

             

       ] ٩٣: النساء [    
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 وفاته دون أي املعين هنا هو من قتل مؤمناً متعمداً واستمر على خطيئته هذه حىت.. 
بصيغة املضارع ودون االقتران بتوبة مقبولة    رود كلمة وف.. توبة مقبولة 

 .. ولكن.. يظهر هذه احلقيقة ، مبعىن البقاء على اخلطيئة حىت املوت ودون توبة مقبولة 
  .. وهذا ما نراه يف قوله تعاىل ، إن وجدت توبة مقبولة بعد القتل فاألمر خمتلف متاماً 

               

              

            

             

          ] ٧١ – ٦٨: الفرقان [   

يبين لنا أنَّ القاتل          فقوله تعاىل .. 
  ..تاب توبة مقبولة  –هنا  –مل يستمر إىل اية حياته مصراً على هذه اخلطيئة ، فالقاتل 

   ..ه تعاىل بصيغة الفعل املاضي يف قول   ورود كلمة  ..إذاً .. 

                  

             ] املائدة :
٧٣ [     

صف جلحودهم وتغطيتهم حلقيقة كان عليهم أالَّ يغطّوها ، هذا الورود هو و.. 
  ..وليس ثالث ثالثة كما يقولون ، وهي أنَّ اهللا تعاىل واحد 

، ينقسمون إىل        هؤالء الذين يقولون .. ولكن .. 
  :قسمني اثنني 
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اطّالعه على منهم من يقول ذلك كتقليد أعمى وكموروث وكنتيجة لعدم  – ١
       حقيقة األمر ، وال شك أنه بذلك غطّى احلقيقة 

     ل من عمقي الكفر املذكور يف هذه اآلية الكرميةفدخل العمق األو ..
بكل القيم  –كعمل  –ولكنه بسلوكه وعمله هو إنسان ال يعمل الفواحش وهو ملتزم 

  ..على احلقيقة لتراجع واتبع احلق  –كعلم  –تيحت له فرصة الوقوف النبيلة ، ولو أُ
           ومنهم من يقول ذلك  – ٢

، وميارس هذا هي نقيض ما يقوله يف جحوده هذا استكباراً وجحوداً حبقيقة يعلمها 
ومهما ، من الكفر فهذا القسم دخل العمق الثاين واألكرب .. حود يف عمله وسلوكه اجل

وهذا ما تصوره .. ولن يتبع احلق عن قوله احلقيقة فلن يتراجع  باعالت احلججقُدمت له 
  ..     العبارة القرآنية 

ألنَّ  ، يعود إىل القسمني معاً       فقوله تعاىل .. 

ولكن القسم الثاين من هذين القسمني ..        القسمني يقولون 

  تعود إىل اجلميع الذين قالوا    فكلمة  ،مارس كفراً فوق الكفر األول 

      القسم الثاين فقط من هذين .. تعود إىل القسمني ، أي ولكن

هو      والذي مارس العمق األكرب من هذا الكفر القسمني 

         الذي سيمسه عذاب أليم 

    ..   
فاهللا تعاىل مل يقل ..   
  ، ما يقول جلّ وعالإن        .. 
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   كلمة ب وذلك بتخصيصها، هنا تعود للقسم الثاين فقط    فكلمة 

اليت تفيد التبعيض وختصص القسم الثاين ) من ( تتكون من كلمة    فكلمة  ..

     املعنيني بقوله تعاىل  اليت تعود إىل كلِّ) هم ( فقط ، وكلمة 

      ..  

         .. أليسوا من املسلمني ؟ .. األعراب .. 

           ] هؤالء ..  ] ١٤: احلجرات

  أمل يصفهم اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بأنهم أشد كفراً ونفاقاً .. األعراب 

               

    ] ٩٧: التوبة [ ..  
نتيجة ، أمل يصف اهللا تعاىل بعض املسلمني الذين يصلّون ويزكّون بالكفر .. 

  ..تغطيتهم للحقيقة 
             

             

              

     ] ٥٥ – ٥٤: التوبة [  

         فاالستشهاد بقوله تعاىل .. لذلك.. 

                

       ] وعلى  ، تكفري مجيع أهل الكتاب على ] ٧٣: املائدة
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 وناتج عن جهلٍ عميقٍ، النار يف اآلخرة ، هو استشهاد باطل  )مجيعاً ( دخوهلم 
وعن اتباعٍ أعمى ملوروث ينقض كتاب اهللا تعاىل الكثري من بدالالت كتاب اهللا تعاىل ، 

  ..جوانبه مجلةً وتفصيالً 
إنَّ شرط اإلميان هو اإلميان جبميع الرسل عليهم السالم ، : ل وهنا قد يقول قائ.. 

نزهلا اهللا تعاىل على أهل الكتاب ال يؤمنون بالرسالة اليت أو .. ومنهم الرسول حممد 
 النيب  ني بقوله تعاىليقولون ذلك حمتج ، .. 

              

              

      ] ٢٨٥: البقرة [   

ط لإلميان جبميع الرسل عليهم السالم ، واضحة وجلية كشر    فكلمة.. 
ال يتصف باإلميان إالَّ من آمن بالرسالة  –بناء على قوهلم  –وبالتايل  .. ومنهم حممد 

  .. اخلامتة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على النيب حممد 
هذه اآلية الكرمية خاصة بتصوير املؤمنني من متبعي : وجنيب على ذلك فنقول 

، وبالتايل  داً اليت تعين حمم   اخلامتة ، ودليل ذلك هو كلمة الرسالة 

. .. د اليت تتبعها بذات السياق تعين املؤمنني من أتباع  حمم    فكلمة 
تباع الرسالة اخلامتة مطالبون باإلميان جبميع الرسل عليهم السالم ، أوهؤالء املؤمنون من 

لن حيرف أبداً ،  واحلامل للرسالة اخلامتة كون القرآن الكرمي املوجود بني أيديهموذلك 
ر كلُّ الرسل عليهم السالم الذين يطالَب كَ، وفيه يذْألنَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظه 

  ..املسلمون باإلميان م 
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 ..امتة هل الكتاب الذين مل يؤمنوا مبنهج الرسالة اخلأا يؤكِّد ذلك أنَّ ومم  

            

          ] يصف اهللا  ] ١١٠: آل عمران ،

   :بقوله  وبعضهم اآلخر ،     : تعاىل بعضهم بقوله

  ،  ًنا سابقام مبنهج الرسالة اخلامتة على الرف ..كما بيغم من عدم إميا

على الرغم من           وعدم جميئهم إليه 

  ..     تعاىل بقوله منهم من يصفه اهللا، ذلك 
 ..هذا ف ..هو أكذوبة  –كما رأينا  –ا يؤكِّد ذلك أنَّ احتكار اخلالص ومم عوض

مؤمنني ، هو ) غري املسلمني ( ليكون اآلخرون  الشرط وهو اإلميان بنبوة حممد 
أينا كيف أنَّ القرآن ركنا قد أهل الكتاب ، و كأمنياتوأمنيات ، احتكار للخالص 

  ..الكرمي ينقض هذه األمنيات مجلةً وتفصيالً 
               

                

           ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء  [          
بينما .. شرط اإلميان بكلِّ الرسل دون استثناء يتعلَّق مبتبعي الرسالة اخلامتة .. إذاً .. 

.. لكانوا مسلمني  د لو آمن أتباعها بالرسول حممالرساالت األخرى حكمها آخر ، ف
  ..هذه احلقيقة نراها جليةً يف قوله تعاىل 
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         ] ١١٥ – ١١٠: آل عمران [   

هنا ال نرى شرط اإلميان جبميع الرسل كما رأيناه يف وصف املؤمنني بالرسالة .. 
 دحمم اخلامتة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على النيب  .. نهافصفات املؤمنني من أهل الكتاب بي

           اهللا تعاىل بقوله 

          

             

  ..  
واملتدبر لكتاب اهللا تعاىل بتجرد يرى هذه احلقيقة جلية ، فذم اهللا تعاىل الحتكار .. 
يكفي كلَّ باحث ، ) كما رأينا  ( أكذوبة وبيانه جلَّ وعال أنَّ هذا االحتكار،  اخلالص

  ..عن احلقيقة 
 جرياً وراء، والذين يهربون من االنصياع لألحكام اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل .. 

الذي يتناغم مع ما يف نفوسهم من عصبيات عصبيام ، ويعشقون مبدأ احتكار اخلالص 
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         يستشهدون بقوله تعاىل ، 

           

          على أنَّ رمحة اهللا
  ..تعاىل ال تكتب إالَّ ملتبعي الرسالة اخلامتة 

حماولني ، جمرد  ولننظر يف النص القرآين احمليط ذه العبارات القرآنية نظرة تدبرٍ.. 
  ..مس دالالا 
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   ] ١٥٩ – ١٥٥: األعراف [    

هذا النص الكرمي يصور موقفاً ملوسى عليه السالم حينما اختار قومه مليقات اهللا  ..
الرجفة ، وطلبه من اهللا تعاىل أن يكتب  أخذمتعاىل ، ودعاَء موسى عليه السالم عندما 

ية كما بينت يف النظر [[ حسنة ويف اآلخرة ، مبتدأً مرحلة جديدة هلم يف هذه الدنيا
وقوله ..     بظهور مفهوم جديد هو  ]]) سلَّم اخلالص ( السادسة 

  ..واضح وجلي يف ذلك       تعاىل 

        وتأيت إجابة اهللا تعاىل على ذلك مباشرة .. 

            

    .. فكلمة    َّواملتعلِّقة برمحة اهللا تعاىل اليت وسعت كل

ى طلب موسى هي جزٌء من هذه اإلجابة عل       شيء 
صف من قوم موسى عليه سيكتبها اهللا تعاىل على من يتمحة هذه الرعليه السالم ، و
          : السالم بالصفات

هم املعنيون ، ت  تعاىل واملتصفون ذه الصفاوهؤالء الذين ستكتب هلم رمحةُ اهللا. ....
  ..    ............ يف قوله تعاىل    بكلمة 

،     وال تبدأ بكلمة،     بكلمةبعد ذلك تبدأُ اآلية التالية .. 
وبالتايل حنن أمام كالمٍ مستأنف رة إل منقطعٍ جديدة املصوجابة اهللا عن العبارات القرآني

  ..وهذا يتأكَّد معنا يف النقاط التالية .. تعاىل على طلب موسى عليه السالم 
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 :    ومل يقل       اهللا تعاىل يقول  – ١
آنية صحيح أنَّ جمرد ورود هذه العبارة القر..  )) يتبعون الرسول النيب األمي لذينل ((

على بداية لعبارات قاطعاً ليس دليالً    وليس بكلمة    مبتدئة بكلمة 
قرآنية تصور مسألةً جديدة مستقلَّة متاماً عن املسألة السابقة املتعلّقة بإجابة اهللا تعاىل على 

العبارات التالية ولكنها يف الوقت ذاته ليست دليالً على تعلَّق  ،طلب موسى عليه السالم 
لكن النقاط التالية تؤكِّد ..    بالعبارات التالية لكلمة    لكلمة 

ة التامة بني هاتني املسألتني االستقاللي..  
كلمة أول  ((   تؤكِّد أنَّ كلمة    العبارات التالية لكلمة  – ٢

مسألة ذه اآلية الكرمية تبدأ  ))هذا النص  يف يها الرسول النيب األميكَر فاليت يذْيف اآلية 
موسى عليه  ذكرها اهللا تعاىل يف إجابته علىمحة اليت مستقلّة متاماً عن مسألة الر، جديدة 
     واليت سيكتبها على بعض قوم موسى عليه السالم،  السالم

        .. كيف ؟..  

املرحلة اليت متّ  –زمنياً  –تتعلَّق مبراحل تتعدى     العبارات التالية لكلمة.. 
  .. فيها دعاء موسى عليه السالم وإجابة اهللا تعاىل بأنَّ رمحته سيكتبها جلزء من قومه 

           

          

             
يكتبها فكيف من املمكن أن جييب اهللا تعاىل موسى عليه السالم بأنَّ رمحته اليت س.. 

، كيف      الذين يتبعون ب تتعلَّقعلى جزء من قومه يف عصره 
  !!! .. وهم يف عصر يسبق جميئه بقرون كثرية ؟ سيتبعون يف عصرهم حممداً 
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واإلجنيل آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم ..    نرى ورود كلمة و ..
كيف ف ..بعد مرحلة طلب موسى عليه السالم وإجابة اهللا تعاىل له بفترة كبرية 

       سيجدونه مكتوباً عندهم يف اإلجنيل 

  ل بعدهم بقرون ليست قليلة ؟واإلجنيل سيرت .. !!!  

         وكيف .. 

            والقرآن
  !!! .. سيرتل بعدهم بقرون كثرية ؟الكرمي

     :   اآلية الكرمية اليت تبدأ بكلمة .. إذاً .. 

    واليتحتمل مسألةً جديدة مستقلَّة عن العبارات السابقة هلا ر تصو
وسى عليه السالم ، كإجابة من اهللا تعاىل الرمحة اليت سيكتبها اهللا تعاىل على بعض قوم م

        على طلب موسى عليه السالم

     ..  

عن العبارات    ما يؤكِّد استقاللية اآلية الكرمية اليت تبدأ بكلمة  – ٣
قة بالرمحة اليت سيكتبها اهللا تعاىل على واملتعلِّمباشرة ، هلا سابقة هلا يف اآلية السابقة ال

بعض قوم موسى عليه السالم ، ما يؤكِّد هذه االستقاللية هو أنَّ كلَّ املسائل املتعلِّقة 
     ،    ،   [بالرسالة اخلامتة تأيت بصيغة املضارع 

 ،    ،    ،    ،   [ .. .َّق بكون وهذا يتعل
.. طلبه على  عليه السالم املرحلة ختتلف عن املرحلة اليت أجاب اهللا تعاىل ا موسى هذه

وكيف سيجدونه مكتوباً .. مي ؟ فكيف سيتبع قوم موسى ويف عصره الرسول النيب األ



      ٢٠                  

 

ندهم يف اإلجنيل الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم بعد موسى عليه السالم بقرون ع
 وقد بعث باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيلُّ هلم الطيبات ، وكيف يأمرهم .. ؟ 

  .........وكيف وكيف .. بعد موسى بقرون ؟ 
 مسألةلبيان هي ابتداء     بكلمةذه اآلية الكرمية مبتدئة تكملة ه – ٤

مستقلّة عن املسألة السابقة بذات اآلية الكرمية اليت حتدثنا عنها ، وبالتأكيد ، جديدة 
         :اآلية السابقة مستقلّة عن 

        ..  وهذا يؤكِّد أنَّ هذه اآلية الكرمية
فكيف سينصر قوم موسى عليه السالم  ..مستقلّة بدالالا عن اآلية السابقة هلا مباشرة 

حمم داً يف عصرهم النيب ؟.. !!!  
نراها ،    املبتدئة بكلمة  صيغ األفعال يف هذه العبارة القرآنية – ٥

،       ،    ،    ،   [: املاضي يغة صب

     [  وهي تتعلَّق بـ ،       وهذا يتعلَّق ،
 مبا بعد إنزال القرآن الكرمي على النيب  ..كاملة( كرمية وكلُّ ذلك جيعل من اآلية ال  (

    عن اآلية السابقة هلا واليت حتمل العبارة القرآنية  مستقلّة

       ..  
تعاىل  من اهللا فهي خطاب، هذه االستقاللية  يف هي متابعة ية التالية مباشرةاآل – ٦

  .. ابأن يتوجه للناس كافّة مبضمو لرسوله 
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  :اآلية التالية مباشرة تؤكِّد فساد معتقد احتكار اخلالص يف تفسري هذه اآليات  – ٧
            
محة ال تكتب إالَّ ملتبعي الرسالة اخلامتة كما يريد أصحاب األهواء فلو كانت الر..  

، فكيف بنا أن نفهم قول اهللا تعاىل بأنه من قوم موسى هناك أمة يهدون باحلق وبه 
أليست !!! .. ؟، وبالتأكيد من يهدي باحلق ويعدل به يستحق رمحة اهللا تعاىل يعدلون 

بصيغة املضارع ، مبعىن أنهم اآلن يهدون  ]     ،   [الكلمتان 
  ..وبه يعدلون اآلن ؟ ، باحلق 
يتصادم مع فقط ، مذهبهم من التفسري باحتكار الرمحة ملنهج الرسالة اخلامتة  – ٨

  .. اليت تبين فساد معتقد احتكار اخلالص كما بينا ، الكثري من آيات كتاب اهللا تعاىل 
لدولة تارخيية حيسبون أنها عني  رينلني واملزماملطب عند والثقافية ريةاملشكلة الفك ..

على خمتلف أدياا ( البشرية مجعاء  حيسبون أنَّ تكمن يف كوم الدولة اإلسالمية ،
سيحاسبها اهللا تعاىل يوم القيامة وفق معايريهم املذهبية والطائفية ) ومذاهبها وطوائفها 

أسالفهم ، وبالتايل يعتقدون أنَّ اآلخرين كلَّ اآلخرين من أهل  صنعها بعضالضيقة اليت 
     وال يوجد عندهم جمرد استعداد للنظر يف قوله سبحانه وتعاىل.. النار 

                ] ٢٨: اجلاثية [  ..
وال يعنيهم كون الدعوة  ..       هم ال يعنيهم قول اهللا تعاىل 

وال ..    لكلِّ أمة هي إىل كتاب هذه األمة وليس إىل كتاب أمة أُخرى 

إالّ على         يستطيعون النظر إىل دالالت هذه العبارة القرآنية
إىل نصوص مذهبهم الضيق املخالف أصالً يف يوم القيامة أمة تدعى  كلَّ تعين أنَّأنها 

    وال يعنيهم قول اهللا تعاىل ..لدالالت كتاب اهللا تعاىل الكثري من جوانبه 
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    ه القاسم املشترك بني مجيع األمي يؤكِّد أنَّ العمل هو ، الذم ، وأن
احلد األكرب يف معادلة الدخول إىل اجلنة والنار ، كما يؤكِّد اهللا تعاىل بشكلٍ جلي يف 

       ..الكثري من آيات كتابه الكرمي 
فكرية ، مذاهبهم ال اخلاصة اليت متيز والداعون إىل دولة دينية حسب معايريهم.. 

       .. يستشهدون على ما يذهبون إليه بقوله تعاىل 

                

      ] ة الكاملة مع  ، ] ٥١: املائدةمعتربين الشراكة السياسي
     ..الواحد واليةً يأمر اهللا تعاىل باالبتعاد عنها  الوطناآلخرين من أبناء 

وكيف نوفِّق بني ذلك .. ما هي الوالية املعنية هنا واليت ينهانا اهللا تعاىل عنها ؟ .. 
             وبني قوله تعاىل 

               

           

          ] ؟  ] ٩ – ٨: املمتحنة..  
يدلّ على قرب ، وأوىل بالشيء أحرى به وأجدر ) و ، ل ، ي ( اجلذر اللغوي  ..

 –وال بد من سياقٍ حميط ..... ، وويلُّ أمر فالن هو املسؤول عن أمره وعن توجيهه 
  ..بأي مشتق من مشتقات هذا اجلذر ملعرفة جهة الوالية املعنية  –ولو إشارة مضمرة 

فالوالية املعنية يف اآلية الكرمية التالية هي والية توجيه وأمر بالكفر ، ولذلك ينهى .. 
  ..اهللا تعاىل عنها 

            

           ] ٢٣: التوبة [     
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فقوله .. ولكن هذا ال يعين أنَّ اآلباء ليسوا أولياء ألمور أبنائهم يف مسائل أُخرى 
حيدد نوع الوالية اليت ينهانا اهللا تعاىل         تعاىل 

        عنها ، وهي والية التوجيه باتجاه الكفر

      ..  
نراها ، قة مبسألة حمددة هي مسألة الكفر حيث ينهى اهللا تعاىل عنها والوالية املتعلِّ.. 

  .. يف النصوص التالية
             

             

              ]
     ] ٨١ – ٨٠: املائدة 

             

              ]٥٧: ة املائد [     

             

                 

    ]٢٨: مران آل ع [    

              

        ] ١٤٤: النساء [    

النصوص هي اتباع أوامر الكفر  الوالية اليت ينهى اهللا تعاىل عنها يف هذه.. إذاً .. 
فنا ذلك من السياق القرآين احمليط بكل مشتق من وعر.. جلّ وعال ه واالبتعاد عن منهج
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  ففي اآلية األخرية نرى أنَّ اهللا تعاىل يقول ) .. و ، ل ، ي ( مشتقّات اجلذر 

         باع الكافرينمن ، فاملنهي عنه هو ات
دة دون املؤمنني يف هذه املسألة احملد ..  

  ..يف قوله تعاىل  ولننظر.. 
          

          

           ] ٧١: التوبة [    

 ..فوالية املؤمنني لبعضهم بعضاً هي أمر دة يأمرنا اهللا تعاىل به ، وذلك يف مسألة حمد
        يبينها اهللا تعاىل 

      ، ا وهذه الوالية اليت يأمر اهللا تعاىل 
يف منها فهذه الوالية بني املؤمنني ال بد  ..... واجهة والية الكافرين لبعضهم بعضاًملهي 

يقول تعاىل  ..كون هناك فتنة وفساد لكافرين لبعضهم بعضاً ، وإالَّ ستوالية ا مواجهة
  ..مبيناً ذلك 
              

    ] ٧٣: األنفال [    

كعالقة بني اإلنسان وبني  ، يف مسألة أخرى هي القرب من اهللا تعاىل .. ولكن.. 
لتكون هللا تعاىل فقط وفقط ال غري  ، ر حدود هذه الواليةاهللا سبحانه وتعاىل ، تتغي..  

                

      ] ٥١: األنعام [    
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        ] ١١٦: التوبة [   

               

       ] ٢٢: العنكبوت [    

                
   ] ٣: األعراف [   

             

           ] ٤١: العنكبوت [    

.. ونعرف ذلك من السياق القرآين احمليط ا .. لكلِّ والية حدودها .. إذاً .. 
  ..نسان ذاته حتيط به جمموعة من دوائر الوالية فاإل

 ا منها ما هو مأمور  ، ة وكوالي، يف مواجهة الكافرين لبعضهم كوالية املؤمنني
 .. عن منهج اهللا تعاىل  اآلباء يف األمور اليت ال تبعد

 خاذ، عنها  ومنها ما هو منهيفعالقة اإلنسان ..من دون اهللا تعاىل  أولياء كات 
 ..، كما رأينا  اًوعليه أالَّ يتخذ من دون اهللا ولي، القه جلَّ وعال هي دون وسيط مع خ
  ومنها والية ال عالقة هلا باإلميان باهللا تعاىل وبالكفر به جلّ وعال ، كوالية

 ..دنيوي حمدد علمية يف تعلّم حرفة أو علم 

       : بصدد دراستها والوالية اليت يف اآلية الكرمية اليت حنن

             

          ] باع  ] ٥١: املائدةعقدي ، هي والية ات 
نرتد ا عن منهج اهللا تعاىل ، وهي ناجتة عن مسارعة فيهم خشية وخوفاً ، وكلُّ ذلك 



      ٢٦                  

 

وهذا ما نراه جلياً يف السياق القرآين التايل هلذه .. يؤدي إىل االرتداد عن منهج احلق 
  ..اآلية الكرمية 
              

                 

              

              

             

            

            

                

             

             

      ] ٥٦ – ٥١: املائدة [      
اليت تصان ( (رون مبحاربة الدولة املدنية احلرة لون واملزماملطب هؤالء هل وقف.. 

ة واملذهبفيها كلُّ احلقوق الدةينية والطائفية ال عالقة للقرآن  )) يلصاحل دولة تارخيي
يف العبارة    الكرمي ا ال من قريب وال من بعيد ، هل وقف هؤالء عند كلمة 

 القرآنية 

 عند كلمة هل وقفوا ، و!!! ؟  وهل وعى هؤالء وبعد .. !!! ؟
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يف القرآن    أربعة عشر قرناً من نزول القرآن الكرمي الفارق بني مصطلح 

ر وهل وعى هؤالء بعد أربعة عش..  !!!؟ الكرمي وبني التعبري القرآين 

يف القرآن الكرمي    كلمة قرناً من نزول النص القرآين الفارق بني ما تصفه

وهل وعى  .. !!!؟ ، وبني ما تصفه العبارة القرآنية 

يه العبارة وبني ما تعن  الفارق بني ما تعنيه العبارة القرآنية هؤالء 

  و   وملاذا وردت كلمتا . .... !!!؟ القرآنية 

  ةدون غريمها يف هذه العبارة القرآني 

 ؟!!! ..  
ويف هذا السياق ال أود التوسع يف شرح الفوارق بني هذه املصطلحات القرآنية ، .. 

رية السادسة قد بينتها بشكلٍ جلي يف النظفلكلِّ مصطلحٍ منها حدوده من الدالالت ، و
  ) ..سلّم اخلالص ( 

دون أي صيغة أُخرى يف قوله تعاىل    و   ورود كلميت إنَّ 

  
فالوالية . ....ليس عبثاً ، هذا باإلضافة ملا رأيناه يف السياق الالحق هلذه العبارة القرآنية 

املنهي عنها ال عالقة هلا ال من قريب وال من بعيد بالشراكة السياسية واالجتماعية ضمن 
  .. ظ فيها كُلُّ احلقوق ، وللجميع إطار دولة مدنية حرة تحفَ

االستشهاد ذه اآلية الكرمية على أمور سياسية أو اجتماعية ، حملاربة الدولة فلذلك 
...  هو استشهاد باطل،  احلر ظ فيها حرية املعتقد يف اتمع املدينِّيت تحفَال احلرة املدنية

 وإالّ كيف نفهم قول اهللا تعاىل 



      ٢٨                  

 





  ]٩ – ٨: نة املمتح [ ..  
 ..امسألة تفاعل فيه والقسط مها أليس الرب الود ة والعمل املشترك يف الدنيا واحملب ،

أليس العمل السياسي يف إطار الوطن الواحد بني .. ؟  حر مدينٍّ إنساينٍّ يف إطار جمتمعٍ
ا الدتمع على اختالفانات اة ،مجيع مكوة والطائفية واملذهبياً مبا يأمر اهللا  ينيأليس معني

تعاىل به من بر يف اآليتني السابقتني ؟  وقسط..  
يطلقون عليها اسم  مذهبية ضيقة األفق والغريب يف الداعني إىل دولة تارخيية ..

ة الدولة الدة املسجونة يف أُطر ، ينيموذلك حسب معايريهم اخلاصامستشهدين،  عصبي 
 ه تعاىل بقولعلى ما يذهبون 

 ..  هم يتولّون اآلخرينم كفّاراً ( الغريب أنيف ) الذين يعتربو
فمعظم  ..أوطان أُخرى  وهؤالء اآلخرون موجودون يف معظم مناحي حيام الدنيوية ،

، ومعظم املنتجات احلضارية ....... العلوم من الطب إىل اهلندسة إىل اإللكترونيات إىل 
املوجودين يف أوطان  يأخذوا من أولئك اآلخرين .......من اهلاتف إىل السيارة إىل 

ون خلفهم ، بل ويلهثالدنيوية خذوم أولياء يف هذه املسائل وهم بذلك يت..  أُخرى
  ..فني ما يرميه اآلخرون هلم من فتات احلضارة متلقِّ

كان التعامل  فإذا.. وهنا نرى تناقضاً غريباً يبين حقيقة العقم الفكري عند هؤالء 
مسموحاً ، بل ويقتاتون  )يف أوطان أُخرى (  اآلخرين ذوي معتقد آخراحلضاري مع 

ة ألولئك اآلخرين واليت تلقى من مزابلهم يف أوطان أُخرى ، على الفضالت احلضاري
معتنقي معتقد هؤالء  وطنهمأبناء  مع السياسيةالشراكة  –عندهم  –جتوز فكيف إذاً ال 

  !!! ..؟اآلخرين 
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، وبالتايل فأمور الدنيا هلا هذه أمور دنيوية ال عالقة هلا بالعقيدة : وإن قالوا 
الصحيح هذا يؤدي إىل دولة مدنية  كالمكم: نقول هلم .. استقالليتها عن أمور اآلخرة 

   .. !!!احلرة ؟ ين عن السياسة ، فلماذا حتاربون هذه الدولة املدنيةيتم فيها فصل الدحرة 
فهم من جهة ال يدركون حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل ، بة ، مشكلة هؤالء مركَّ

ألنَّ عصبيتهم متنعهم ،  ومن جهة أُخرى ال يريدون احلقيقة حىت لو وضعت بني أيديهم
  ..من امتالك إرادة البحث عن احلقيقة 

لدالالته اخلاطئ  هملو أخذنا النص التايل من كتاب اهللا تعاىل ، لرأينا يف فهمو.. 
، واحتكارهم للخالص وعدم قبوهلم لآلخر  مذاهبهم وطوائفهمبقوالب  عصبيةً مسبوكةً
  ..فقط ألنه آخر 
             

               

                

           ] ٣٤ – ٣٣: املائدة [   

،           فالعبارة القرآنية.. 
ويف  ،كلَّ املوصوفني اتني الصفتني ، سواٌء كانوا مسلمني ، أو غري مسلمني  تشمل
ة اليت فطر اهللا تعاىل الناس نرى دالالت احلرب على كلِّ القيم النبيل   كلمة 

عليها ، وعلى كلِّ القيم النبيلة اليت جاء ا منهج الرسالة الذي أنزله اهللا تعاىل على 
      وهذا ما يتجلّى يف دالالت العبارة القرآنية  ، رسوله 

   ..اإلنسان وقيمه هو فاسد وكلُّ ما يضر ب ، فكلُّ ما هو ليس نافعاً
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    : ه تعاىل بني حاالت اجلزاء يف قول    ويف تكرار كلمة

            ٌبيان يف ذلك 
 زاٍء على جناياتهِم ، وذلك حسب جنايةء كَجاليت يستحقِّها هؤال يف اختالف األحكام

..... زاؤها بدرجات خمتلفة جنايات متعددة ، ج وبالتايل فنحن أمام... كُلٍّ منهم 
             .. تعاىل  وقوله

   ِّؤكها حيتاج د، يانغُفْر نا أمام جناياتنإىل توبة ، وجزاؤها ا لنا أنملُبي 
  ..عليه  أن يقْدر إالَّ بتوبة اجلاين قبل آينِّ ، ال يسقُطيف هذا النص القر

تؤكِّد أنه ،            فالعبارة القرآنية 
خذ اجلزاء منه ؤيوذلك قبل وقوع اجلاين حتت قبضة العدالة ل، ناك جنايات حباجة لتوبة ه

 اًوهذه اجلنايات هي اغتصاب حقوق اآلخرين يف الدنيا ، وليست ارتداد.. على جنايته 
خالقه جلَّ وعال دون حقوق اآلخرين من ، أو ما يتعلّق بني اإلنسان مع عن معتقد 

 تقد مطلب قرآينٌّعإلنسان مع اهللا تعاىل ال إكراه أبداً ، وحرية املففي عالقة ا ..البشر 
نللبصرية  بي ال جيحده إالَّ كلُّ فاقد..  

  .. على هذه احلقيقة  واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء. .
              

            

       ] ٢٩: التوبة [   

ن ، دو      يف هذه اآلية الكرمية نرى ورود عبارة.. 

 عبارة     ..فعبارة      بعيمبت قرآينٌّ خاص صطلحم

   بينما املصطلح القرآينُّ .. رساليت موسى وعيسى عليهما السالم 
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  ذه يشمل أهل الكتاب واملسلمني ، وذلك حسب السياق القرآينِّ املُحيط 
  .. دليلٌ على ذلك  ويف العبارات القرآنية التالية.. العبارة 
           

     ] ١٨٦: آل عمران [   

              ]  النساء
 :١٣١  [  

          ] ٥: املائدة [   

             

              ] ٥٧: املائدة [   

   خلف العبارة القرآنية     العبارة القرآنية فورود.. 

   والعبارة .. الذين أوتوا الكتاب  من) كمسلمني ( نا ، دليلٌ على أن

هلم من مجلة املعنيني  ختصيصاًإىل أهل الكتاب  ارةهي لإلش     القرآنية

  .. ، اليت تشملُنا وتشملُهم      بالعبارة القرآنية 

          تعاىل  إذاً قوله.. 

  والعبارة القرآنية .. نا التارخيية تفاسري تذهب كما ليست خاصةً بأهل الكتاب

        ،ن لنا اهلدفنا اهللا  تبيالذي من أجله يأمر
مبعىن دفع  اجلزية اً مفهوموهذا ينفي متام.. الكرمية  يف هذه اآليةتعاىل مبقاتلة املعنيني 

  .. اإلسالم  اآلخر العتناق أي مبعىن اخليار ين ،الد ال بدالً عن اعتناقاألمو
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قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال ( (.. تعاىل مل يقل  فاهللا.. 
 حتى ما حرم اللَّه ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب يحرمونَ

القتال ، حصراً هي هدف  فاجلزية..  ))عن يد وهم صاغرونَ  يعطُوا الْجِزيةَ أو يؤمنوا
  ..          حيث ينتهي القتال حينما

        :ة القرآني وبالتايل يكون معىن العبارة.. 

   ..تلك اجلنايات إىل اجلزاء املُقابل : هو أصحاب هِم  حىت ينصاعاياتجِنل
  . .  ن ملا حرمه اهللا تعاىل ورسوله، وهم أذالء  منصاعو

..       اجلنايات  صفات أصحاب تلكإىل  ويف العطف بني العبارات القرآنية املشرية.. 
              

         هؤالء  بيانٌ إىل أنَّ قتال

فات ، ومن هذه الصفات يكون حينما يتصفون جبميع تلك الص     

    ..ِّأنَّ املسألةَ مسألةُ جوهذا يؤك ستحقّة ، فأصحابدوحقوقٍ م نايات 
لزالرساالت اُألخرى ليسوا مباع اخلصوصيها الرسول  اتمني باتماليت حر  على

  .. املسلمني 
بت اليت ترت ألحكامعوا لالذين مل ينصا إذاً تعين أصحاب اجلنايات اآلية الكرميةف.. 

جمتمع داخل  الكتاب لك ، وذلك من املسلمني أو من أهلم تجناياته نتيجة عليهم
بناء هذه أق مع هو متعلِّ من، وكذلك لكلِّ م ما هلا وعليهم ما عليها ، الذين هلالدولة 

الدولة بعقد اجتماعي جيعل منه شريكاً كامالً يف إطار هذه الدولة  سياسي..  
 بأنه من درجة ثانية ويتهمونه  نفوس الذين يريدون إلغاء اآلخرفالعصبيات اليت متأل

ذه اآليات الكرمية وجيب فرض الد ما  اليت ال حتمل ،ين عليه قسراً ، يستشهدون
  .. يذهبون إليه ال من قريب وال من بعيد 
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ينية واملذهبية والطائفية لكلِّ أبنائه ، ال يتم ظ فيه احلقوق الدفَتح حر مدينٍّ يف جمتمعٍ
فيه االقتتال يف الدمن  ين وال اإلخراج من الديار ، وال يظاهر فيه أحد بإخراج أحد

سياسية ، اجتماعية ( عاىل بأن تكون املعامالت الدنيوية دياره ، يف هذا اتمع يأمر اهللا ت
متوازنة والقسط ، ويف ذلك ضمانٌ للجميع ، وحرية  بالرب.......... ) ، ثقافية ، 

  ..قبول اآلخر ، وبالتايل نفي ثقافة اإلكراه واإلقصاء  تنتج ثقافة ومسؤولة
ينية واملذهبية والطائفية ، يكون الد تصان فيه احلريات حر مدينٍّ ويف هكذا جمتمعٍ.. 

املنتص األكرب فيه احلق وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل .. ر..  
               ] ٢٥٦: البقرة [   

    فعندما تلغى سياسة اإلكراه وثقافة اإلقصاء وعدم قبول اآلخر .. 

    ن الرشد من الغيحني ذلك يتبي ،        .. همبعىن أن
ال إكراه فيه وال إقصاء ، يظهر احلق جلياً فنرى الرشد رشداً  حر مدينٍّ بوجود جمتمعٍ

  ..ي يريده اهللا تعاىل الذ وكلُّ ذلك لصاحل منهج احلق.. والغي غياً 
بينما يف جمتمع اإلكراه واإلقصاء حيث ثقافة التكفري وإلغاء اآلخر ، ختتلط األمور 

  هذا ما ينطق به قول اهللا تعاىل .. الرشد غياً والغي رشداً  –نتيجة لذلك  –فنرى 

           ..  

       فالذين يستشهدون بقوله تعاىل .. لذلك . .

                

      ] على حماربة النظام السياسي املدينِّ ] ٥١: املائدة احلر  ،
ينية واملذهبية على اختالفاا الدالذي تصان فيه حرية املعتقد جلميع مكونات اتمع 

، والذي يتم فيه االحتكام لصناديق االقتراع بغض النظر والسياسية والطائفية والفكرية 
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هذا االستشهاد ذه اآلية الكرمية على .. بني أبناء اتمع  املختلفة االنتماءاتهذه عن 
املدينِّ حماربة النظام السياسي عن جهلٍ كبري حبقيقة دالالت هذه اآلية ،  احلر ناتج

 ظالمي الكرمية ، وحبقيقة روح األحكام اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، وناتج عن فكرٍ
ة يريد فرض خص إقصائياته على اآلخرين بالقووكلُّ ذلك ينهى اهللا تعاىل عنه يف .. وصي

  ..يقول تعاىل .. كتابه الكرمي 
               

     ] ٩٩: يونس  [    

                ] الكهف :
٢٩ [   

،          وقوله تعاىل يف اآلية األخرية .. 
ه واضح وصريح يف صون حرية املعتقد لإلنسان ، وأنَّ اإلنسان حر يف اختيار معتقد

يف اإلسالم ال  فاملرتد.. وهنا ندخل على موضوع املرتد ..... مسلماً كان أو غري مسلم 
) بصيغة االرتداد ( لقد وردت هذه املسألة .. عقوبة دنيوية عليه ، وعقوبته يف اآلخرة 

  ..يف ثالثة نصوص قرآنية 
             

            ] ٢١٧: البقرة [  

              

            

       ] ٥٤: املائدة [   
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     ] ٢٨ – ٢٥: حممد [   
هذا ما ينطق .. العقوبة يف كتاب اهللا تعاىل للمرتد هي يف اآلخرة وليس يف الدنيا .. 

        ناه من قوله تعاىل وهذا ما قرأ.. به كتاب اهللا تعاىل 

       ] ومن قوله تعاىل  ] ٢٥٦: البقرة ،     

    .....  ةأليست العبارة القرآني       واضحة
أليست العبارات .. ة بأنها تعين االنتقال من ساحة اإلميان إىل ساحة الكفر وصرحي

القرآنية التالية هلا واضحة وصرحية يف أنَّ العقوبة املترتبة على هذا االرتداد هي عقوبة يف 
  ..اآلخرة وليس يف الدنيا 

               

             

        ] ٢٩: الكهف [          

واضحاً           أليس قوله تعاىل 
أليست .. وجلياً يف وصف من يرتد ارتداداً يستمر عليه حىت خروجه من الدنيا كافراً ؟ 

  ..العبارات التالية هلذه العبارة القرآنية تبين عقوبةً جزاؤها يف اآلخرة 
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             ] ٢١٧: البقرة [  

 ..كتاب اهللا تعاىل واضح وصريح وجلي اة املعتقد للجميع ، وويف صون حريضح 
والقسط شريطة عدم مقاتلتنا يف  يف عدم النهي عن معاملة اآلخرين بالرب وجلي حوصري

اليت تصان فيها  احلرة ي إىل أنَّ الدولة املدنيةوكلُّ ذلك يؤدديننا وإخراجنا من ديارنا ، 
هي الدولة األقرب ما ، حقوق مجيع أبناء اتمع من انتماءات دينية ومذهبية وطائفية 

  ..ها من كتاب اهللا تعاىل صورت ن للدولة اليت نستشفتكو
قة ، الذين الذين يريدون املتاجرة بالدة الضية والطائفيين لصاحل أهوائهم املذهبي

م باسم الدلغون اآلخرين ويقصوما يتمثَّيلون قول طائفة من أهل الكتاب حينما ين ، إن
عات اخلصوصيات فالتقوقع يف مستنق..         قالوا 

عصبيات ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، هو مقدمة ونتيجة الضيقة اليت هي يف أصلها 
  ..ومن مثّ سياسياً ، يف الوقت ذاته إلقصاء اآلخرين فكرياً 

             

              

                

             ] ٧٣ – ٧٢: آل عمران [  

        فالذين يستشهدون بقوله تعاىل .. 

                

     ] ٥١: املائدة [  ،املدينِّ على حماربة النظام السياسي احلر 
لسياسة يف وعلى احتكار ا ،بني مواطن وآخر  –سياسيا ووطنياً  –الذي ال فارق فيه 
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أي وطن خلصوصية دينية أو مذهبية أو طائفية ما ، هؤالء ال خيتلفون عن الطائفة من 
  ..        أهل الكتاب الذين قالوا 

 ..يف دولة ةمشولي اً تتاجر بالداً وطائفيات مسبقة الصنع ، ال مذهبيين حلساب عصبي
أو استقرار اجتماعي أو سياسي أو ثقايف  وال ، وال طمأنينة، أمان كن أن يتحقَّق فيها مي

، مهما كثرت الكلمات املعسولة بطمأنة اآلخرين ، ألنَّ استدعاء الروايات اقتصادي 
 وارد ما قتله ، أمروفقها إقصاء اآلخر ورب ا من سلطان واليت يتم اليت ما أنزل اهللا تعاىل

  ..حلظة  يف كلِّ
ا أي إنسان يؤمن بكتاب  يشكلة ال أومسألة احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل هي مس.. 

ولكن التلبيس .. ة نصوص يف عد نٍ، فقد وردت بشكلٍ بي) القرآن الكرمي ( اهللا تعاىل 
ظلماً ( على أحكام هذه النصوص من قبل الداعني لدولتهم التارخيية اليت يسموا 

 ى يف إخراج دالالت هذه النصوص عن سياقاا القرآنيةيتجلَّ، ينية بالدولة الد) عدواناً و
هذه اليت صيغت ا ال عالقة هلا بالصياغة اللغوية  ، ويف تلبيسها دالالت احمليطة ا
  ..النصوص 

تعاىل ،   تعاىل هو أمر للمؤمنني بأنَّ هذه األحكام من عند اهللاواحلكم مبا أنزل اهللا.. 
وأنَّ اهللا تعاىل يأمرهم بتطبيقها يف حيام الشخصية تقرباً إىل اهللا تعاىل ، وجتسيداً حلقيقة 

وكلُّ ذلك يف سلوكهم وتفاعلهم الشخصي يف خمتلف مناحي حيام ، .. إميام ا 
إن ( ق هذه األحكام على نفسه فقد جحد حقيقة هذه األحكام ، وجزاؤه ومن ال يطب

  ..عند اهللا تعاىل ) اآلخرين  رتكب جنايات حبقمل ي
  ..الرساالت السماوية الثالث  أصحاب دالالتهتناول تولننظر يف النص التايل الذي 
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               ] املائدة :
٥٠ – ٤٤  [  

       حنن نؤمن إمياناً كامالً أنَّ دالالت العبارة القرآنية .. 

     ومكان وتعنينا حنن كمسلمني ، ، مطلقة وصاحلة لكلِّ زمان
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ودها ضمن سياق قرآين يتحدث عن التوراة ، فكلُّ من ال حيكم مبا على الرغم من ور
      وأيضاً العبارة القرآنية .. أنزل اهللا تعاىل هو كافر بذلك 

       فكلُّ من ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل هو ظامل ، ..

       اناً كامالً أنَّ دالالت العبارة القرآنية ونؤمن إمي

     ، ومكان وتعنينا كمسلمني مطلقة وصاحلة لكلِّ زمان
على الرغم من أنها ترد ضمن سياقٍ قرآينٍّ يتحدث عن اإلجنيل ، فكلُّ من ال حيكم مبا 

   ومن الطبيعي أن تعنينا العبارة القرآنية .. ل اهللا تعاىل هو فاسق أنز

      ث عن القرآن الكرمي ، وكذلكاليت هي ضمن سياقٍ قرآينٍّ يتحد

  آنية ، وكذلك العبارة القر        العبارة القرآنية 

       ..  
 وجه أنه ال توجد إشارة لرفع السيف يف ما نراه يف هذه العبارات القرآنية.. لكن .. 

وتنوع البشر يف .. اهللا تعاىل ، وال يوجد تكليف ألحد بذلك  من ال يريد احلكم مبا أنزل
رياً لدرجة تعجز اهللا تعاىل عن ذلك علواً كب ليس مشكلةًوثقافام م معتقدام وأفكاره

ا املتطر كلِّفعفنييإللغاء هذا التنو   ،ل املطبكما يتخية رونلون واملزملدولتهم التارخيي 
 ، وهذا ما يبينه اهللا إنَّ هذا التنوع يريده اهللا تعاىل الختبار البشر فيما آتاهم.. أبداً .. 

         ذاته تعاىل لنا يف هذا النص الكرمي

      ..  
نزله اهللا تعاىل أهذا كلُّه يف عالقة اإلنسان مع اهللا تعاىل ، فاألمر اإلهلي باحلكم مبا 

من مل يطبق .. فمثالً ..  يتعبد ا املؤمن ذا الكتاب يتعلّق بأحكام كتابه الكرمي اليت
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 –ألنه  ،مل حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل ، حدود اهللا تعاىل يف مسألة الطالق على نفسه 
  ..تعاىل ى حدود اهللا تعد –بذلك 
              

               

                

          ] ٢٢٩: البقرة  [          

             

              

                 

      ] ١: الطالق [   

ن مل يطبق على نفسه أحكام هذا مثال للحكم مبا أنزل اهللا تعاىل من أحكام ، وم.. 
        ،  [[ كتاب اهللا تعاىل متعدياً حدود هذه األحكام

    [[ من يفعل ذلك جزاؤه عند اهللا تعاىل ]]    

   ،      [[ ..  
كام الطالق هي من حدود اهللا تعاىل ، والعالقة فيها هي بني اإلنسان وبني ربه فأح

دود هو عند اهللا تعاىل ، ما مل تى هذه احلجلَّ وعال ، وجزاء من يتعدب على هذا ترت
ي حقوقألناس آخرين  التعد..  

ن ممن يؤمنون بكو(  من مل حيكم ا، ووأحكام الصيام هي حدود اهللا تعاىل .. 
  .. اًوفاسق ظاملاًو ا كافراً ديع )اً كتاب اهللا تعاىل حقَّ
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      ] ١٨٧: البقرة [   

ياً حدود هذه األحكام متعد) يف مسألة الصيام ( ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل .. 
جد إشارة يف كتاب اهللا تعاىل وفال ت..  املتطرفنيوليس عند ، عند اهللا تعاىل  عقوبته ،

 –ألي عقوبة دنيوية عليه ، فهذه مسألة تتعلَّق بإميانه وبطاعته هللا تعاىل ، وما مل يؤثِّر 
  ..شيئاً يف حقوق غريه من البشر ، فجزاؤه على اهللا تعاىل  –عدم التزامه ذه األحكام 

وأحكام املرياث هي من األحكام اليت أنزهلا اهللا تعاىل وأمر املؤمنني باتباعها ، وبعد 
ذه  للملتزميبين اهللا تعاىل لنا اجلزاء  ، عرض هذه األحكام اليت هي حدود اهللا تعاىل

  .. وللعاصي، األحكام 
             

            

            ] النساء :
١٤ – ١٣ [    

  ..ة الظهار وكذلك األمر يف مسأل.. 
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              ] ادلة٣: ا – 
٤ [   

يف قوانني الدولة ) كأحكام املرياث  (وحنن ال ندعو إىل عدم وضع هذه األحكام .. 
فبالتأكيد أنَّ املؤمنني بكتاب اهللا تعاىل يريدون .. أبداً  .. أبداً.. أبداً .. املدنية احلرة 

االنصياع ألحكامه ، ويف الدولة املدنية احلرة يوضع الدستور والتشريعات بعد موافقة 
ينية لكلِّ مكونات ذهبية والطائفية والداملواطنني عليها ، وتؤخذ فيها اخلصوصيات امل

وبالتأكيد أنَّ املواطنني املؤمنني بكتاب اهللا تعاىل سيختارون ما يتناسب مع  ،اتمع 
  .. إميام 
ما ندعو إليه هو عدم فرض األهواء والعصبيات على اآلخرين ، ما ندعو إليه هو .. 

ما كتاب اهللا تعاىل ، سابقني حجة على عدم جعل روايات التاريخ واجتهادات بعض ال
مما  – وكلُّ ذلك .. ضيقةين ألجل أهداف سياسية املتاجرة بالدعدم ندعو إليه هو 

قني شهوات املتسلِّ به عن ونأياً، ين احلق ال خيرج عن كونه ترتيهاً للد –ندعو إليه 
  .. املتاجرين بطهارته ونقائه

عقوبةً دنيويةً لكلِّ املسائل املتعلّقة بالعقيدة ، وال  يف كتاب اهللا تعاىل ال نرى.. 
اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل كوا جزاًء جلنايات تك حرمة  الدنيوية تتجاوز العقوبات

  ..أعراض الناس وأمواهلم ودمائهم 
صنات ، لذلك نرى عقوبة الزنا ، وعقوبة اإلتيان بالفاحشة ، وعقوبة رمي احمل

حيام االعتداء على  عقوباتو، االعتداء على دماء اآلخرين  ، وعقوبة وعقوبة السرقة
ويف كلِّ ذلك تأكيد على حرية املعتقد ، وأن خيتار اإلنسان ما يريد يف . ....الشخصية 

فالعقوبات الصرحية .. حريات اآلخرين وحقوقهم على الّ يتعدى أعقيدته حراً ، شريطة 
وليس لفرض شيٍء عليه ، ويف كلِّ ذلك ، ت حلماية اإلنسان ضيف كتاب اهللا تعاىل فُرِ
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هم أه ، وذلك من اكرإتتجلّى حكمة اهللا تعاىل يف تأمني حرية اإلنسان ليختار دون 
  ..مقتضيات االمتحان العادل لإلنسان يف حياته الدنيا 

كتاب  نفهم دالالت العبارات القرآنية يف، من هذا املبدأ القرآين الواضح الصريح .. 
  ..غريه  احلكم هو هللا تعاىل ، وليس ألي اهللا تعاىل اليت تبين لنا أنَّ

              

                  

       ] ٤٠: يوسف  [   

                

              ] ٥٧: األنعام  [   

                 ] األنعام :
٦٢  [   

              

                  

       ] ٤٠: يوسف  [   

               

                

    ] ٦٧: يوسف  [   

                 

    ] ٧٠: القصص  [    



      ٤٤                  

 

                    

      ] ٨٨: القصص  [    

.. يف كلِّ هذه املسائل ال نرى إشارةً ملا يذهب املطبرون إليه ، وذلك لون واملزم
على الناس بالقوة ، ) اليت تناقض ما جاء به كتاب اهللا تعاىل ( بفرض تصورام املتطرفة 

جل أهداف أحتت شعارات براقة ختطف أبصار السذّج والبسطاء من العوام ، من 
  ..ة هلا مبنهج اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد سياسية حبتة ال عالق

  ..ويف سياق هذا البحث ال بد من الوقوف عند قوله تعاىل .. 
             

               

      ] ٥٩: النساء [   

  ملؤمننياملة جل مل أمرين اثنني بالطاعة ، موجهةٌهذه اآلية الكرمية واليت حتأحكام .. 
     .....  يؤمنون باهللا تعاىل املؤمنون وهؤالء ،رون ولذلك يؤم

ومبا ، من منهج   ويؤمنون مبا حيمله الرسول ..    بطاعة اهللا تعاىل 
ضمن إطار منهج ،  منهم) أولوا األمر ( والتفكّر يستنبطه أولو النهى والتدبر والتعقّل 

مر ويل األأبطاعة الرسول ويؤمرون  .. ولذلك .. الرسالة الذي أُنزل على الرسول 
  ..         : منهم

مبا و هذان األمران اإلهليان مها للمؤمنني فقط باهللا تعاىل ومبا حيمله الرسول  ..
ال تعين        والعبارة. .. من منهج الرسالة أولو األمريستنبطه 

ل والتدبر ، وذلك ضمن إطار منهج عقّتاحلكام كسياسيني ، فهي تعين أويل النهى وال
من املؤمنني     و    ولذلك نرى أنَّ  ..   الرسالة 
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    ، جاءا ضمن إطار طاعة واحدة     بدليل كلمة 

    ..  
ويل األمر مبعىن أويل النهى والعقل والتدبر ليست منفصلة عن طاعة الرسول أفطاعة 

طاعة واحدة  ترد، مبعىن ليست منفصلة عن منهج الرسالة الذي أنزله اهللا تعاىل ، ولذلك 
ويف ذلك دليلٌ  ..        مشتركة هلذين األمرين 

على التحام هذين األمرين مبشترك هو منهج الرسالة ، وبالتايل فاملسألة ليست سياسية 
ب باتباع ذلك أبداً ، املسألة فكرية تتعلَّق بالبحث واالستنباط من منهج الرسالة ، واملطالَ

  ..مبنهج الرسالة هم مجلة املؤمنني 
عبارة اليؤكِّد أنَّ ا ومم       ني كماال تعين احلكّام السياسي

        قوله تعاىل هو، يذهب الكثريون جرياً وراء املوروث 

               فرد ،
األمر املتنازع فيه إىل الفطرة النقية اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها يف تفاعلها مع منهج 

      هو من أجل الوصول إىل اخلري       الرسالة 

فاملسألة مسألة  ..    تنازع الفكري حوله وإىل أحسن تأويل فيما متَّ ال
  ..يف التأويل ، وليست مسألة حكم سياسي  فكري خالف
ل عقّتتعين أويل النهى وال      من هنا قلنا إنَّ العبارة القرآنية .. 

قريب وال من بعيد ، إالَّ يف كوم والتدبر ، وال عالقة هلا باحلكّام السياسيني ال من 
باحثني عنه يف كتاب اهللا تعاىل متدب رين مستنبطني للحق..    
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ال نرى عقاباً دنيوياً ملن ال يلتزم ذه الطاعة ، فالقضية تتعلَّق  .. ومع كلِّ ذلك.. 
اهر ما يرتكبه وهي بينه وبني اهللا تعاىل ، واألحكام الدنيوية مبنية على ظ، بإميان اإلنسان 

  ..وجرائم يف اتمع  مع اآلخرين اإلنسان من خمالفات
تعاىل ألغراض سياسية رخيصة ، هي من  جهة  من هنا نرى أنَّ املتاجرة بآيات اهللا

، ومن جهة ومادةً للتجارة فيه ماً للمكاسب السياسية سيء ملنهج اهللا تعاىل بوضعه سلَّت
على ين للداخلاطئ  الفهمتقدم لآلخرين  هذه املتاجرة كونتسيء ملنهج اهللا تعاىل أُخرى 

  .. ومراده اهللا تعاىل منهجعني  أنَّ هذا الفهم اخلاطئ هو
عند السنة  وغريها ، الصحاحب ىما يسمفي النيب والروايات امللفّقة على .. 

أو جعله  واليت تدعو الحتكار اخلالص وقتل اآلخر أو تكفريه والشيعة على حد سواء ،
 فقد لُفِّق على الرسول  .....، وكثرية جداً كثرية  –لألسف  –هي  بدرجة دنيا ،

من بدلَ  [: بأنه قال ) حسب ترقيم العاملية  ٢٧٩٤: حديث  صحيح البخاري( يف 
هيند لُوهولفِّق عليه ..  ] فَاقْت  حسب ترقيم  ٣١٧٥حديث  صحيح مسلم ( يف

ال حيلّ دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إالّ اهللا وأني رسول اهللا  [: ه قال أن) العاملية 
..  ] والتارك لدينه املفارق للجماعة إالّ بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس

ال [ : أنه قال ) حسب ترقيم العاملية  ٣٩٥٣حديث  سنن النسائي( يف  ولُفِّق عليه 
أو زىن بعد إحصانه أو  رجل كفر بعد إسالمه حدى ثالثحيلّ دم امرئ مسلم إالّ بإ

حسب ترقيم  ٤٢٣حديث  مسند أمحد( يف  ولُفِّق عليه ..  ] قتل نفساً بغري نفس
ال حيلّ دم امرئ مسلم إالّ بإحدى ثالث رجل زىن بعد إحصانه  [: أنه قال ) العاملية 

  .. ] المه فعليه القتلارتد بعد إسفعليه الرجم أو قتل عمداً فعليه القَود أو 
واضحة وصرحية بأنه ال   القرآنية  وكنا قد بينا أنَّ العبارة.. 

اجلرب وال القسر يف مسألة الد أم قبل الدخول يف ين ، سواٌء كان ذلك حيق ددحدينٍ م
  ..بعد اخلروج منه 
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آنية ال تعطيهم الدليل على أنَّ عدم اإلكراه يف يف هذه العبارة القر   وكلمة 
الدة بناًء على ين ساحته قبل الدخول يف الدين اإلسالمي ، فتخصيص هذه العبارة القرآني

ذلك ليس صحيحاً ، وهو حماولة لفرض الروايات املوضوعة واألهواء املسبقة الصنع على 
ين يف هذه العبارة القرآنية تعين جنس الد  فكلمة .. دالالت كتاب اهللا تعاىل 

ةً بالدة ) الرسالة اخلامتة ( ين اإلسالمي ، وليست خاصدون غريه ، والصورة القرآني
  ..التالية تظهر هذه احلقيقة 

 

 ] ١٣: الشورى [       
ما وصى اهللا تعاىل به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم هو مـن   إنَّ.. 

د الدين ، كما أنَّ ما أوحاه إىل حممـة ين هو من الدوالعبارة القرآني ،  

 راليتتصو ينجوهر ما شرعه اهللا تعاىل من الد يف هذا النص  ،

ليسـت     د أنَّ كلمـة أولئك الرسل عليهم السالم ، وهذا يؤكِّ كلِّب متعلِّقةٌ
ة بالدالرسالة اخلامتة  عرب تعاىل ين الذي أنزله اهللاخاص ..  

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. 
 

 ] ٣٣: التوبة [  

 صرحية يف أنَّ ما تعنيه كلمة  : ةالعبارة القرآنيف.. 

:   ة بالدولذلك .. ين الذي أنزله اهللا تعاىل عرب الرسالة اخلامتة ليست خاص

  ..    فمن أمساء يوم اآلخرة هو
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  ] ١٩ – ١٥: االنفطار [ 

ين ، ال جرب وال قسر يف مسألة الد: يعين  قوله تعاىل  ..إذاً 

 سواٌء كان ذلك دخوالً أو خروجاً من أي دين ، والعبارة القرآنية 

 ] وكذلك اآلية .. ، صرحية يف تبيان هذه احلقيقة  ] ٢٩: الكهف

  الكرمية

 ] ٩٩: يونس [ ..  
ين ، وليس اإلكراه ساحته قبل دخول الد قنا أنَّ عدمقنا عقولنا وصدوحتى لو طلَّ

تنقضه الرواية املوضوعة التالية اليت  –ليم غري الس –بعد دخوله ، فإنَّ هذا التصور 
ر يقدالباطل سها معتنقو هذا التصو..  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٧٩( البخاري 




 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣١( مسلم 
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) كلّ الناس ( مبقاتلة الناس  أُمر الرسول : هاتان الروايتان املوضوعتان تقوالن    
ين اإلسالمي الذي أنزله اهللا تعاىل عليه ، وحىت يصلوا صالتنا ويستقبلوا حىت يؤمنوا بالد

 هذا ما يقرؤه كلُّ.. هم مهدورة وأمواهلم مستباحة وإالّ فدماؤ، قبلتنا ويذحبوا ذبيحتنا 
ة  عاقل يدرك احلداألدىن من قواعد اللغة العربي..  

هذا وهناك من حيلو له كتلبيس وذر للرماد يف أعني البسطاء أن يفسر كلمة الناس يف 
املكذوب وامللفَّ النص ق على النيب ًظلماً وعدوانا ] [  ها البأن

هكـذا حيلـو   .. إنما تعين الذين يقاتلوننا ويريدون إخراجنا من ديارنـا   ، تعين الناس
، فبـدالً مـن   لبعضهم أن يهرب من مواجهة حقيقة دالالت هذه الروايات املكذوبة 

واالعتراف أنَّ هذه الروايات مكذوبة وختالف ما جاء بـه كتـاب اهللا    االنصياع للحق
 ، بدالً من ذلك يقومون بذر الرماد يف أعني الناس انتصاراً لروايات رفعوهـا إىل  تعاىل

  ..مستوى األصنام ، وجعلوها حجة حىت على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
ست كلمة ليأ !!! ..كيف ؟ ..!!! ؟تعين الناس  الّأ ] [كيف لكلمة ..

ذاته من إكراه الناس على  ع الرسول عبارة متنالناس ترد يف كتاب اهللا تعاىل ويف 
  : اإلميان

 ؟.. !!!   
ك جدالً ولو فرضنا جدالً أنها تعين من يقاتلنا إلخراجنا من ديارنا ، لو فرضنا ذل.. 

[النصوص التالية للعبارة ذلك ب، فما عالقة    [  يف الروايات
  ..مر به أُبأنه   على النيب هيفترون الذي املزعوم واليت تبين سبب القتالاملكذوبة ، 

] 

 [  



      ٥٠                  

 

] 

 [  
وليس ليذبح ذبيحتنا ، من يقاتلنا إلخراجنا من ديارنا نقاتله لنردعه عن ذلك ..  

احلقيقة  ونال يعرف هؤالءاملشكلة ال تكمن يف كون .. وليستقبل قبلتنا وليعتنق ديننا 
ون فحسب ، إنما املشكلة أيضاً يف كوم ال ميلكون إرادة معرفة احلقيقة ، وال ميتلك

نَّ ال يعرف اهللا تعاىل ، أل ة على نطق احلقأفمن ال ميلك اجلر ..ة على النطق ا أاجلر
من أمساء اهللا تعاىل  احلق اسم 

 ]٦٢: ج احل [ ..  
يتخيلون حرية املعتقد ليست يف صاحل اإلسالم ، وكأنَّ املسلمني نهم أمشكلتهم .. 

تون من اإلسالم وينتهزون الفرصة املناسبة للخروج منه ، ولذلك حيـاربون حريـة   يتفلَّ
 إنّ تصورهم هذا دليلٌ على أنهم ال يرون اإلسالم إالّ عصبية... املعتقد بناًء على ذلك 

مبنية على العاطفة دون احلجة والدليل والربهان ، فتصورهم هذا هو نتيجة منـهجهم  
، ونتيجة عدم التراثي اجلمعي الذي حيارب العقل حىت يف تعقّله آليات كتاب اهللا تعاىل 

   .. إميام بأنَّ حجة احلق دائماً غالبة
كتاب اهللا تعاىل مجلةً  يف دولة على مقاس معتنقي هذا الفكر الذي ينقضه.. إذاً .. 

نتيجة الختيارام ، أو تسفيههم وإهانتهم وتفصيالً كما نرى ، سيتم قتل بعض الناس 
ة الدة ينية أو الطائفيد عقباها أو املذهبيمحتمع ال توكلُّ ذلك سينتج فتناً يف ا ، ..
خمالفام ألمور ال  بناء علىأو اتهامهم بالفسق والزندقة سيتم تكفري بعض الناس و

وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، ودخلت الفكر احملسوب على اإلسالم عرب بعض 
حتويل هذه الروايات  –مع الزمن  –، حيث متَّ  وعالنالروايات وبعض األقوال لفالن 

  .. وهؤالء الرجال إىل أصنام ، يتم التطبيل والتزمري هلا على حساب منهج اهللا تعاىل
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 ..وفِّق بني أحكام كتاب اهللا تعاىل اليت تنبض بالرمحة واحلكمة وعدم كيف ن
رون لون واملزماملطب( االعتداء على األبرياء واألطفال ، وبني احلديث التايل الذي يعتربه 

  ..ساً اً مقدنص ) للدولة التارخيية حتت شعار الدولة اإلسالمية
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٢٨١( مسلم 

حدثَنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصورٍ وعمرو الناقد جميعا عن ابنِ عيينةَ قَالَ و 
 يحيى أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ عن الزهرِي عن عبيد اللَّه عن ابنِ عباسٍ عن الصعبِ بـنِ 

عن الذَّرارِي مـن الْمشـرِكني يبيتـونَ     سئلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جثَّامةَ قَالَ
هِمارِيذَرو هِمائنِس نونَ ميبصفَقَالَ فَي مهنم مه  

، فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب .. 
  :ذا احلديث خيص ه
 ]]













 [[  
 رينلني واملزمل املطببمن ق ((نة اآلخرين أبطممهما بلغت الكلمات املعسولة .. 

 فهل ستكون هناك)) منها براء  ين احلقوالد، للدولة التارخيية اليت يسموا دولة دينية 
رين بأنَّ لني واملزممع اإلميان الكامل للمطب، طمأنينة ميكنها أن تدخل نفوس أبناء اتمع 

مثل هذه النصوص هي نصوص ؟سة مقد !!!..  
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لني جتاه املطب من أبناء اتمع أي طمأنينة ميكنها أن تدخل نفوس اآلخرين.. 
للدولة  رينواملزما بالدولة الدوة اليت يسمة ،التارخييهؤالء مع إميان  ينياملطبرين لني واملزم

  .. ةالتالي باألحاديث
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧١( مسلم  

ارمع نب يمرا حثَندح ادونِ أَبِي رلَةَ ببنِ جب ادبنِ عرِو بمع نب دمحا مثَندا حثَندةَ ح
أَبِيه نةَ عدرأَبِي ب نرِيرٍ عنِ جلَانَ بغَي نع بِياسةَ الرو طَلْحأَب اددش  لَّى اللَّهص بِيالن نع

 هـا يغفرفَ أَمثَالِ الْجِبالِ بِذُنوبٍ يجِيُء يوم الْقيامة ناس من الْمسلمني علَيه وسلَّم قَالَ
ملَه اللَّه عضياوى هارصالنو ودهلَى الْيع   ـنمرِي محٍ لَا أَدوو را قَالَ أَبأَن ِسبا أَحيمف

 بِـيالن نذَا عه ثَكدح وكزِيزِ فَقَالَ أَبالْع دبع نب رمع بِه ثْتدةَ فَحدرو بقَالَ أَب كالش 
معن قُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٦٩( مسلم 
 نةَ عدرأَبِي ب نى عيحنِ يةَ بطَلْح نةَ عامو أُسا أَبثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

دفَع اللَّـه   إِذَا كَانَ يوم الْقيامة اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى  أَبِي موسى قَالَ
  فَيقُولُ هذَا فكَاكُك من النارِ عز وجلَّ إِلَى كُلِّ مسلمٍ يهودياً أَو نصرانِياً

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧٠( مسلم 
بيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندا حنوةُ أَنَّ عادا قَتثَندح امما هثَندمٍ حلسم نفَّانُ با عثَندةَ ح

عن  هوسعيد بن أَبِي بردةَ حدثَاه أَنهما شهِدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبد الْعزِيزِ عن أَبِي
أَدخلَ اللَّه مكَانـه النـار    لَا يموت رجلٌ مسلم إِلَّا يه وسلَّم قَالَالنبِي صلَّى اللَّه علَ
قَالَ فَاستحلَفَه عمر بن عبد الْعزِيزِ بِاللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو ثَلَـاثَ   يهودياً أَو نصرانِياً

ثَهدح اهأَنَّ أَب اترم لَه لَفقَالَ فَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع    قَـالَ فَلَـم
حمو يماهرإِب نب قحا إِسثَندح لَهقَو نولَى عع ركني لَمو لَفَهحتاس هأَن يدعثْنِي سدحي دم
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دبع نا عيعمى جثَنالْم نب  ادنذَا الْإِسةُ بِهادا قَتثَندح امما هنربأَخ ارِثالْو دبنِ عب دمالص
  نحو حديث عفَّانَ وقَالَ عونُ بن عتبةَ

أما  ..كنظرة عقدية هذا ما حتمله هذه الروايات املكذوبة بالنسبة ألهل الكتاب .. 
املكذوبة وطن واحد ، فالرواية التفاعل يف ساحة طار ن إنيا ضمالدساحة كتعامل يف 

اليت (  رين للدولة التارخييةلني واملزممن املطباملعتقدين بصحتها  مراد حقيقة ختتزلالتالية 
  ..من أهل الكتاب  جمتمعهممع أبناء يف تعاملهم وذلك  )يسموا دولة دينية 

  :حسب ترقيم العاملية  )٤٠٣٠(مسلم 
داحةَ .......ثَنريرأَبِي ه نقَالَ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسُءوا  أَنَّ ردبال ت

 فَإِذَا لَقيتم أَحدهم في طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَـى أَضـيقه   الْيهود وال النصارى بِالسالمِ
.......  

، على الرغم من أنَّ بالنسبة ألهل الكتاب  ) رينلني واملزمبعند املط( هذا هو األمر 
       به الكرمي بأن نعاملهم وفق مبدأيأمرنا يف كتااهللا تعاىل 

       ] عندهم (  فكيف إذاً يكون األمر .. ] ٤٦: العنكبوت (
  !! ..!!!؟ من الديانات اُألخرىاملسلمني بالنسبة لغري 

 ..ميكننا أن نتخي جمتمعٍ مستقر ع مضمون هذه الروايات يف دستور أيوضله حينما ي
، وذلك حتت اسم رون ر هلا املزملون ويزمل هلا املطباليت يطب اوتشريعاالدولة التارخيية 

ةالدولة الدا  ينية مسبوكةو، وايات هكذا رمن اليت مادة والطائفياليت  بقوالبهم املذهبي
  .. !!!!!!!؟صنعت أصالً من خالفات سياسية حولت مع الزمن إىل دين 

 ..نتوقَّميكننا أن طمأنينة  أيعها من اآلخرين إذا كان املطبرون يعتقدون لون واملزم
  ..ديث التايل بناء على احل، يف جهنم من أبناء دينهم بدخول اآلخرين 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 
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 حدثَنا هشام بن عمارٍ حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا أَبو عمرٍو حدثَنا قَتادةُ عن أَنسِ
إِنَّ بنِي إِسرائيلَ افْترقَـت علَـى    قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بنِ مالك قَالَ

كُلُّها في النـارِ إِلَّـا    وإِنَّ أُمتي ستفْترِق علَى ثنتينِ وسبعني فرقَةً إِحدى وسبعني فرقَةً
  واحدةً وهي الْجماعةُ

  : حسب ترقيم العاملية ) ١١٧٦٣( أمحد 
ح يعكا وثَندح نع رِييمالْن نارٍ عسنِ يقَةَ بدص نونَ عاجِشنِي الْمعزِيزِ يالْع دبا عثَند
إِنَّ بنِي إِسرائيلَ قَد افْترقَـت   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنسِ بنِ مالك قَالَ

 نيعبسنِ ويتلَى اثْنقَةًعرا فهثْللَى مرِقُونَ عفْتت متأَنقَةً ورارِ إِلَّا في النا فكُلُّه  
ألنهم يعتقدون بصحة مثل هذه الروايات اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، .. 

الدولة املدنية  ألجل ذلك غرقوا يف عصبيام املذهبية والطائفية ، وألجل ذلك حياربون
  ..احلرة  دميقراطيةال

  
  

 


