
 

 

 
  املهندس عدنان الرفاعي

مصطلح اخلطابِ الديين ، عام ، يحملُ مفاهيم كثرية ، وذلك حسب املنظارِ .. 
  ..حسب مفهومنا للدين .. وبصورة أدق .. الفكري الذي ينظَر من خالله إىل الدين 

 ..الديين طاباخل عايرفَكُلٌّ ي   هاعتقـاد حسب فُهنصحقّاً ، وي هعيارِ ما يعتربيف م
  ..لحدود ساحة املُقَدس ، ويقَيمه حسب إدراكه ألحكامِ املُقَدس 

 ..   ختلفة ، ومتناقضة ، وذلـك حسـبرى بأشكالٍ مه يذات يينالد طابفاخل
وهذا يدفعنا إىل التمييزِ بني خطابٍ ديين يسـتمد   ..املفاهيمِ املُختلفة واألفكارِ املتباينة 

: يقولُ تعاىل .. فكره وثقافته من كتابِ اِهللا تعاىل ، كونَ كتابِ اِهللا تعاىل حامالً للمنهج 
 ) ءيكُلِّ شاناً ليبت تَابالْك كلَي ا علْن نَز و( طابٍ حمسوبٍ على الدين ، يستمدخ وبني أي ، 

 طابخ هم على أنقَديالدين ، و جهالً داخلَ حدود فنصوي بحسا يمم هوثقافت هكرف
  ..ديين 

 )1  (–   احلـق طابِ الدييناخل نيف كَو عندها تكمن النقطةُ األوىل اليت نقف
، مهما اختلفت انتماءاتهم  يدعو إىل ثقافة احملبة والرب واإلحسان بني مجيعِ أبناِء املُجتمع

  : يقولُ تعاىل .. الدينيةُ واملذهبيةُ والطائفية 
) موهرتَب أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنال ي 

لَيهِم إِن اللَّه يحب الْ نِ الَّـذين قَـاتَلُوكُم فـي الـدينِ     ) 8(مقْسطني وتُقْسطُوا إِ ع اللَّه اكُمهنا ينَّم إِ
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لَّهم فَأُولَئك هم الظَّ تَوي نمو مهلَّو تَو أَن اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخو  ونمال
  ) 9 – 8: املمتحنة (  )

تعاىل يدعو إىل التعاملِ مع اآلخر بالقسط واإلحسان ، مـا مل يقاتلْنـا   فاُهللا .. 
وخيرجنا من ديارِنا ، وبالتايل فوحدةُ أبناِء اتمع داخلَ إطارِ التفاعلِ اإلنساينِّ النبيل ، 

تمع مطلَب قُرآينٌّ ، مهما تباينت االنتماءات الدينيةُ واملذهبيةُ والطائفيةُ بني أبناِء هذا ا
..  

هذا هو اخلطاب الديين احلق املُستمد من كتابِ اِهللا تعاىل ، فيما خيص هـذه  .. 
بينما نرى بعض أوجه اخلطابِ احملسوبِ على الدين ، تقَدم نصوصاً ملفقّـةً  .. النقطة 

.. جتمع الواحد ، تدعو إىل ثقافة الكُره واالقتتالِ بني أبناِء املُ على لسان الرسولِ 
  .. من ذلك ، الزعم بِصحة احلديثُ التايل وبِنسبِه إىل الرسول 

  :، حسب ترقيم العاملية )  4030: ( صحيح مسلم رقم 
 ]]

  [[
..  

، وبني  كم هو الفارِق بني دالالت هذه الرواية املُلَفَّقة على لسان الرسولِ .. 
رِ ثقافة احملبة والرب واإلحسان بني أبنـاِء  دالالت اآليتني الكرميتني اللتني تدعوان إىل نش

  !!! .. املُجتمع ؟ 
إنَّ تبني دالالت هاتني اآليتني يف هذه النقطة الـيت  : من هنا نستطيع القول .. 

نتحدثُ عنها ، ناتج عن خطابٍ ديين حق ، وإنَّ تبني دالالت هذه الرواية املُلَفَّقة على 
، وحماولةَ إيهامِ  والدفاع عنها ، وتقدميها سنةً من سنن الرسول ،  لسان الرسول 

الناسِ بصحتها من خاللِ خلقِ تربيرات ال حيملُها نص هذه الرواية ال من قريبٍ وال من 
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كُلُّ ذلك ناتج عن الغرقِ يف حيثيات خطابٍ يحسب على الدين ، والدين منه .. بعيد 
  ..براء 

لنقطةُ الثانيةُ اليت نقف عندها تكمن يف كَون اخلطابِ الديين احلـق ،  ا –)  2( 
.. يدعو إىل عدمِ احتكارِ اخلالص ، وإىل عدمِ تزكية النفسِ على حسـابِ اآلخـرين   

  :يقولُ تعاىل 
نْتُم أَجِنةٌ في بطُ(   نْشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَ ـوا   هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَ ونِ أُمهاتكُم فَـال تُزكُّ

  ) 32: النجم (  )أَنْفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى  
  : ويقولُ تعاىل .. 
  ) يالفَت ونظْلَمال يو اءشي نكِّي مزي لِ اللَّهب مهأَنْفُس كُّونزي ينإِلَى الَّذ تَر 49(أَلَم ( انْظُر
فْتَري فبِيناً  كَيإِثْماً م كَفَى بِهو بالْكَذ لَى اللَّهع 50 – 49: النساء (  )ون (  
واخلطاب الديين احلق يدعو إىل عدمِ احتكارِ اخلالص ، وإىل عـدمِ اتهـام   .. 

  : يقولُ تعاىل .. اآلخرين بأنهم ليسوا على شيء 
لَ(   ى عارصالن تسلَي ودهالْي قَالَتلَـى    وع ـودهالْي ـتسى لَيارصالن قَالَت و ءيى ش

 تَابالْك لُون لهِمشيء وهم يتْ ثْلَ قَوم ونلَمعال ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل  ةاميالْق موي مهنيب كُمحي فَاللَّه
  فُونخْتَلي يها كَانُوا فيم113: البقرة (   )ف  (  

، يبين لنا أنَّ اتهـام   )كَذَلك قَالَ الَّذين ال يعلَمون مثْلَ قَـولهِم   (  : فقولُه تعاىل .. 
  ..اآلخرين بأنهم ليسوا على شيء ، هو جهلٌ وخمالفةٌ ألحكامِ اِهللا تعاىل 

 ..   اخلالصِ الـذي يـذهب اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي أنَّ احتكار نإليـه  ويبي
  :يقولُ تعاىل .. املسلمون وأهلُ الكتاب ، ليس أكثر من أمنيات 
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ن يعملْ سوءاً يجز بِه وال يجِد لَه من دونِ (   تَابِ ملِ الْكأَه يانال أَمو كُميانبِأَم سلَي
ـؤمن فَأُولَئـك   ومن يعملْ من الصالح) 123(اللَّه ولياً وال نَصرياً  م وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو نم ات

  ) 124 – 123: النساء ( )  يدخلُون الْجنةَ وال يظْلَمون نَقرياً  
وكلُّ النصوص القرآنية اليت حتملُ دالالت هلذه املسألة ، ال تتعـارض مـع   .. 

ـر الْإسـالمِ      (: قوله تعاىل  فعلى سبيل املثال ،.. دالالت هذا النص القرآينّ  تَـغِ غَيبي ـن مو
  رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي يناً فَلَنمع )  85: آل عمران (  )د ال يتعارض ،

عدمِ احتكارِ اخلالص الذي حيملُه القرآن الكرمي ، فالذي ال يقبلُ منه دين إالّ اإلسالم ، 
الذي علم حقيقةَ اإلسالم ، ومن شهد أنَّ الرسولَ حق وجاَءه البينات ، ويف  هو املسلم

  ..اآلية التالية لآلية الكرمية اليت بني أيدينا أكرب برهان على ذلك 
 ) رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ دالْإس رتَغِ غَيبي نم85( و ( فكَي

واللَّه ال يهدي  وجاءهم الْبينات وشهِدوا أَن الرسولَ حق كَفَروا بعد إِميانهِميهدي اللَّه قَوماً 
 نيمالظَّال م86 – 85: آل عمران (   )الْقَو (  

هم ليسوا علـى حـق ، وال   اخلطاب الديين احلق ال يتهم اآلخرين بأن.. إذاً .. 
بينما نرى أنَّ الكثريين ممن يحِسبون أنفسهم أوصياَء على .. يكفّرهم ألنهم آخرون 

حىت املذاهب اإلسالمية والطوائف اإلسالمية .. دينِ اِهللا تعاىل يكفّرون كُلَّ ما هو آخر 
والطامةُ الكُـربى  .. ا عملوا املخالفة هلم يكفّرونها ، ويزعمون أنّ أتباعها يف النار مهم
.. من هذه الروايات .....  أنهم حيتجون ببعض الروايات اليت لُفّقت على الرسول 

  :حسب ترقيم العاملية )  11763( ما ورد يف مسند أمحد ، حديث رقم 
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  ]]



  .. [[  
الديين احلـق ،  النقطةُ الثالثةُ اليت نقف عندها تكمن يف كون اخلطابِ  –)  3( 

يدعو إىل نشر دينِ اِهللا تعاىل ، من خاللِ احلكْمة واملوعظة احلسنة ، ال مـن خـاللِ   
  : يقولُ تعاىل .. اإلكراه بالسيف  

  )   إِن ـنسأَح ـيي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كب بِيلِ رإِلَى س عاد
ر  ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نضَلَّ ع نبِم لَمأَع وه ك125: النحل (  )ب (  

فاُهللا تعاىل ال يريد إكراه أحد حىت على اعتناقِ دينِه احلق ، ففلسفةُ الثـوابِ  .. 
يقـولُ  .. ه والعقاب يف القرآن الكرمي مبنيةٌ على حرية االختيار ، وليس على اإلكرا

  :تعاىل 
  ) فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري ن فَم الْغَي نم دشالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه ال إِكْر

  يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى ال انْف الْو ة وربِالْع كستَم256: البقرة (  )اس (  
  :تعاىل  ويقول.. 
ـوا   (   بك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَأَنْت تُكْرِه الناس حتَّـى يكُونُ ر اءش لَوو
  نينمؤ99: يونس (   )م (  

  :ويقولُ تعاىل .. 
  ) كُمب ر نم ققُلِ الْحكْفُوفَلْي اءش نمو نمؤفَلْي اءش نفَمنَاراً  ر نيملظَّالنَا لتَدإِنَّا أَع

 تـاء سو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهكَالْم اءغَاثُوا بِميثُوا يتَغسي إِنا و قُهاد رس اطَ بِهِمأَح 
  ) 29: الكهف (  )مرتَفَقاً  
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النهار ، يطلع علينا  بعد كُلِّ هذا البيان اإلهلي الواضحِ وضوح الشمس وسطَ.. 
الكثريون من اخلطباء واملفكّرين ليصوروا لنا الدعوةَ إىل اهللا تعاىل مـن خـاللِ قَتـلِ    
اآلخرين وسيبِ أموالهِم وأعراضهِم ، محتجني بالكثريِ من الروايات اليت لُفِّقَت علـى  

رد يف صـحيح  ما و –على سبيل املثال  –من هذه الروايات .....  لسان الرسولِ 
  :حسب ترقيم العاملية )  379( البخاري ، حديث رقم 

  ]]



  
.. [[  

لدين ، والذي يضع كُلَّ وما جيب أنْ نعلَمه أنَّ هذا اخلطاب احملسوب على ا.. 
 ه آخر ، ال خيتلفنكَو هومال هدم وهدر هحماسبت ما هو آخر يف خندقِ العداء ، ويريد– 

يقولُ تعاىل يف وصفه لهذه .. عن خطاب الكافرين لرسلِ اِهللا تعاىل  –من حيث اجلوهر 
  :احلقيقة 

لهِم لَ(   سروا لكَفَر ينقَالَ الَّذو هِمى إِلَيحا فَأَونلَّتي مف نودلَتَع ا أَونضأَر نم كُمنخْرِجن
  نيمالظَّال كَنلهلَن مهب 13: إبراهيم (  )ر  (  

النقطةُ الرابعةُ اليت نقف عندها ، هي تقدمي التاريخِ ورجاالته أصناماً ال  –)  4( 
األصنامِ برزخاً حيجب الكثري من دالالت كتابِ اِهللا تعاىل عن جيوز نقدها ، وجعلُ هذه 

متَّ إجنازه مـن   –من منظارِ هذا اخلطاب املُتخلّف  –فالفكْر اإلسالمي .. إدراك قارئيه 
 ما وصلنا عن السابقني ، فالسلف لِ السابقني ، وما على الالحقني إال اجتراربكما  –ق

  ..للخلَف شيئاً لَم يترك  –يزعمون 
 ..  رِ القـرآني إىل الكُفرِ بتدبؤدعلى الدين ، ي احملسوب املتخلِّف طابهذا اخل

  :يقول تعاىل .. الكرمي ، ويناقض كليةَ ما يريده اُهللا تعاىل 
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بك أَ ( بِر كْفي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمنْفُس نَّه سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَ
  هِيدش ءيلَى كُلِّ ش53: فصلت (  ) ع (  

 ..يف اآلفاق ، ويف األنفس ، ت اِهللا تعاىل اليت حيملُها القرآنُ الكرمي فآيات  ـرظْه
وبالتايل فال بد أن يدرك كلُّ جيلٍ من دالالت كتابِ اِهللا تعاىل .. للناسِ مع تقدمِ الزمن 

 األجيالُ السابقةُ إدراكَه تستطع ما لَم ..  احلـق كرِ اإلسالميلفوبالتايل فاخلطُّ البياينُّ ل
ل نحنو األعلى ، حىت يتبي مِ الزمن ، يف تصاعدمع تقد ، اِهللا تعاىل حق أنَّ كتاب لبشرية

  .. يستحيلُ على البشرِ اإلتيانُ مبثله 
 .. طابِ الدييناخل ه أصحابمن خالل أن ينظر الذي جيب احلق املنظار وهذا ه

أما اخلطاب الذي يقدم الفكر اإلسالمي منجزاً من قبلِ السلف ، وال جيـوز  .. احلق 
مِ السلف لكتابِ اِهللا تعاىل ، فهو خطاب جيعلُ اخلطَّ البياينَّ للفكر اإلسـالمي  جتاوز فه

  الـدالالت القرآينَّ نصاً حمدود النص رصوحنو األسفل ، وي مع تقدم الزمن ، يف هبوط
  ..كالنصوصِ البشرية 

بكـلِّ جديـد    ولذلك نرى أنَّ أتباع هذا اخلطابِ املُتخلّف يضيقونَ ذَرعاً.. 
مستنبط من كتابِ اهللا تعاىل ، مهما بلَغت احلجج والرباهني اليت تثْبِت حملَ كتاب اِهللا 

وبالتايل تشمئز قلوبهم حينما يذْكَر كتاب اهللا تعـاىل وتسـتنبطُ   .. تعاىل لهذا اجلديد 
  :لُ تعاىل يقو.. دالالته بشكلٍ مجرد بعيداً عن أصنامِ التاريخ 

) وند نم ينالَّذ رإِذَا ذُكو ةربِالْآخ وننمؤال ي ينالَّذ لُوب ه وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشمأَزَّت قُ
  ونرشتَبسي م45: الزمر (  )إِذَا ه (  

  :اىل بِقَوله فمنهجهم يف التفاعلِ مع كُلِّ ما هو جديد ، يصوره اُهللا تع.. 
)   ونتَدهم ملَى آثَارِه نَّا ع إِ و ةلَى أُمنَا ع اءنَا آب دجنَّا و   )  22: الزخرف (  )بلْ قَالُوا إِ
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وما أكثر املسائلَ الفكريةَ اليت أتتنا من السابقني وثبتت معارضتها لصـريحِ  .. 
زعم مسألة الناسخِ واملنسوخ ، والزعم : ل أذكر منها على سبيلِ املثا.. القرآن الكرمي 

 دمحالرسولِ م اخلالص ، وتأييد باخلروج من النار ، واحتكار   ـةكوني مبعجزات
مصدقة للمنهج ، واملبالغةَ يف مسألة الشفاعة ، وتصوير مسائلِ القضاِء والقدرِ تصويراً 

العبيد مسألةأحكامٍ ل اً ، وتلفيقال مـن    جربي اليمني ال حيملُها القرآنُ الكـرمي وملك
هذا باإلضافة إىل اإلعراضِ عن جانبِ اإلعجازِ العددي وغريِه يف .. قريبٍ وال من بعيد 

  ..القرآن الكرمي  
غياب املوضـوعية يف اخلطـابِ   النقطةُ اخلامسةُ اليت نقف عندها ، هي  –)  5( 

جهة املشاكلِ املُتعلقة بِقضايا الفكرِ اإلسالمي ، والبحثُ عن املُتخلّف ، وذلك حني موا
مشّاعات لتعليقِ األخطاِء عليها ، وتحميلُ اآلخر مسؤوليةَ الفشلِ بشكلٍ كامل ، وكُلُّ 
ذلك من خاللِ تقدميِ فرضية املؤامرة كواقعٍ سحري ال سبيلَ للخالصِ منـه ، ومـن   

  ..بدأ سد الذرائعِ كوسيلة لتغطية احلقيقة خاللِ استخدامِ م
كُلُّ ذلك يكَونُ غطاًء حيجب البصريةَ عن رؤية ما جتب رؤيته يف سطور التاريخ .. 

ومن أجلِ عدمِ االعتراف بِخطأ بعضِ رجاالت التاريخِ الـذين متَّ  ..... ، ويف الواقع 
ويف الوقت .. خ بأنه مزور حني االستشهاد جبزئية منه حتويلُهم إىل أصنام ، يتهم التاري

  بالتزويرِ من أجلِِ إثبـات ههاممن ذات التاريخ الذي متّ ات ةجبزئي االستشهاد ه يتمذات
  ..عصبية ما ، من أجلِ تقدميِ رجلٍ من رجالِ التاريخ كصنمٍ ال جيوز االقتراب منه 

 ..املوضوعي يف البحث ، وإحاللُ فغياب واملنهجِ العقلي درالعقلِ املُج ة ، وتغييب
العصبيات وروايات التاريخِ مكانَ ذلك ، يؤدي إىل اتباعِ منهجِ البحث عن النقـيضِ  
السليب لموضوعِ البحث ، وإىل تقدميه بديالً وحيداً إلظهار أحقية الـرأيِ الفاسـد ،   

  ..تعميقِ اخلطأ ، وعدمِ االعتراف باحلقيقة ويؤدي بالتايل إىل 
فعلى سبيلِ املثال ، حني احلديث عن املرأة وحريتها وحقوقها اليت غُيبت خاللَ .. 

التاريخ ، يقَدم أصحاب اخلطابِ املُتخلِّف جانب اخلالعة الغربية كبديلٍ وحيد مقابِلَ 



9 

وكأنه ال يوجد أمامنا للمرأة إالَّ اخلالعةُ الغربيـةُ ، أو الـوأد   إعطاِء املرأة حريتها ، 
 الشرقي..  
.. تصبح ساحةُ فاعلية مواقف األمة ، خلف املنابرِ بدالً من الواقـع  .. وهكذا .. 

ر فإسقاطُ جزئيات تارخيية من املاضي على الواقع ، وتقدميها حالً سحرياً ملشاكل احلاض
فساحات حتـديات  .. ، يبدد جهد األمة ، ويضع مرادها يف اجلهة املعاكسة إلرادتها 

 –كُلُّ ذلك خيتلف .. املاضي ، ومستحقّات معاركه ، ونتائجها ، وأدوات وضِ األمة 
  ..ما بني املاضي واحلاضر  –من حيث جزئيات العملِ وخصوصياته 

السادسةُ اليت نقف عندها تكمن يف كَون اخلطـابِ املُتخلّـف    النقطةُ –)  6( 
يعتمد على غوغاِء العوام يف مهامجة كُلِّ من يريد البحثَ عن احلقيقة ، سواٌء كان ذلك 
يف جمالِ فَهمِ دالالت كتابِ اِهللا تعاىل خارج إطارِ فَهمِ السابقني ، أم يف فَهمِ التـاريخِ  

بعضِ التأويالت املُلفّقة ، أم يف فَهمِ الواقع احلاضـر ، أم يف جمـالِ بعـضِ     بعيداً عن
  ..االكتشافات العلمية 

.. ويف هذه النقطة يتطابق مست هذا اخلطابِ مع مست خطابِ فرعونَ لقومه .. 
  :يقولُ تعاىل واصفاً ذلك 

فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنا منهم ) 54(قَوماً فَاسقني  فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا( 
 نيعمأَج ماهقْن 55(فَأَغْر ( رِينلْآخ ل ثَالملَفاً وس ماهلْنع56 – 54: الزخرف (  )فَج (  

فهمـه  فاآلخر يتهم بالكُفْرِ والزندقة ، أو بالعمالة واخليانة ، ألنَّ له تصوره و.. 
    ـلٍ يف مواجهـةأعنيِ العوام ، نتيجـةَ فَش عن به ، وكلُّ ذلك لتغييبِ احلقيقة اخلاص

  ..احلقائق ، وفَشلٍ يف امتالك احلججِ والرباهني 
 –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –أما اخلطاب الديين احلق مبا خيص هذه النقطة ، فَنراه .. 

، وعن أوهامِ التاريخ ، وعن عصبيات الذات ، ومبنياً مـن   مجرداً عن غوغاِء العوام
  :يقولُ تعاىل .. لبِنات احلججِ والرباهني 
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  )  نيقادص تُمكُن إِن انَكُمهراتُوا ب111: البقرة (  )قُلْ ه (  
  :ويقولُ تعاىل .. 
  )ش لَّه ل نياموا كُونُوا قَونآم ينا الَّذها أَيلَى أَلَّا يمٍ عقَو آننش كُمنرِمجال يو طسبِالْق اء ده

  لُونما تَعبِم بِريخ اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولتَّقْول بأَقْر ولُوا هدلُوا اعد8: املائدة (  )تَع (  
 ..ةاحلج امتالك وه ، يف تقييمِ كُلِّ جديد احلق والربهان ، بعيداً عـن   فمعيار

  .. العصبيات واألهواء 
النقطةُ السابعةُ اليت نقف عندها يف وصف اخلطابِ املُتخلِّف ، تكْمن يف  –)  7( 

نشرِ ثقافة املوت ، كَوسيلة وحيدة للخالصِ من الفَشلِ واهلزمية ، ويف تقزميِ قيمة العملِ 
افة الفوضى من خاللِ تصويرِ معارك األمـة وحتـدياتها   يف احلياة الدنيا ، ويف نشرِ ثق

كَمشاجرة بني قبيلتني ، اإلعداد للنصرِ فيها حيتاج إىل ساعات أو أيام ، كما هو احلالُ 
  ..يف بعضِ معارك املاضي من التاريخ 

ـ   ..  لَّ وبذلك يبدو اإلنسانُ على أنه يعيش منتظراً املـوت ، وأنَّ عليـه أنْ حي
هذا اخلطـاب   –حىت اجلزاء يف اآلخرة يقدمه .. مشاكلَه الدنيويةَ باخلروجِ من الدنيا 

  ..حسب معايري مبنية على األمنيات دونَ العمل  –املتخلّف 
 ..   مـع كـون ةً تتناسبفيعطي العملَ يف الدنيا أمهي ، احلق الديين طابا اخلأم

آلخرة ، ومع كون مصريِ اإلنسان يف اآلخرة متوقّفاً على عمله يف الدنيا الدنيا مقدمةً ل
  : يقولُ تعاىل .. 

 )نوزلْ تُجه  لُونمتَع تُم ا كُن90: النمل (  )إِلَّا م  (  

 )نوزال تُجو  لُونمتَع تُما كُن54: يـس (  )إِلَّا م  (  

 )نوزا تُجما كُ وإِلَّا م لُونمتَع تُم39: الصافات (  )ن  (  

 )نوزتُج موالْي  لُونمتَع تُما كُن28: اجلاثـية (  )م  (  
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 )نوزا تُجنَّم   )  16: الطور (  )ما كُنتُم تَعملُون  إِ
أنْ فما يريده اُهللا تعاىل من اإلنسان هو أنْ يكونَ أهالً لخالفته يف األرض ، و.. 

  : يقولُ تعاىل .. يعملَ بناًء فيها ال هداماً 
تَعمركُم فيها  (   اسضِ والْأَر نم أَكُمأَنْش و61: هود (  )ه  (  
إضافةً إىل عبادته ِهللا تعاىل ، مطالب بإعـداد   –يف حياته الدنيا  –فاإلنسانُ .. 

، )  60: األنفال ( )ا لَهم ما استَطَعتُم مـن قُـوة    وأَعدو(  : أسبابِ القوة ، يقولُ تعاىل 
 احلق رِ العدلِ ، ويف نصرةشيف حتصنيِ نفِسه ، ويف ن الكون ةباستخدامِ ماد ومطالب ..

  : يقولُ تعاىل 
) يزالْمو تَابالْك مهعا ملْن نْز أَ و اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر ا لَقَدلْنأَنْزو طسبِالْق اسالن قُوميل ان

لَه بِالْغَيبِ إِن اللَّ سرو هرصني نم اللَّه لَمعيل اسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددالْح  زِيزع قَوِي ه
  ) 25: احلديد (   )

نا ا (: فالعبارةُ القرآنيةُ ..  أَنْزلْ ـاسِ      ولن ل عـافنمو يدـدش ـأْس ب يهف يددنراها  )لْح ،

الْميزان ليقُوم  (: خلف العبارة القرآنية  و تَابالْك مهعا ملْن نْز أَ و اتنيا بِالْبلَن سا رلْنسأَر قَد لَ
  طسبِالْق اسالن(  ةالعبارة القرآني وأمام ، :) يلو اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَه سرو هرصني نم اللَّه لَمع

   زِيـزع ونصرةَ منهجِ اِهللا تعـاىل يف  ..  )قَوِي ، العدلِ واحلق رشويف ذلك بيانٌ إىل أنَّ ن
األرض ، حيتاج إىل استخدامِ احلديد ، سواٌء يف البأس الشديد دفاعاً عن احلق ، أم يف 

 ة سعادةاحلياتي هعاإلنسان ومناف  ..  
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إنَّ اخلطاب الديين احلق مطالب بالدعوة إىل بِناِء احلضـارة ، مـن خـاللِ    .. 
اكتشاف نواميسِ عاملِ اخللقِ ، والعملِ ا يف اتجاه سعادة اإلنسان ومسوه ، ويف اتجاه 

  ..اليت يريدها اُهللا تعاىل  تسخريِ ما بني يديه خلدمة اإلنسانية وفق املعايريِ
فاخلطاب الديين احلق ، خطاب بناٌء ، يـدعو إىل ثقافـة احملبـة    .. وهكذا .. 

   احليـاة تمع ، ويدعو إىل ثقافـةبني أبناِء ا اِء والتعاونوالعملِ البن ةوالتسامحِ واملود
ري واإلبداعِ الفكري يف شـتى  وسعادة اإلنسان ، ال املوت ، ويدعو إىل العملِ احلضا

جماالت احلياة ، ويسلك طريق احلكمة واملوعظة احلسنة يف نشرِ دينِ اِهللا تعـاىل ، وال  
  ..يبخس الناس أشياَءهم ، وال حيتكر اخلالص دونَ اآلخرين 

  
  واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

  املهندس عدنان الرفاعي
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