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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا .لقدد ادا ر ل د
لبنا بالحق.
والصالة والسالم على ل وله الذي بعثه بالهدد ويندن الحدق ليههدر علدى
الدنن كله ،وعلى آله وصحبه أه الحق وحزبه ،وعلى ك َمن اتبع ويعدا لليده
للى نوم الدنن ...
وبعد ...
فهدددذ ل دددالة مو دددوعها «الحدددق» ومراعهدددا ا وو هدددو القدددرآن ال دددرنم،
وأ لوبها هو الحوال .فهد يلا دة آرآنيدة عدن م هدوم «الحدق» ومدا تددو عليده
هدذ ال لمددة فد ال تدداي العزندز ،وكيددا أوية هللا ال يدرة البلددرنة ،حد الحددق
وطلبه ،والتواه لليه .وبيان الو ديلة ال دذة الم دمونة لمعرفدة الحدق واالهتددا
لليه .وه  :الوح اإللَه  .وبيان الصلة بدين الدوح اإللَهد والعقد اإلنسدان ،
ومددا ا تددرو الددوح للعق د مددن مبدداالر نعم د بهددا ونصددوو ،وبيددان المراددع
السدماوي الوحيدد البداآ للبَلددر فد ا لف ليعرفدوا بدده الحدق وننصدرو وهددو
القددرآن الددذي ميهللاددز هللا بالو ددوح ،والتدديرير واللددموو ،وال.لددوي .واعلدده تبيانددا
ل

ش  .وكيا

هللا المسلمون و لوا حينما غ لوا عنه.

رم بيان موآا النداس مدن الحدق ،وأ دباي لعرا دهم عنده ،وكدراهيتهم لده،
وعداوتهم هله ،عدن اهد وغ لدة أو عدن عنداي وهدو  .ولمدا ا نيلد بعد
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الناس الحق وال نهتدون لليه.

رم ما ا على اإلنسان من أعبدا وواابدار نحدو «الحدق» ل ا عرفده واهتدد
لليه ،وما ا ننتهر من ازا ف الدنيا واآلخدرة ،ل ا ربدف فد معركدة الصدراة
بددين الحددق والباطد  ،وأخيددرا آيمددة الح ددالة السددافدة اليددوم وكددم فيهددا مددن حددق
وباط .
ك هذ الق انا الهامدة تناولتهدا هدذ الر دالة الصدبيرة بي دلوي آرند كد
القري ،بسيط غانة البساطة ،بعيد عن التعقيد والت لسدا والت لدا .هدو أ دلوي
الحوال بين شيخ مدري وتلميدذ مدتعلم .وهدو أ دلوي ا دتعمله علما ندا مدن آددنم
كما نبد لد عندد ابدن القديم لحمده هللا فد محداولة بدين ِّد قنهللا وآددلي ،وبدين
آدلي وابري.
وكما لأننا ل حددنثا فد محداولار المصدل والمقلدد ،للسديد لشديد ل دا،
ومحاولار الليخ المرزوق وحيران بين ا

عا فد «البدواي اإللَهد عدن

العلم وال لس ة» للليخ حسين البسر ،كما ا تعمله ولد اللديخ نددنم البسدر فد
كتابه القديم «آصدة اإلنمدان بدين الددنن والعلدم وال لسد ة» .بد لن القدرآن ال درنم
ن سه ا ت.دم أ لوي الحوال ليبرز به آ انا الواوي ال بدر  :آ دانا ا لوهيدة
والر ددالة والبعددل والبددزا كمددا نلدداهد ل د وا ددحا ف د عر دده لقصدد
الر

مع أآوامهم.
ددر اللدددباي المثقدددا
وآدددد ألير بهدددذ الر دددالة القرآنيدددة المدددوازة أن أعد ق هللا

بددالحق ،كمددا نهدددي لليدده كتددابهم ،وأن أحببدده للدديهم ،حتددى نؤمنددوا بدده وننصددرو
ون ونددوا مددن انددد وحزبدده .ولند

حمددد هللا عددز واد أن ِّكتد لهددذ الر ددالة
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القبددوو ف د آلددوي المسددلمين ،ف ت د لل د هللا مسددلمون ف د لفرنقيددا نيلبونهددا ،وآددام
لخواننددا ا تددراو بترامتهددا للددى اللبددة التركيددة .وهللا تعددالى أ دديو أن نبعلهددا
خالصة لواهه وأن نن ع بها كاتبها وآالفها وناشرها.
اللهم ألنا الحق حقدا والزآندا اتباعده وألندا الباطد بداطال والزآندا ااتنابده،
آمين.
ي .نو ا القر اوي

***
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الناس والحق
آاو اليال ال تى

تا الليخ:

هوندف عليندا
ليالما حدرتنا عن «الحق» .وحبَّبف للينا العيش من أاله ،كمدا هللا
المور ف بيله ،ول ن علَّمتنا أن تحدي «م اهيم» ال لمار وما تدو عليده أمدر
نب أن نسبق ل حركة وك عم  ،حتى نت

لندا الهدد  ،وال نلتدبل عليندا

اليرنق ،فما الم هوم المحدي ل لمة «الحق»؟
آاو ا

تا المرب  -وآد أعب بحدنل تلميذ :

طلبف.
أحسنف نا بن فيما
َ
َ
لن كلمة «الحق» آليلة الحرو  ،ول نهدا كبيدرة المعندى وآدد ا دتعملها وو
االختصاصار المتنوعة ا تعماالر شتهللاى:
ا تعملها لااو ال لس ة يالة على لحد القيم العليا الدثال ::الحدق ،وال.يدر،
والبماو.
وا تعملها علما ا خالق فيما لإلنسان على غير  ،وهو ما نقابد الوااد ،
ولهذا آالوا :ك حق نقابله واا .
وا ددتعملها علم دا القددانون ف د معنددى آخددر ،نلددم الحددق العين د  ،والحددق
الل.ص  ،حتى لن يلا ة القانون ب

فروعه لتسمى يلا ة «الحقوق».

وا ددتعم القددرآن ال ددرنم كلمددة «الحددق» فيمددا نقابد الباطد وال ددالو ،آدداو
ق إِّ اَّل ٱل ا
ض َٰلَل} [نونل.]32 :
تعالى{ :فَ َماذَا بَعدَ ٱل َح ِّ
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آاو اليال :
أحس أن الم هوم ا خير للحق هدو الدذي نعينندا أن نعرفده هندا ،وهدو الدذي
نحرص ك امرئ على االنتساي لليه ،ولو لم ن ن من أهله ونبرأ مدن مقابلده -
وهو الباط  -ولو كان ف الواآع من أنصال وحزبه.
آاو ا

تا :

وهذا ما نزند ا مر تعقيدا ،فإن افر أه الباط نزعمون أنهم على الحدق،
بع هم عن اه وغ لة ،وبع هم عن عناي ولؤمَ { :وإِّذَا قِّي َل لَهم ََّل تفسِّدواْ فِّي

ض قَال ٓواْ إِّنا َما نَحيُ ُۡي ِّلحو َ } [البقدرة .]11 :ول ند أ دع فد نددن مصدباحا
ٱۡلَر ِّ
ن

ل معنى الحق.
الحق ندا بند  -كمدا تهددي لليده ال يدرة السدليمة  -هدو ا مدر الثابدف البداآ ،

والباط هو الزاف المتبير .فما كان من شينه الثبار والبقا فهدو «حدق» ،ومدا
كان من ص ته التالش وال نا فهو «الباط ».
ول ا نهرنا للى الواآدع لدم ندر فد الموادويار شديصا نتصدا بالثبدار والبقدا
لذاته غير ال.الق دبحانه .وكد َمدن عددا ومدا عددا  ،فلديل وادوي لذاتده ،وال
بقا بن سه ،ولنما هو مواوي لبير  ،وكافن بعد أن لدم ن دن ،وكدافن للدى أاد ،
رم تيو ص حته
فالحقيقة الناصعة الت تلهد بها ال ق َ
ير والعقوو ،ونلدهد لهدا كد

دير ،بد

ك حر ف كتاي الواوي :لن هللا هو الحق ،ومدا يونده هدو الباطد  .وهدذا مدا
أعلدن عنده كتداي هللا الحدق فد غيددر دولة مدن دول  ،فقداو{ :فَي َٰ َ ِّلُم ا
ٱَّلل َربُُّييم
يق ِّإ اَّل ٱل ا
ضي َٰلَ فل فَيََنا َٰن تۡي َ فو َ } [نددونلَٰ { ،]32 :ذَ ِّلي َ ِّبيَ َ ا ا
ٱل َحي ف ُّ
ٱَّللَ هي َيو
ق فَ َميياذَا بَعيدَ ٱل َحي ِّ
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ٱل َح ُّ
َلَ َٰين ِّ ِّيل َٖي
ق َوأَناهۥ يحي ِّ ٱل َميوت َ َٰن َوأَنايهۥ َ

قَيدِّي } [الحدجَٰ { ،]6 :ذَ ِّلي َ بِّيَ َ ا ٱ اَّللَ ه َيو

ق َوأ َ ا َُا يَدَو َ ُُِّ دونِّ ِّۦه ه َو ٱل َٰبَ ِّطل َوأ َ ا ا
ٱل َح ُّ
ٱَّللَ ه َو ٱلعَ ِّل ُّ ٱل َُبِّي } [الحج.]62 :

ومن هنا آاو الر وو صلى هللا عليده و دلم« :أصيد ِّلميق قالهيا ٖياَ
ُا خال هللا باطل»(.)1

ِّلمق لبيد :أَّل ِّل ٖ

عن هذ الحقيقة ،فسدو

و َمن

نعرفهدا غددا ،ندوم نن لدا البيدا عدن

بصر  ،فير الحقافق عالندة مبدرية مدن ا آنعدة الزاف دة ،وا لبسدة المموهدة:
ق َويَعلَميو َ أ َ ا ا
يهم ٱ اَّلل دِّينَهم ٱل َح ا
ٱَّللَ ه َيو ٱل َحي ُّق ٱلم ِّبييُ} [الندول... ]25 :
{يَو َُئِّ ي َوفِّ ِّ
{ َونَ َزَنَا ُُِّ ِّ ِّل أُاق ٖ َِّه ٗيدا فَقلنَا َهاتواْ ب َٰ َهنَُم فَ َع ِّلم ٓواْ أ َ ا ٱل َحي ا
ق ِّ اَّللِّ َوََي ال ََينهم ُايا
َِّانواْ يَفت َ و َ } [القص

.]75 :

لن حيثيار هذا الح دم تدتل.

فد هدذ اآلندة ال رنمدةِّ{ :ي ُّل َٖي ٍ َها ِّلي ِّإ اَّل

جعو َ } [القص
َوج َه ۚهۥ لَه ٱلحُم َوإِّلَي ِّه ت َ

آاو اليال

.]88 :

تا :

لقددد أنددرر لدد السددبي بهددذا المصددباح ،ولن صددور ال يددرة فدد أعمدداآ
ليناينن بين هللا هو الحق المبين .ول ن أ يل
آاو ا

ؤاال ...

تا :

ما بدا ل  ،فالعلم خزافن م اتيحها السؤاو.
آاو ال تى:
ألسددنا نصددا أآددواال وأعمدداال ،وأف ددالا ومددذاه وأشدديا بينهددا الحددق ،وبددين
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1وتمام البيف ف ينوانه (ص « :)256وك نعيم ال محالة زاف ».
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غيرها باط ؟ فمن أنن نبئ البيالن لهذ  ،والحقية لتل ؟
آاو الليخ:
لن ا مددر نددا بند ن تسد صد ة الحددق بقدددل اتصدداله بددالحق الميلددق  -هللا -
وانتسابه لليه ،ول دا عنده ،ون تسد ا مدر صد ة الباطد بقددل بِّعدد عدن هللا
وانقياعه عنه ،ولآ ال من ل ا .
فما كان أصله من قآ َب هللا فهو حق ،وما كان من غير هللا فهو باط .
فدإ ا عرفدف أن هللا هدو الحدق ،فداعلم أن آولده «حدق» ،وفعلده «حدق» ،فهددو
تعالى ال نقوو باطال ،وال ن ع باطال.
ٱَّللَ قِّ َٰيَمٗ يا َوقع ٗ
ولهذا كدان مدن يعدا أولد ا لبداي{ :ٱلاي ِّ يَُ يَي ِّ و َ ا
َلَ َٰين
يودا َو َ
ق ٱل ا
ض َربانَا َُا َخلَقتَ َٰ َه َا َٰبَ ِّط ٗال سب َٰ َحنَ َ َف ِّقنَيا
س َٰ َم َٰ َو ِّ
ت َوٱۡلَر ِّ
جنو ِّب ِّهم َويَتَفَ اُ و َ فِّ َخل ِّ

اب ٱلنا ِّار} [آو عمران.]191 :
َ
ََ َ
ومددن هنددا لي القددرآن فد لن ددال وتعبد علددى أولصد الددذنن زعمددوا أن هددذا
ال.لق ليل له ح مة ،وهذ الحياة ليل ولا ها غانة ،بين هذا عبدل نتندز عنده
َبَ ٗ ييا
فعد هللا الح ديم ،وباطد نتعدالى عنده الملد الحدق{ :أَفَ َحسِّيبتم أَنا َمييا َخلَقي َٰنَُم َ
َوأَناُم إِّ َلي َنيا ََّل ت َجعيو َ  115فَت َ َٰعَلَين ٱ اَّلل ٱل َم ِّلي ٱل َحي ُّ
ق} [المؤمندونَ { ،]116 ،115 :و َُيا
َٰ
َٰ
ق َو َٰلَ ُِّ ا
َخلَقنَا ٱل ا
يُ أَِّ َي َ هم
س َٰ َم َٰ َو ِّ
ت َوٱۡلَر َ
ض َو َُا بَينَه َما لَ ِّع ِّبيَُ َُ 38ا َخلَقنَه َميا ٓ ِّإ اَّل ِّبيۡل َح ِّ
ض َو َُيا بَينَه َميا َٰبَ ِّط ٗ ۚ
يال َٰذَ ِّلي َ
ََّل يَعلَميو َ } [الددخانَ { ،]39 ،38 :و َُيا َخلَقنَيا ٱل ا
سي َما ٓ َ َوٱۡلَر َ

َظ ُُّ ٱلا ِّ يَُ َِّفَ واْ} [ص.]27 :
فمددا أخبددر بدده تعددالى فد كتبدده علددى ألسددنة ل ددله فهددو «حددق» ،ومددا شددرعه
تعالى ف كتبه وعلى ألسنة ل له فهو «حق»َ { :وتَمات َِّ ِّل َمت َربِّ َ ِّصيد ٗقا َوََيد َّٗل}
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[ا

نعام.]115 :
ف

مدا أخبدر هللا بده عدن عدوالم البيد ونهاندة الحيداة وحقدافق اآلخدرة فهدو

«حق» ،نب التصدنق به ،والتسليم بصحته ووآوعه ال محالة.
ومن هنا كان وعد هللا حقا ،وكان المدور حقدا ،وآيدام السداعة حقدا ،والبعدل
حقا ،والحساي حقا ،والبنة حقا ،والنال حقدا ،فدالقرآن نقدووَ { :وَِّيا َ َوَيد َربِّي
َح ٗقا} [ال ها{ ،]98 :إِّ ا َوَدَ ا
ق
سيُ َ ُ ٱل َميو ِّ
ٱَّللِّ َحيق} [لقمدانَ { ،]33 :و َجيا ٓ َ ت َ
ت بِّيۡل َح ف ِّ
ا َ ف
يق َو َُيا ٓ
َٰذَ ِّل َ َُا ِّنتَ ُِّنه ت َ ِّحيد} [قَ { ،]9 :ويَست َ ۢن ِّبو َن َ أ َ َحيق ه ف َيو قيل إَِّ َو َر ِّبي ٓ إِّنيهۥ ل َح
أَنتم ِّبمع ِّج ِّزيَُ } [ندونلَ { ،]53 :و َُا يد ِّري َ لَ َع ال ٱلسااََقَ قَ ِّ يب  17يَستَع ِّجل ِّب َهيا ٱلاي ِّ يَُ
ََّل يؤ ُِّنو َ بِّ َه فا َوٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنيواْ ُفي ِّفقو َ ُِّن َهيا َويَعلَميو َ أَنا َهيا ٱل َحي ُّ
ق} [اللدول ،17 :
يار أَلَييي َ َٰ
ق قَييالواْ بَلَي َٰين َو َربِّنَييا}
َ { ،]18ويَييو َم يعي َ ض ٱلاي ِّ يَُ َِّفَي واْ َ
َلَيين ٱلناي ِّ
ٱ َهي َا بِّييۡل َح ف ِّ
ۚ
[ا حقا َ { ،]34 :وت َ َ َٰى ِّ ال أُاق َجاثِّيَ ٗق ِّ ُّل أُاق تدَ َٰ َٓن إِّلَ َٰن ِِّّ َٰت َ ِّب َها ٱليَو َم تج َزو َ َُا ِّنيتم

ق} [البارية.]29 ،28 :
نطق َ
تَع َملو َ َ َٰ 28ه َا ِِّّ َٰت َبنَا يَ ِّ
َلَيُم ِّبۡل َح ِّ
هددذا وكد مددا شددرعه هللا لعبدداي مددن أح ددام تددنهم عالآددتهم بدداهلل ،أو عالآددتهم
بددال ون والحيدداة ،أو عالآددتهم بع ددهم بددبع

أفددرايا وأ ددرا ،واماعددار ،فهددو

«حق» ،نب االحت ام لليده ،واإل عدان لده ،والتسدليم بعدالتده ،كمدا آداو تعدالى:
{إِّناييا ٓ أ َ َ
ق ِّلييتَحُ َم بَيييَُ ٱلناييا ِّ بِّ َمييا ٓ أ َ َر َٰكيي َ ا
ٱَّلل} [النسددا ،]105 :
نزلنَييا ٓ إِّلَييي َ ٱل ُِّ َٰت َ َ
ييب بِّييۡل َح ِّ
{ َوأ َ َ
َلَيي ف ِّه فَيۡحُم
ب َوُ َهي ِّمنًيا َ
قُ َ
نزلنَا ٓ إِّلَي َ ٱل ُِّ َٰت َ َ
ۡيد ِّٗقا ِّل َميا بَييَُ يَدَيي ِّه ُِّيَُ ٱل ُِّ َٰت َي ِّ
ب ِّبيۡل َح ِّ
نز َل ا ف
بَينَهم ِّب َما ٓ أ َ َ
ق} [المافدة.]48 :
ٱَّلل َو ََّل تَت ا ِّبع أَه َوآ َ هم َ
َماا َجا ٓ َ كَ َُُِّ ٱل َح ِّ

آاو اليال :
ل ا كان «الحق» من الو وح والبساطة بالقدل الذي كرر ،فما باو النداس
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ن.تل ددون اختالفددا كثيددرا ف د تحدنددد اليرنددق للددى الحددق ،وتحدنددد المعيددال الددذي
نزنون به «الحق» ف ا مول من الباط ؟
آاو ا

تا الليخ:

لن هللا  -نا بن  -أوية ال يرة ال َبلرنة ح الحق وطلبه والتواه لليده ،كمدا
أوية العقوو بذول معرفته ،ردم كمد كلده بال تد والر داالر السدماونة ،لنيخدذ
بيد العقد فدال نن.ددة وال ن د  ،ونحبد ا

عدن ال يدرة فدال تدنيمل وال

تنحدددر  ،وبدددذل نبتمدددع النددداس علدددى كلمدددة دددوا  ،ونهتددددون للدددى المحبدددة
البي ا .
ف ي ِّ يَُ
اآددرأ مع د آددوو القددرآنَِّ { :ييا َ ٱلناييا أ اُي ٗيق َٰ َو ِّح يد َُٗ فَبَعَ ي َ ٱ اَّلل ٱلنا ِّبي ِّييَُۧ ُبَ ِّ
َوُني ِِّّريَُ َوأ َ َ
ق ِّلييَحُ َم بَييَُ ٱلنايا ِّ فِّي َميا ٱختَلَفييواْ فِّيي ِّه} [البقددرة:
نيز َل َُ َعهييم ٱل ُِّ َٰت َ َ
يب ِّبييۡل َح ِّ

.]213
ا ف دال مؤلدا أو مبدايئ

وأظن نا بن  ،تسلم معد أن َمدن ألاي أن نعدر
م ر أو تعاليم مصل  ،فلييلبها ممدا ألَّ ده مدن كتد ومدا أ اعده مدن أحايندل ...
ونحن نقوو هنا أن

اَ { :و ِّ ا
َّللِّ ٱل َم َل ٱۡلََلَ َٰن} [النح

َ ]60 :من ألاي أن نعدر الحدق

علدى واهده الصدحي  ،مبدريا مدن شديط البلدر ،فليعرفده مدن كتد هللا تعدالى
ول له.
ولسف أن ر يول ال يدرة البَلدرنة السدليمة وال يول العقد البَلدري الراشدد،
ف د معرفددة الحددق واالهتدددا لليدده .كددال  ...فإنهمددا نعمتددان أنعددم هللا بهمددا علددى
اإلنسان لينت ع بهما ال ليعيلهما .وهد ال يدرة السدونة أو العقد السددند لال لد
الميزان المعنوي الذي نزن به ا ف ال والمعان  ،كما ندزن المايندار وا اسدام
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بالقبدددان؟ لددد الميدددزان الدددذي وهبددده هللا فدددراي اإلنسدددان كمدددا وهددد ال تددداي
ق َوٱل ِّم َ
َِّ أ َ َ
المعصوم للبماعة اإلنسدانية { :ا
ييزا َ } [اللدول :
نيز َل ٱل ُِّ َٰت َ َ
يب بِّيۡل َح ِّ
ٱَّلل ٱلاي ٓ
ييب َوٱل ِّم َ
ت َوأ َ َ
يييزا َ ِّليَقييو َم ٱلناييا
سييلنَا رسييلَنَا ِّبۡلبَ ِّي َٰنَيي ِّ
{ ،]17لَقَييد أَر َ
نزلنَييا َُعَهييم ٱل ُِّ َٰت َ َ

ِّبۡل ِّقس ِّط} [الحدند.]25 :
هذا الميزان ال بد منه ببوال ال تداي ،ن اإلنسدان بده نعدر حقيدة ال تداي
وصحة النبدوة ،وصددق الر دوو .بد بهدذا الميدزان  -ميدزان ال يدرة والعقد -
نعر لبه الذي أعيى ك ش خ َْلقه رم هد .
ال غنددى عددن هددذا الميددزان ،ول ددن ال آيمددة لدده أن ددا ببيددر االهتدددا بنددول
ال تدداي ،وال نسددتبن عندده لال ل ا ا ددتبنى الم.لددوق عددن ال.ددالق ،وهددو مددا ال
ن ون.
آاو اليال :
آمنف بما تقوو ندا أ دتا ي ،ول دن  -لييمدصن آلبد  -أواده لليد

دؤاال آخدر

زناية ف اال تي اح :مدا يمندا خلقدا نملد علدى ا لف ،فلمدا ا نيلد الحدق
مدن السدما ؟ أال نِّعَدد لد َحبْ درا عليندا؟ ولمدا ا ال ن دع نحدن مقدانيل الحدق
ن سنا؟
آاو ا

تا :

ليل غرنبا وال بعيدا  -أنها التلميذ النبي  -أن تيل معرفة الحدق مدن هللا.
ب هذا هو المنيق واليبيع .
ل ا كان الحق هو معرفة حقدافق ا شديا  ،وأ درال الوادوي وغاندار الحيداة،
فالمنيق أن نيلبها من خالق ا شيا ومدبر الواوي ،وواه الحياة.
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ول ا كان الحق هو ي تول العدالدة الدذي ن صد بدين النداس وندوزة الحقدوق
والواابددار بالقسددياس ،فيعي د ك د فددري ،أو ك د أ ددرة ،أو اماعددة ،مددا لدده،
ونيالبه بما عليه ،فليل مصدل هدذا الحدق لال لي النداس ،الدذي خلدق فسدو ،
والذي آدَّل فهد  ،والذي نعلدم مدا نحتدال لليده عبداي ومدا نصدلحهم أو ن سددهم،
وهم اميعا لدنه وا  ،هو لبهم ،وهم عباي  ،فدال نتحيدز ل دري وال

درة ،وال

ليبقة وال مة وال لبنل وال ه لآليم من ا آاليم أو عصر من ا عصال.
ول ا كان الحدق هدو آدانون ال

ديلة التد تح دم البرافدز ،وت دبط السدلوو،

وتسمو بالن ل ،وتهدذي ال يدرة ،وترآدى بديخالق ال دري والمبتمدع ،فدالحق فد
هددذا نِّعددر مددن خددالق الددن ل وفدداطر ال يددرة ،العددالم بمددا نزكيهددا ومددا ند دديها:
سيدَ ُِّييَُ ٱلمۡي ِّل ِّ} [البقددرة{ ،]220 :أ َ ََّل يَعلَييم َُييُ َخلَييقَ َوهي َيو ٱللا ِّطييف
{ َوٱ اَّلل يَعلَييم ٱلمف ِّ
ٱل َ
خبِّي } [المل

.]14 :

َّ
لن أيل الناس بإصالح اهاز ما ،هو صانعه ومنلصه ،وهللا اد هللا شدينه هدو
صانع اإلنسان ،فلما ا نِّيل صالح اإلنسان مدن عندد غيدر هللا لي اإلنسدان؟
ب ٱل ا
ب ٱل َٰعَلَ ِّميَُ } [البارية.]36 :
س َٰ َم َٰ َو ِّ
ب ٱۡلَر ِّ
ض َر ِّ
ت وبَ َ ِّ
{ َر ِّ

وف ال عن علمه تعالى ب َمن خلدق ،فهدو ألحدم بعبداي مدن آبدافهم وأمهداتهم،
ب د أبددر بهددم مددن أن سددهم{ :إِّناييهۥ هي َيو ٱلبَ ي ُّ ٱل ي ِّاحيم} [اليددول{ ،]28 :إِّ ا ا
ٱَّللَ بِّۡلناييا ِّ

راحيم} [البقرة ،143 :الحج.]65 :
لَ َ وف ِّ
آاو ال تى:
ول ن ما ا ترو ال تاي للميزان؟ وبعبالة أخر ما ا ترو الوح للعق ؟
آاو ا

تا الليخ:
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لقد ترو الوح للعق أمولا كثيرة ف مباالر متعدية:
أ -تددرو للعق د ف د مبدداو العقيدددة أن نهتدددي للددى أعهددم حقيقتددين ف د هددذا
الواوي:
الحقيقة ا ولى :واوي هللا ووحدانيته  -فوادوي هللا  -كمدا تهددي لليده ال يدرة
السليمة  -نقت ديه كدذل النهدر الصدحي  ،والعقد الصدرن  ،وال غدرو ل ا أآدام
القرآن ا يلة من ال دون ومدن الدن ل علدى وادوي هللا دبحانه وتعدالى{ :إِّ ا فِّي
ب} [آو عمددران:
ق ٱلسايي َٰ َم َٰ َو ِّ
ض َوٱختِّ َٰلَ ِّ
ت َوٱۡلَر ِّ
ييار َۡلٓ َٰيَييت ِّۡلوْ ِّل ي ٱۡلَل َٰبَيي ِّ
ييف ٱلاييي ِّل َوٱلنا َه ِّ
َخل ي ِّ

.]190
{أَم خ ِّلقواْ ُُِّ َ
ض بَيل اَّل
غي ِّ َ
ٖ ٍ أَم هم ٱل َٰ َخ ِّلقيو َ  35أ َم َخلَقيواْ ٱلساي َٰ َم َٰ َو ِّ
ت َوٱۡلَر ۚ َ

يوقِّنو َ } [اليول.]36 ،35 :
ونتبع ل ا يلة العقلية الت

كرها القدرآن علدى وحدانيدة هللا بقولده تعدالى:

سيدَت َ ۚا فَسيب َٰ َحَُ ا
يه َميا ٓ َ ا ِّل َهيق ِّإ اَّل ا
َمايا يَ ِّۡيفو َ ََّ 22ل
ب ٱلعَي َِّ َ
ٱَّلل لَفَ َ
ٱَّللِّ َر ِّ
{لَو َِّيا َ فِّ ِّ
ف
َ امييا يَفعَييل َوهييم يس يلو َ  23أ َ ِّم ٱت ا َخ ي واْ ُِّييُ دونِّ ي ِّ ٓۦه َ ا ِّل َهي ٗيق قييل َهيياتواْ ب ي َٰ َهنَُم}
يس يل َ
[ا

نبيا .]24 - 22 :

وف مو ع آخر نقووَُ { :ا ٱت ا َخ َ ا
ب
ٱَّلل ُُِّ َولَد َو َُا َِّيا َ َُعَيهۥ ُِّيُ إِّ َٰلَي ۚ ٍه إِّ ٗذا لاي َ َه َ
ِّ ُّل إِّ َٰلَ ۢ ِّه بِّ َما َخلَقَ َولَعَ َال بَعضهم ََلَ َٰن بَعض} [المؤمنون.]91 :

الحقيقة الثانية :ربور الوح والنبوة والر الة .فالعق هو الذي نثبدف لم دان
ل ووآوعه بال ع  ،وأن هذا الل.

المعين ل دوو مدن عندد هللا .العقد هدو

الح دددم ا وو وا خيدددر فددد هدددذ الق دددية ،وال مددددخ هندددا لال دددتدالو بالنقددد
ونصوص الوح  :ل كيا نستدو بما لم نثبف بعد؟ ولهدذا آداو علمدا اإل دالم:
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لن العق د أ دداس النق د  ،ل د أن العق د  -بعددد اآتناعدده بواددوي تعددالى وكمالدده
بحانه  -نعلم أن من تمام ح مة الح يم ولحمة الرحيم أال نترو عبداي

دد ،

وأال ندددعهم ف د بحددر لب د مددن البهالددة والعمددى والب د  ،وهددو آددايل علددى أن
نهدنهم ون.راهم من الهلمار للى النول عن طرنق تبليبه عنه.
نسدلهللام ل د َمدن ايعدى أنده ل دوو مدن هللا ،بد
والعق بعدد أن نعلدم لد  -ال ق
نيالبه بما نثبدف صدحة يعدوا وأنده ال نمثد ن سده ،ولنمدا نمثد للاية هللا الدذي
أل له ،نيالبه باآلنة المعبزة الت ال نقدل عليها لال هللا تعالى.
والعق هو الذي نميز بدين اآلندار المعبدزة الحقيقدة التد ال تههدر لال علدى
أندددي ل د هللا حقددا وبددين مهدداهر ال .ددة واللددعو ة الت د تههددر علددى أندددي
السحرة والداالين.
والعق د هددو الددذي نعددر وادده ياللددة المعبددزة ال.الآددة علددى صدددق مددن
أظهرها هللا على ندنه ،وأنها تصدنق مدن هللا لده فد يعدوا  ،فهد بمثابدة آولده:
نبلهللاد عند » .وهللا تعددالى ال نصدددق ال ددا ي ،ن تصدددنق
«صدددق عبدددي فيمددا ق
ال ا ي كذي  -وال ذي محاو علدى هللا تعدالى .كد هدذ مقددمار عقليدة محد
ولوالها ما ربف الوح أصال ،وال آام الدنن لأ ا.
والعق د ننهددر ف د

دديرة ك د شدد.

ن ددهللاع الر ددالة ونتيم د ف د ص د اته

وأخالآدده ،وأآوالدده وأعمالدده ،ومدخلدده وم.رادده ،ليعددر منهددا :ه د هددو أه د
الصددي ا هللا أم لدديل كددذل فيرف دده ونعددرف عندده ،ومددن أا د

ل د احددت م

القرآن ف لربار صدق ل الة محمد صلى هللا عليه و دلم للدى العقدوو المن درة
وحدها ،فقاو ف صرامة وو وح{ :قل ِّإنا َما ٓ أ َ َِّظُيم ِّب َٰ َو ِّحيدَ ف ٍُ أ َ تَقوُيواْ ِّ اَّللِّ َُ نَ َٰين
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ۚ
احبُِّم ُُِّ ِّجنا ۚ ٍق إِّ ه َو إِّ اَّل نَ ِّي لاُم َبيَُ يَدََ ََي َاب َٖيدِّيد}
ۡ ِّ
َوف َٰ َ د ََٰى ث ام تَتَفَ اُ واْ َُا بِّ َ
[

بي.]46 :

ٖا ٓ َ ا
َلَييُم َو َ َّٓل أَد َر َٰكُيم ِّبي فِّۦه فَقَيد
ٱَّلل َُا تَلَوتيه(َ )2
وآاو ن.اط الر وو{ :قل لاو َ
لَبِّ ت فِّيُم َم ٗ ا ُُِّ قَب ِّل ۚ ِّ ٓهۦ أَفَ َال تَع ِّقلو َ } [نونل.]16 :

ي -وترو للعق ف مباو التلرنع أو نبوو ونصدوو فد فهدم النصدوص،
ددرة علدددى ا صدددوو ،ونقددديل علدددى ال دددروة ،ونسدددتنبط ا ح دددام ،ون قيهللادددا
في د َّ
الوآافع ،ونرعى القواعد ف ال المصال ،
ويل الم ا د ولفدع ال َح َدرل ،وتحقيدق اليِّسدر وتقددنر ال درولار بقددلها،
واعتبال العِّ ْر  ،ولعانة ظرو

الزمان والم ان.

وال عب بعد أن اختل ف الملالي ،وتعدير المذاه  ،وتنوعدف ا آدواو،
وخلا لنا العقد اإل دالم فد

دو الدوح  ،ردروة فقهيدة طافلدة ،لهدا م انهدا

الرفيع ف ترا :ال قه العالم .
اـ -وترو للعق ف ميدان ا خدالق أن نصددل ح مده وفتدوا فد كثيدر مدن
ا عمدداو ،التد نلتددبل فيهددا ال.يددر باللددر ،ونلددتبه الحددالو بددالحرام ،ولددم نب د
شينه  -ببان الوح  -كمصدل لإللزام ا يب  ،ومقياس للح م ال ِّ.لِّق .
وال أاد َمن و َّد هدذ النقيدة مثد أ دتا نا العالمدة اللديخ الددكتول محمدد
عبد هللا يلاز ف ل الته القيمة «كلمار ف مبايئ علم ا خالق» آاو:
«ن .در الح مددا ِّ بددينهم اكتلد وا لإللددزام ا يبد مصددلا آخددر ،غيددر الددوح
السماوي ،ل هو الندول العقلد  ،أو اإلحسداس ا خالآد  ،الدذي ننيدوي عليده

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2أي القرآن.
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ك آل لنسان  .أال فليعلموا أنهم لم نيتوا ببدند غرند عدن اإل دالم .فالقدانون
اإل ددالم ف د لاوعدده للددى العق د السددليم والوادددان النبي د  ،نراددع لليهمددا ال
باعتبال أنهما شدهيدان لده فحسد  ،نؤنددان ح مده ونلد عان لده عندد الم.داطبين
كما بيَّندا آن دا ،بد لنده نقلددهما مقاليدد الح دم ،ون.ولهمدا حدق ا مدر والنهد فد
أطددوال رالرددة :آبدد ولوي اللددرة ،وفدد أرنددا نددزوو اللددرة ،وبعددد انتهافدده
وتمامه.
أمددا آب د اللددرة فددإن القددرآن نقددرل ف د أصددرح عبددالة أن الن دوس كلهددا آددد
منحددف ب يرتهددا آددوة التمييددز بددين ال.يددر واللددر ،والعدددو والهلددم ،والتقددو
ور َهيا َوتَق َو َٰك َهيا} [اللدمل{ ،]8 ،7 :بَي ِّل
وال بولَ { :ونَفٱ َو َُيا َ
سيوا َٰك َها  7فَََل َه َم َهيا فج َ
سُ ََ َل َٰن نَفسِّيِّۦه بَ ِّۡيي َ ُ َ 14و َليو أَل َق َٰين َُ َعياذِّي َ ۥ} [القيامدة .]15 ،14 :ردم ال ن ت د
ٱۡلن َٰ َ
ِّ

معرفة ،ب نبعلها آمرة ناهية ،وننعدى علدى
بين نبع هذ البصيرة آوة كاش ة ق هللا
َمن ن.ال ها بينه من أه ال الو واليبيان{ :أَم تََُ هم أَح َٰلَمهم ِّب َٰ َهي َ ۚآ أَم هيم قَيوم
َطيياغو َ } [اليددول ]32 :هددذ الق ددية المن صددلة ال تدددة مبدداال للل د ف د واددوي

ال .وة وامر ا حالم والعقوو ،ومتى ات

أمامها طرندق الحدق وال.يدر.

وكددذل نقددوو صدداح الر ددالة البدداهرة صددلوار هللا عليدده« :إذا أراد هللا بعبييد
ً
واَظا ُُ نفسه يَُ وينها ».
خي ً ا جعل له
لن اإل الم نقدرل للعقد

دليانا أيبيدا بدالمعنى اإلنسدان الدذي شدرحنا آن دا.

وهددو المعنددى الددذي زعددم علمددا أولوبددا أنهددم اكتل د و ف د المددذاه ال لس د ية
خاصة .هذا السليان ا يب الذي نسميه ال ال د ة « دليان ال دمير» نعتدر
اإل الم به على ا تقالله وكماله ف ال ترة الت تسبق آيدام اللدرنعة ووصدولها
للى َمن واهف لليه.

الناس والحق

16

نبقى البحدل فد نهدرة اإل دالم للدى هدذا السدليان العقلد  ،فد أرندا ندزوو
اللرنعة السماونة وبعد تمامها :هد متدى نزلدف اللدرنعة وبلبدف أهلهدا أصدب
أمرها نا .ا ح ام العق وأوامر  ،كما نبي التي ُّمم بح ول الما ؟
كال لن النول ال ننسخ النول ،ول نه:
لما :أن نؤكد ونؤند .
ولما :أن نبذنه ونرفد .
ولما :أن ن مله ونزند .
وت ص

ل أن شصون اإلنسان على رالرة أ ري:

منهددا :مددا للعق د فيدده مبدداو وا د  ،وح ددم حا ددم .وهددو ا صددوو الت د ال
تتعددالف فيهددا ا نهددال وال ن.تلددا فيهددا ارنددان ،ك ِّحسددن الصدددق النددافع ،وآددب
ال دددذي ال دددال ،ونبددد اإلحسدددان فددد ل قيهللا اإل دددا َ ة ،ولدددؤم اإل دددا َ ة فددد ادددرا
اإلحسان  ...فيبئ ِّ اللرة ف هذ الموا ع مقرلا لح م ال يرة ومؤكدا.
ومنهددا :مددا للعق د فيدده نددول

ددصي تبلددا الهددالو ،وت.اليدده ا وهددام وهددو

موا دددع اللدددبهار العقليدددة كدددال.مر والربدددا والصددددق ال دددال وال دددذي الندددافع
وا تبقا الحياة المعذبة مع الييس ،والت حية بها ف

بي الوااد مدع القددلة

ئ اللدرة لمددايا لندول العقد  ،بتدراي ااند الح مدة
على ح هها  ...فمنها نب ِّ
والرشد فيه ،وتصحي أخيا الوهم الت ت.اليه وتبلا .
ومنها :ما ال مدخ للعقوو فيده بدإطالق ،كت صدي أندواة العبدايار وكي يتهدا
ومقاينرهددا  ...في ددون ولوي الددوح بهددا م مددال لمددا فددار العقد ليلاكده ،ماحيددا
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للهلمددة التد تركهددا ولا حدددوي  .وه ددذا ن ددون لل يددرنين الددذنن ال نتبعددون لال
شرنعة العق  ،نول واحد ،ون ون تبداة اللدرافع السدماونة ندولان ارندان ،كمدا
آاو بحانه{ :نُّور ََلَ َٰن نور} [النول.]35 :
وال تحسددبن أن نددول اللددرنعة فيمددا لددم نهتددد لليدده العق د بم ددري آددد أصددب
مستبنيا عن نول ال يدرة املدة ،كدال ،فإنده ال ندزاو فد أشدد الحاادة للدى لفدد
وع د  ،من رالرة أواه:
الوادده ا وو :أن اللددرة ال نددزاو نسددتند لليدده عنددد ميالبتدده للمددؤمنين بددييا
واابدداتهم اللددرعية ،ال باعتبددال أنهددا أوامددر للهيددة فحسدد  ،بدد باعتبددال أنهددا
أصدبحف أوامدر أخالآيدة بعددد أن دبق تعهددهم بهدا تعهدددا كليدا عامدا ،بمقت ددى
عقددد اإلنمددان الددذي ننيددوي علددى التددزام السددمع والياعددة .أال تددر للددى آولدده
بحانهَ { :وٱذِّ واْ نِّع َمقَ ا
س ِّيمعنَا َوأ َ َطعنَيا}
ٱَّللِّ َ
َلَيُم َو ُِّي َٰ َقَه ٱلا َِّ َواثَقَُم ِّبي ِّ ٓۦه إِّذ قليتم َ
[المافدة ،]7 :وآولهَ { :وقَد أ َ َخ َ ُِّي َٰ َقَُم ِّإ ِّنتم ُُّؤ ُِّنِّيَُ } [الحدند.]8 :

الواه الثان  :أن أوامدر اللدرنعة فد معهدم شدينها أوامدر عامدة كليدة ،ن د
اللرة ت صيلها وتحدندها للى تقدنر الوادان ال.لق  ،الدذي أويعده هللا فد كد
نصرح القدرآن بت دون
ن ل ،وف ك اماعة بَلرنة وكثيرا ما
ق هللا

هدذا الواددان

الل.ص أو البماع ف تحدند مقداينر الحقدوق والواابدار وأ داليبهاُِّ { :مايُ
فييي َهدَآ ِّ } [البقدددرةِّ { ،]282 :رزقهي ا
َيييو َ ُِّيييَُ ٱل ُّ
تَ َ
وف} [البقدددرة:
ييوته اُ ِّبيييۡل َمع ِّ
ييُ َو ِِّّسي َ

وف} [البقرة.]236 :
َٰ َُ { ،]233ت َ ۢ َعا ِّبۡل َمع ِّ
الوادده الثالددل  -وهددو أعددم وأيق  : -أن اإل ددالم ال نيلد  ،وال نر ددى ،أن
تن ددذ أوامددر تن يددذا آليددا ،خ ددوعا لصددولة ح مدده ،ب د ال بددد آب د ك د ش د

أن
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تسري أوامر للى أعماق ال مير ،حتى نتلربها القل  ،رم ت ي

عنه بعدد أن

ت ون آد تحولف فيه للى أوامر اتية انبعارية  ...ل أن أوو خيدوة فد امتثداو
الواا ه اإلنمان بواوبه وعدالتده ،وال.يدوة التد تليهدا هد أن نِّحمد هدذا
اإللزام للدى الدن ل علدى كدا ال دمير ،ملد وعا بصدور منبعدل مدن أعماآده،
نناينها« :أنتها الن ل  ...لن هللا نيمرو أن ت عل  ،وأندا آمدرو أن تييعد أمدر ،
فإنه حق وعدو ،ولنه ال خيدرة لد ق فد لي » .فدإن لدم ننبعدل مدن ا عمداق هدذا
التبلي  ،ولم نرت ع فيها هدذا الصدور السدماوي ،كدان العمد كلده هبدا عندد هللا،
وف نهر آانون ا خالق.
القلد  -أو ال دمير  -ل ا هدو نرندد اللدرة ،الدذي ال دبي للدى االمتثداو لال
عن طرنقه .وك ى بهذا لفعا لم انته ف غ ون أح ام اللرنعة.
وبعددد  ...فددإن اللددرنعة ن سددها ،بعددد أن بيَّنددف الحددالو الصددرن  ،والحددرام
الصددرن  ،تركددف المنيقددة الت د ت.ددتلط فيهددا ا وصددا  ،ونلددتبه فيهددا الح ددم
وفو ف ل
هللا

امرئ أن نست ت فيهدا آلبده ،ونتحدر فيهدا طمينيندة ن سده ،أخدذا

بددا حوط وا

ددلم .ه ددذا آ ددى الر ددوو الح دديم حيددل نقددوو« :الحييالل بيييُِّ

والحي ام بي ِّييُ وبينهمييا أُييور ُفييتبهات َّل يعلمهييا ِّ يي ُييُ النييا

ف َمييُ

اتقن الفبهات فقد استب أ ل ِّع ْ َه ودينه».
ونقددوو« :اسييتفت قلب ي واسييتفت نفس ي ا الب ي ُييا اطمَنييت إليييه اليينفٱ
واطمييَ إليييه القلييب واۡلثييم ُييا حيياك في اليينفٱ وتي دد في الۡييدر وإ
أفتاك النا

وأفتوك».

وأخيرا  ...فإن ليان ال مير ف ن ل اإل الم ال نقا عند هذا الحدد ،وال
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ننته بانتها هذ الحياة ،ب لن لده يولا هامدا عندد المحا دبة فد يال البدزا ،
حيددل نتقدددم بددين نددد فص د الق ددا  ،ونصدددل ح مدده علددى صدداحبه آب د أن
ٓ
يُ أَل َزُ َٰنَيه َٰ َطئِّي َ ۥ
نصدل عليه الح م ا على .اآرأ لن شصف آوله تعالىَ { :وِّي ال إِّن َٰ َ
س ٍ
س َ ٱليَيو َم
ورا  13ٱق َ أ ِِّّ َٰت َبَ َ َِّفَ َٰن ِّبنَف ِّ
فِّ َن ِّق فِّۦه َونخ ِّ ج لَهۥ يَو َم ٱل ِّق َٰيَ َم ِّق ِِّّ َٰت َبٗا يَلقَ َٰكه َُنف ً
حسِّيبٗا} [اإل
َ
َلَي َ َ

را .]14 ،13 :

ي -رم ترو الوح للعق بعد ل أن نبوو ف آفاق هدذا ل دون العدرن

مدا

شددا  ،صدداعدا للددى ا فددالو وهابيددا للددى ا لف .ومتدديمال ف د الددن ل{ :قيي ِّل
ض َ ا َٰيَيت ِّللميوقِّنِّيَُ
ٱنظ واْ َُياذَا فِّي ٱلساي َٰ َم َٰ َو ِّ
ض} [ندونلَ { ،]101 :وفِّي ٱۡلَر ِّ
ت َوٱۡلَر ِّ
َ 20وفِّ ٓ أَنفسُِّ ۚم أَفَ َال تب ِّۡ و َ } [الذالنار.]21 ،20 :

ترو له أن ن تلا من ظواهر هذا ال ون ما ا تياة ،وأن نسد ق هللا.ر مدن آدوا
س اخ َ لَُم ُاا فِّ ٱل ا
ت َو َُا فِّي
س َٰ َم َٰ َو ِّ
ما آدل عليه ،ف ما فيه َّ.ر هللا لمن عتهَ { :و َ
ض َج ِّميعٗا ُِّن ۚه ِّإ ا فِّ َٰذَ ِّل َ َۡلٓ َٰيَت ِّلقَوم يَتَفَ اُ و َ } [البارية.]13 :
ٱۡلَر ِّ
سي اخ َ لَُيم
سي اخ َ لَُيم ٱۡلَن َٰ َهي َ َ 32و َ
َ فِّي ٱلبَحي ِّ ِّبيََُ ِّ فِّۦ َو َ
{ َو َ
س اخ َ لَُم ٱلفل َ ِّلتَجي ِّ َ
ٱل ا
سيََلتمو }
يار َ 33و َ ات َ َٰكُيم ُِّيُ ِّ ِّيل َُيا َ
ٱ َوٱلقَ َم َ دَآئِّبَي ف ُِّ َو َ
س اخ َ لَُم ٱلاي َل َوٱلنا َه َ
فم َ

[لبراهيم.]34 - 32 :
هـ -ترو له أن نبت ر ون.ترة فد و داف الحيداة وأمدول الددنيا مدا شدا  ،مدا
يام ملتزما حدوي الحق والعدو« :أنتم أ ْ
ينٱ نَ ِّۡييبَ َ
َلم بفئو دنياِّم»َ {.و ََّل ت َ َ
َُُِّ ٱلدُّنيَا} [القص

.]77 :

و -تددرو للعقد أن نسددت يد مددن تبددالي اآلخددرنن ،وننت ددع بتددرا :السددابقين،
ومعال

ۡ ِّ } [الحلر.]2 :
الالحقين{ :فََۡتَبِّ واْ َٰيََٓوْ ِّل ٱۡلَب َٰ َ
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ض فَتَُو َ لَهم قليوب يَع ِّقليو َ بِّ َهيا ٓ أَو َ اذَا يَسي َمعو َ بِّ َه فيا
{أَفَلَم يَسِّي واْ ِّف ٱۡلَر ِّ
فَ ِّإنا َها ََّل تَع َمن ٱۡلَب َٰ َ َٰ
ور} [الحج.]46 :
ۡ َولَ ُُِّ تَع َمن ٱلقلوب ٱلاتِّ فِّ ٱلُّۡد ِّ
ص ِّد ِّقيَُ } [ا حقا
{ٱئتو ِّن ِّب ُِّ َٰت َب ُُِّ قَب ِّل َٰ َه َآ أَو أ َ َٰث َ َ ُ ُُِّ َِّل ٍم ِّإ ِّنتم َٰ َ
{فَسيل ٓواْ أَهي َل ٱل ي ِِّّ ِّ ِّإ ِّنييتم ََّل تَعلَمييو َ } [النحد  ،43 :وا

.]4 :

نبيددا «.]7 :اطلييب العلييم

ولو بالۡيُ»« ،الحُمق َالق المؤُُ أنن وجدها فهو أحق بها».
آاو اليال :
آلف نا أ تا  ،ول ن ف ن س شديصا لدم ندزو نحييد فيهدا
ما أام وألوة ما َ
 ...ألم ن درم هللا اإلنسدان بالعقد ؟ فلمدا ا لدم نددة لده المبداو ليبحدل عدن الحدق،
ونهتدي لليه بن سه؟
آاو ا

تا  -وكينه غ

لهذا السؤاو:

عدر للى ؤال القدنم من ادند ف صيبة أخر .
لقد
َ
كرم اإلنسدان بالعقد  ،وفدرف عليده أن ننهدر ونت در فد
بلَى  ...لنه تعالى َّ
ن سه ،وف السموار وا لف من حوله .كيا ال ،وكتابه ال رنم نقدووَ { :وفِّي ٓ
ض
ت ٱلساي َٰ َم َٰ َو ِّ
أَنفسُِّ ۚم أَفَ َال تب ِّۡ و َ } [الذالنار{ ،]21 :أ َ َولَم يَنظ واْ فِّ َُلَُيو ِّ
ت َوٱۡلَر ِّ
ِّيهمَّ ُايا َخلَيقَ ا
َو َُا َخلَقَ ا
ٱَّلل
ٱَّلل ُُِّ َ
ٖ } [ا عدرا { ،]185 :أ َ َو لَم يَتَفَ اُي واْ فِّي ٓ أَنفس ِّ
ٱل ا
س ٗمن} [الدروم{ ،]8 :قل إِّنا َميا ٓ أ َ َِّظُيم
س َٰ َم َٰ َو ِّ
ت َوٱۡلَر َ
ق َوأ َ َجل ُُّ َ
ض َو َُا بَينَه َما ٓ إِّ اَّل بِّۡل َح ِّ

ِّب َٰ َو ِّحدَ ف ٍُ أ َ تَقوُواْ ِّ اَّللِّ َُ نَ َٰن َوف َٰ َ د ََٰى ث ام تَتَفَ اُ واْ} [ بي.]46 :
وهو الذي ن.دتم كثيدرا مدن آناتده بمثد هدذ ال واصد

{ :أَفَ َيال تَع ِّقليو َ } [البقدرة:

{ ،]44أَفَ َال تَتَفَ اُ و َ } [ا نعدام{ ،]50 :إِّ ا فِّي َٰذَ ِّلي َ َۡلٓ َٰيَيت ِّلقَيوم يَتَفَ اُي و َ } [الرعدد،]3 :
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َٰ
ب} [آو عمددران:
{إِّ ا فِّ ي ذَ ِّل ي َ َۡلٓ َٰيَييت ِّلقَييوم يَع ِّقلييو َ } [النح د َۡ { ،]12 :لٓ َٰيَييت ِّۡلوْ ِّل ي ٱۡلَل َٰبَ ي ِّ

ۡ ِّ } [آو عمرانَۡ { ،]13 :لٓ َٰيَت ِّۡلوْ ِّل ٱلنُّ َه َٰن} [طه.]54 :
{ ،]190لَ ِّعب َ ُٗ ِّۡلوْ ِّل ٱۡلَب َٰ َ
ول ن الحق بحانه  -بح مته ولحمتده  -لدم نددة عقد اإلنسدان وحدد  ،فيمدا
نصع عليه أن نعرفه أو نحسم فيه برأي آاطع وآوو اامع.
لن الحق الميلق نا بن  ،ال نم دن معرفتده عدن طرندق العقد وحدد بمعدزو
عددن هدانددة هللا ،ن العق د محدددوي بحدددوي زماندده وبيصتدده ومددد

كافدده ،ومبل د

رقافته.
كما أن عقوو الناس ت.تلا بداختال

ا عصدال وا مصدال .وكدم مدن أمدر

نِّ َعد ف يلة لد أمة هو مدن أل و الر افد لدد غيرهدا .وكدم أمدر نعدد عصدر
ئ عصر فيعتبر باطال صرفا.
من ا عصال حقا صراحا ،نب ِّ
ب لن عق الل.

الواحد لي.تلا باختال

أطوال عمر وتبير تبالبده،

وتقل ا حواو اليالفة عليه.
هنددداو بعدددد لددد كلددده ا هدددوا والميدددوو والنزعدددار الل.صدددية وا

دددرنة

واإلآليميدة والقوميدة ،التد تبلد علدى عقد اإلنسددان ،واعيدا حيندا ،وغيددر واة
أحيانا ،وتؤرر فد ح مده علدى ا شديا وا شد.اص وا عمداو والقديم ،شدا أم
أبى.
فينن العقد اإلنسدان الدذي نعدر منده الحدق المبدري؟ عقد أي فدري أو أي
اماعة؟ وف أي بلد أو أي عصر؟ { َولَ ِّو ٱت ابَ َع ٱل َح ُّ
ت ٱلساي َٰ َم َٰ َوت
سيدَ ِّ
ق أَه َيوآ َ هم لَفَ َ

يه اُ} [المؤمنون.]71 :
َوٱۡلَرض َو َُُ فِّ ِّ
لن ري مثال ب ال ة ا خدالق ،ومدا ات.دذوا مدن مقيداس ل لسد تهم ال ِّ.لِّقيدة،
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كيا اختل وا وتناآ وا؟
فمنهم َمن اع مقيا ه اللذة.
ومنهم َمن ه للى المن عة.
ومنهم َمن آمن بالواا .
ومنهم َمن اتبه للى القوة.
ومنهم َمن غالى ف العق .
ومنهم َمن تير ف العاط ة.
ومنهم َمن آمن بالماية وحدها.
ومنهم َمن ك ر لال بالروح.
ومنهم َمن آدَّس حرنة ال ري.
ومنهم َمن آدَّس مصلحة المبتمع.
ومنهم َمن اهتم بالواآع.
ومنهم َمن ان للى المثالية.
فه نم ن أن ن.رل اإلنسان من أموال هذ ال لسد ار المتعال دة ،وعبداي
هدددذ المدددذاه المتناآ دددة ،لال باللددد والبلبلدددة والحيدددرة التددد وصددد ها أحدددد
المت لس ين آدنما فقاو وأحسن:
لقييد طفييت ف ي تل ي المعاهييد ِّلهييا وسي ا حت ط في بيييُ تلي المعييالم
َييا سي ا
يُ ااا أو قار ً
يُ نييادم
فليييييم أر إَّل واَيييييعًا ِّيييييفا حيييييائ ٍ َليين ذقي ٍ
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لن العقد وحددد ل ن ال ن د فد هدانددة اإلنسددان للددى الحددق ،فددال بددد لدده مددن
معين نيخذ بيدد  ،ون.راده مدن المتاهدار ،وهدذ مهمدة النبدوة .ومدن هندا كاندف
ل االر هللا وكتبده تتدر وتتالحدق لهداندة البَلدرَ { :و ِّلُ ِّيل قَيو ٍم َهيا ٍد} [الرعدد،]7 :
{ َو ِّإ ُِّييُ أ اُ ي ٍق ِّإ اَّل َخي َيال فِّي َهييا نَ ي ِّي } [فدداطر.]24 :آددد ن د العق د ف د االهتدددا للددى
ال روة والتيبيقدار والو داف  .أمدا الوصدوو والمبدايئ والباندار ،فدال بدد فيهدا
من كلمة السما  ،تؤخذ من كت السما .
وال تددنل أن العق د هنددا هددو الددذي ن هددم وح د هللا وكتبدده ،ونراآ د تن يددذها،
واال تقامة عليها ،أو االنحرا

عنها ،فدول هنا ال نِّن ر.

ول ن المصدل الذي نؤخذ منه الحق بيمان واطمصنان ال بد أن ن ون دماونا
للَهيا.
آاو اليال :
لَّمفِّ بما تقدوو فد ا مدول النهرندة والعقافدندة ،ول دن هنداو أمدول عمليدة
تتعلددق بحيدداة البَلددر ،وعالآدداتهم بع ددهم بددبع

 ،وفد ا ددتياعتهم أن نعرفددوا

واه الحدق والسدداي فيهدا بمحداوالتهم وتبداوبهم البَلدرنة ،فلمدا ا آيَّددهم الدوح
اإللَه بنصوص تلرنعية ت ِّ رف عليهم من فوآهم ،وال تنبعل من ياخلهم؟
آاو ا

تا :

نعددم ،هندداو أمددول عمليدددة آددد نعتدددي اإلنسددان فيهدددا للددى الحددق بالمحاولدددة
والتبربة الت ت لا له أخيا  ،وتميط اللثام عن اوان كاندف خافيدة عليده،
غلدداها البه د أو الب لددة أو الهددو  .ول ددن اإلنسددانية  -حتددى تصدد للددى هددذ
النتيبة  -ت ون آد

َّحف بياياو ال حصر لها ،تهل وتذه

حية لمن نديت
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بعدددها ،وال ت س د ه د شدديصا .أفلدديل ا وفددق بح مددة العل ديم الح دديم ،ولحمددة
الرحمن الرحيم ،الذي أحاط ب

ش

علما ،والذي نعلم الم سدد مدن المصدل ،

أن نرن عباية مدن عندا التبربدة فد أهدم أمدول حيداتهم ،بمدا ندنهم عالآداتهم،
ونح ظ عليهم يننهم وينياهم ،ونصون يمدا هم وأعرا دهم وأمدوالهم وعقدولهم
وأخالآهددم؟ ألسددنا نددر أن مددن واادد ا ي الددذي صددقلته التبربددة ،وعلَّمتدده
الحياة ،وأيبه اللي والنهال ،أن نعيد أبندا خالصدة تبربتده ،ورمدرة معرفتده
بالحيدداة وا حيددا ؟ َأو لدديل هللا  -ا د َّ شددينه  -أبددر بالندداس مددن آبددافهم ،ب د مددن
ِّعلهللادم عبداي مدا لدم ن وندوا نعلمونده لال بعدد
أن سهم؟ فلما ا نن ر عليه دبحانه أن ن ق
تبالي مرنرة نن قون فيها البدال ال ثيدر فد آدرون نعلدم هللا كدم ن دون عدديها
وما ا ت ون نتيبتها ،على أن اإلنسان آد نهتدي بالتبربة للى معرفدة الحدق فد
أمر ما ،كين نعر

بالتبربة مثال أ رال التعام بالربا ،أو شدري ال.مدر ،أو

لعددد الميسدددر ،أو لطدددالق العندددان للبرندددزة البنسدددية ،أو حرمدددان اإلندددا :مدددن
الميددرا ،:أو ات.ددا ا يعيددا أبنددا «نهددام التبند » أو ت

ددي صدداح البَلددرة

البي ددا علددى صدداح البَلددرة السددويا أو السددمرا «التمييددز العنصددري» ...
للخ .ومع ل آد ال نبد اإلنسان اللباعة ال افيدة التد تلزمده باتبداة الحدق فد
هذ الق انا بنصوص تلرنعية ملزمة ،نتقيد المبتمع بها وال نتعدد حددويها.
سدلية التلدرنعية فد أنددي طبقدار
وتقوم عقبار شت َى يون ل  ،كدين ت دون ال ِّ
نهمها مثال بقا الربا أو ال.مر أو الميسر  ....للخ ،نها ت سد وتنت دع مباشدرة
ارا ل  ،أو نها تتملدق َمدن ننت عدون بدذل  ،أو نهدا تسدالة فد أهدوا
من َّ
البمددداهير البافلدددة وتستر ددديها ولدددو بمدددا ن دددرها ونددددمرها .فهددد مدددع هدددذ
البماهير كالتاار مع عمالفه ،همده أن نبلد لهدم كد مدا نلدتهون مدا يام نددل
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عليدده لبحددا .يون النهددر للددى م ددرته علدديهم أو عدددمها .ال كاليبي د الناص د
الذي نمندع مرن ده مدن أحد ا شديا لليده ل ا كدان فيده مدا نؤ نده  ...أو ندؤخر
عليه حلوو العافية.
وهناو مثالن وا حان ندالن على ما نقوو:
أمدا أولهمددا  ...فددإن الوالنددار المتحدددة ا مرن يددة آددد اآتنددع أهد الحد والعقددد
فيها ف مرحلدة مدن تالن.هدا الحددنل بمسداوئ ال.مدر ومدا تبلبده مدن كدوال:
وأ رال ماينة وأيبية با مة ،فقرلوا تحرنمها بقدانون ،وصددل القدانون فعدال،
وأن قدف علددرار المالنددين مددن الدددواللار فد الدعانددة لقددانون التحددرنم ،ول ددن
صنَّاة وت ِّ َّبدال،
أهوا المدمنين ،ومصال المنت عين بإباحة ال.مول من ِّز ًّلاة و ِّ
غلبف على ح مة العقال الذنن نايوا بالتحرنم وكدان اإلفدالس وال لد  ،وللبدا
آانون التحرنم ،ال اآتناعا ب افدة أِّم ال.بافل ،ب عبزا وا ت.ذا أمدام الرغبدار
البامحة وا هوا الم لة عن وا السبي .
ددرم
وأمدددا المثددد الثدددان  ...ف ددد لو ددديا ،و لددد أن النهرندددة اللددديوعية تحد ق هللا
«الربا» والتعام به .ومع هدذا فلدلف لو ديا اللديوعية فد احتدرام هدذا المبددأ
والتزامدده .وأباحددف لرعياهددا ف د الددداخ لنددداة ا مددواو بالربددا .كمددا أباحددف -
بالنسبة للعالآار ال.الاية  -لآراف اآلخرنن بالربا.
هللا
لن ال عا اإلنسان كثيرا مدا نحدوو بدين اإلنسدان وبدين انت اعده بتبالبده،
لهذا كان ف حااة للى ِّلية عليا تلزمه بما نعبز هو عن للزام ن سه بده .ولدن
سلية لال ِّلية لي الناس ،مل الناس ،للَه الناس .لهدذا كدان ال بدد
ت ون هذ ال ِّ
من الراوة للى كلمة السما ول دالة السدما  .وال نِّتدرو العقد وحدد فد هدذا
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الميدان.
آاو اليال :

ازاو هللا خيدرا  ...لقدد اطمدين آلبد  ...وازييرِّ لنماندا مدع لنمدان

ول ند

معت تتحد :كثيدرا عدن كتد هللا ول داالر السدما  ،فهد أفهدم مدن لد أن
ك هذ الر االر وا ؟ وأننا نستييع أن نيخذ الحق مدن أ د ال العهدد القددنم
«التولاة وملحقاتها» وأ ال العهد البدند «ا ناايد ا لبعدة» كمدا نيخدذ مدن
القرآن؟
آاو ا

تا :

لن ل دداالر هللا واحدددة ف د أصددولها ،ف لهددا ندددعو للددى توحيددد هللا ،وتزكيددة
يوَّل أ َ ِّ ٱَبيدواْ
الن ل ،ولآامة العدو ،كما آاو تعالىَ { :ولَقَد بَعَ نَيا فِّي ِّ ِّيل أُايق راس ً
ٱَّللَ َوٱجتَنِّبييواْ َٰ ا
ا
سييلنَا ُِّييُ قَب ِّلي َ ُِّييُ راسييو ٍل إِّ اَّل ني ِّ
ٱلطوييوتَ } [النحد َ { ،]36 :و َُيا ٓ أَر َ
يوح ٓ
ت َوأ َ َ
نزلنَيا
سيلنَا رسيلَنَا ِّبۡلبَ ِّي َٰنَي ِّ
ِّإلَي ِّه أَنايهۥ َ َّٓل ِّإ َٰلَيهَ ِّإ ا َّٓل أَنَ َيا فََۡبيدو ِّ } [ا نبيدا { ،]25 :لَقَيد أَر َ
ب َوٱل ِّم َ
يزا َ ِّليَقو َم ٱلناا بِّۡل ِّقس ِّط} [الحدند.]25 :
َُعَهم ٱل ُِّ َٰت َ َ
َِّ أَو َحينَيا ٓ
ِّيُ َُيا َوص َٰاين ِّبي ِّۦه ن ٗ
ومن هنا آاو تعدالىَٖ{ :ي َ َ
َ لَُيم ُِّيَُ ٱليد ِّ
وحيا َوٱلاي ٓ
إِّلَيي َ َو َُييا َو ا
ين أ َ أَقِّيمييواْ ٱلي ِّيديَُ َو ََّل تَتَفَ اقييواْ فِّيي ِّه}
سي َٰف ٓ
سي َٰين َو َِّي َ
صييينَا بِّي ِّ ٓۦه إِّبي َٰ َ ِّهي َم َوُو َ
[اللول

.]13 :

وآد أرنى القرآن على كت هللا اميعا ،واعد اإلنمدان بهدا ادز ا مدن لنمدان
يَُ ا ٓ
يَّۡللِّ َو َُ َٰلَئِّ َُتِّي ِّهۦ
المسلم َ { :ا ََُُ ٱل اسول بِّ َما ٓ أ ِّنز َل إِّلَي ِّه ُُِّ رابِّ ِّهۦ َوٱلمؤ ُِّنيو ۚ َ ِّيل َ ا َُ بِّ

َوِّت ِّبِّۦه َورس ِّلِّۦه} [البقرة.]285 :
وآداو تعددالى فد

شددين التددولاة{ :إِّنايا ٓ أ َ َ
نزلنَييا ٱلتاو َر َٰكيقَ فِّي َهييا ه ٗيدى َونييور} [المافدددة:
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سيَُ َوتَف ِّۡ ٗ
ييال ِّلُ ِّيل َٖي
ب ت َ َما ًُا َ
َِّ أَح َ
{ ،]44ث ام َ اتَينَا ُو َ
سن ٱل ُِّ َٰت َ َ
َلَين ٱلاي ٓ
َو َرح َم ٗق لاعَلاهم بِّ ِّلقَا ٓ ِّ َربِّ ِّهم يؤ ُِّنو َ } [ا نعام.]154 :

َوه ٗيدى

َٰ
ۡيد ِّٗقا ِّل َميا َبييَُ
نجيي َل ِّفيي ِّه ه ٗيدى َونيور َوُ َ
وآاو ف شدين اإلنبيد َ { :و َ اتَينَيه ِّ
ٱۡل ِّ
يَدَي ِّه َُُِّ ٱلتاو َر َٰك ِّق َوه ٗدى َو َُو َِّ َظ ٗق ِّللمت ا ِّقيَُ } [المافدة.]46 :

غير أن هدذا ال تد لمدا كاندف َّ
منزلدة ل تدرة خاصدة مدن الدزمن .ولمبموعدة
خاصة من البَلر ،ولبيصة محدية من ا لف ،لم ن من هللا البقا والح دظ لهدا،
كما

من ل للقرآن{ :إِّناا نَحُ نَ ازلنَا ٱل ِِّّ َ َوإِّناا لَهۥ لَ َٰ َح ِّفظو َ } [الحبر.]9 :

فددال عب د لن هبَّددف عليهددا عواصددا التحرنددا أو النسدديان أو ال ددياة ...
حتدددى أصدددبحنا نقدددرأ عدددن أنبيدددا هللا ول دددله فددد تلددد ا

ددد ال أنهدددم الت بدددوا

الموبقار ،وزنوا وشربوا ال.مدول ،بد نقدرأ عدن هللا تعدالى شدينه فدال نبدد لال
للها نصالعه اإلنسان ،فيِّصرة ،للها نِّصدل ابنده علدى مدرأ منده وال نصدنع
شيصا ،أو هو  -كما آاو أحد البربيين  -لله انهزم أمام خبل اإلنسان
بد لننددا نبحددل عددن اإلنبيد الددذي أنزلدده هللا علددى المسددي عيسددى فددال نعثددر
عليه ،ولنما نبد ق يَرا كتبهدا بعدد تالميدذ  ،أو تالميدذ تالميدذ  ،مت دمنة بعد
أآوالدده ،ومددع هددذا فهندداو حلقددار م قددوية ف د أ ددانيد وصددولها للددى الندداس بعددد
تيلي ها ،بحيل ال نِّعر

أصلها العبدري ،وال َمدن ترامهدا وال كيدا ترامهدا

ومع أن ا نااي ا لبعة المعتر

بهدا اآلن لدد المسديحيين انت.بدف مدن بدين

علددرار ا نااي د ا خددر الت د لف ددف ال نيسددة أن تعتددر بهددا ،والت د ال
نزاو ف بع ها البلالة الصرنحة بالر وو محمد كمدا فد لنبيد «برنابدا» -
أآددوو مددع لدد كلددده فلددم نددزو فدد ا ناايددد الر ددمية ال ثيددر مددن التعدددالف
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واالختال

وال.ل واال يراي.

ال أاحد أن ف هذ ال ت بقانا من الحقَ ،بيْد أنه ملوي ب ثيدر مدن الباطد
الذي نيمل معالمه ،ون يع الن ع واالهتدا به.
آاو ال تى معببا :فما المراع الم مون ل ا لمعرفة الحق واالهتدا به؟
آاو ا

تا :

لدديل نددا بند فد الواددوي كلدده لال مراددع ددماوي واحددد م ددمون مافددة فد
ييم
المافة ،ل هو القرآن ال رنم .لنهَٰ ِِّّ { :ت َب أح ُِّ َمت َ ا َٰيَتهۥ ثي ام ف ِّۡيلَت ُِّيُ لايد َح ُِّ ٍ

َخ ِّبي ٍ } [هوي.]1 :
لنه ال تاي الذي تحد البَلدر أن نديتوا بمثلده أو بعلدر دول منده أو بسدولة
ٱۡلنيٱ َوٱل ِّج ُّ
يُ
مثله ،فبِّلبوا وانقيعوا وحقدف علديهم كلمدة هللا{ :قيل لايئِّ ُِّ ٱجت َ َم َعي ِّ
ت ِّ
َلَ َٰ ٓن أ َ يََتواْ بِّ ِّم ِّل َٰ َهي َا ٱلقي َ ا ِّ ََّل يَيَتو َ بِّ ِّم ِّلي ِّۦه َولَيو َِّيا َ بَعضيهم ِّليبَعض َظ ِّهيي ٗ ا}
َ
[اإل

را .]88 :
لنه ال تاي الذي لم من التحرنا والتبدن والنسيان ،لم ندزو مندذ أنزلده هللا

مح وظا ف الصدول متلدوا با لسدنة ،م توبدا فد المصداحا ،نح هده ا لدو
وعلرار ا لو من لااو المسلمين ونسافهم ،ب من صبيانهم وفتياتهم.
ال نسدتييع أحددد أن نِّب قيهللادر مندده آنددة أو نِّعددهللاقو مندده كلمددة أو حرفداَ { :وإِّناييه لَ ُِّ َٰت َييب
ح ِّمييد} [فصدلف:
َ َِّزيز  41اَّل يََتِّي ِّه ٱل َٰبَ ِّطل ُِّ ُۢ بَي ُِّ يَدَي ِّه َو ََّل ُُِّ َخل ِّف فِّۦه ت َ ِّنزيل ُُِّ َح ُِّ ٍيم َ

.]42 ،41
هذا ال تاي هو المصدل ال ذ لمعرفة الحق ،كما نرند هللا ،وكما نب ل.لقده
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أن نعرفددو ونتبعددو َ { :وب يۡل َحق أ َ َ َٰ
نزلنَ يا ٓ
ق نَي َيز َل} [اإل ددرا { ،]105 :إِّنا يا ٓ أ َ َ
ِّ
نزلنَييه َوبِّييۡل َح ِّ
ِّ
ق ِّلتَحُ َم بَيَُ ٱلناا ِّ بِّ َما ٓ أ َ َر َٰك َ ا
ب
إِّلَي َ ٱل ُِّ َٰت َ َ
ٱَّلل} [النسا { ،]105 :تِّلي َ َ ا َٰيَيت ٱل ُِّ َٰت َي َّ ِّ
ب بِّۡل َح ِّ
راب َ ٱل َح ُّق َو َٰ َل ُِّ اُ أَِّ َ َ ٱلناا ِّ ََّل يؤ ُِّنو َ } [الرعد.]1 :
َِّ أ ِّنز َل إِّ َلي َ ُُِّ ِّ
َوٱلا ٓ

لن الحددق  -فدد أامدد صددول وأعمددق معانيدده  -نتبلددى فدد هددذا ال تدداي
اإلله د  ،الددذي أوية هللا فيدده نبددي مددن آبلنددا ،وخبددر مددا بعدددنا ،وح ددم مددا بيننددا،
الح َدم ،واوامدع ال لدم ،ولوافدع ال قع َبدر ،ويآدافق المعدان ،
و هللامنه مدن ادواهر ق
وأ رال التلرنع ،وحقافق الواوي ،وآنار البيان ،وب قيهللانار الهدد وال رآدان ،مدا
ننيددر العقددوو ،ونلدد

الصدددول ،ونزكدد ا ن ددل ،ونصددل الحيدداة ،ونهدددي

ا فراي والبماعار للى أآوم بي .
لقد أبصر الحق الناصع ف هذا ال تاي ،وشهد به كد
الدنل ،وك

ي فيدرة دليمة مدن

ۡي َو َٰلَ ُِّيُ تَع َمين
ي بصيرة برفف من العمدى{ :فَ ِّإنا َهيا ََّل تَع َمين ٱۡلَب َٰ َ

ور} [الحج.]46 :
ٱلقلوب ٱلاتِّ فِّ ٱلُّۡد ِّ
شهد بحق قيهللاة هذا ال تاي أولو العلم واإلنصا مدن أهد ال تداي ،كمدا آداو هللا
ق} [ا نعدام،]114 :
تعالىَ { :وٱلا ِّ يَُ َ اتَي َٰنَهم ٱل ُِّ َٰت َ َ
ب يَعلَميو َ أَنايهۥ ُنَ ايزل ُِّيُ ِّ
رابي َ ِّبيۡل َح ِّ
نيز َل إِّلَيي َ ُِّيُ رابِّي َ ه َيو ٱل َحي ا
َِّ إِّلَ َٰين ِّصي َٰ َ ِّط
َِّ أ ِّ
ق َويَهيد ٓ
{ َويَ َ ى ٱلاي ِّ يَُ أوتيواْ ٱل ِّعلي َم ٱلاي ٓ

ٱلعَ ِّز ِّيز ٱل َح ِّمي ِّد} [ بي.]6 :
نيز َل إِّلَين
شهد بحق قيهللاته النصال الذنن حدَّ :هللا عنهم فقداوَ { :وإِّذَا َ
س ِّيمعواْ َُيا ٓ أ ِّ
يق يَقوليو َ َربانَيا ٓ َ ا َُنايا
ٱل اسو ِّل ت َ َ َٰ ٓى أََينَهم ت َ ِّفييض ُِّيَُ ٱليداُ ِّع ُِّمايا َ
َ َ فيواْ ُِّيَُ ٱل َح ف ِّ
يق َونَط َمييع أ َ
فَِّۡتبنَييا َُ ي َع ٱل َٰ ا
في ِّيه ِّديَُ َ 83و َُييا لَنَييا ََّل نييؤ ُُِّ ِّبي ا
يَّۡللِّ َو َُييا َجا ٓ َ نَييا ُِّييَُ ٱل َحي ِّ
يد ِّخ َل َنا َربُّ َنا َُ َع ٱل َقو ِّم ٱل َٰ ا
ۡ ِّل ِّحيَُ } [المافدة.]84 ،83 :

الناس والحق

30

ب شهد بحق قيهللاته البن الذنن ا دتمعو فدـَ { :ولايواْ إِّلَ َٰين قَيو ُِّ ِّهم ُُّني ِِّّريَُ  29قَيالواْ
يق
س َٰين ُ َ
س ِّمعنَا ِِّّ َٰت َبًا أ ِّنز َل ُِّ ُۢ بَعي ِّد ُو َ
َٰيَقَو َُنَا ٓ إِّناا َ
َِّ إِّلَين ٱل َح ِّ
ۡيد ِّٗقا ِّل َميا بَييَُ يَدَيي ِّه يَهيد ٓ
َوإِّلَ َٰن َ
ط ِّ يق ُُّست َ ِّقيم} [ا حقا

.]30 ،29 :

ب شهد بحق قيهللاته الملدركون أن سدهم  -لغدم عندايهم وك درهم بده وبمدن أندزو
لن له لحالوةَّ ،
عليه .فقالواَّ :
ولن عليه ليدالوة ،ولنده لديل مدن كدالم اإلندل وال
من كالم البن ،ولنه نعلو وال نِّعلى عليه.
هذا القرآن حق ،نه كالم هللا الحق ،وهو حق نده خالدد بداق ال ندزوو وال
نتبدو.
وهددو حددق ،ندده نهدددي للددى الحددق الميلددق ،البددري مددن آصددول العقدد
اإلنسان  ،وانحرا

الهو ال َبلري.

هو نهدي للى الحق ،نه نهدي للى هللا وللى صراط مستقيم.
وهددو نهدددي للددى الحددق ،ندده نهدددي للددى الحقددافق الثابتددة الت د تح د البدداز
الواوي ،وتبين لإلنسان مبدأ ومصير .
وهو نهدي للى الحق ،نه نهدي للى أف

البانار وأآوم السب .

وهو نهدي للى الحق ،نه نهدي للى ال ققيَم ال.الدة وال

اف ا صديلة ،التد

تستقر بها الحياة وتنهم بها المعاملة ونستقيم بها ميزان ال ِّ.لِّق والسلوو.
وهو نهدي للى الحق ،نه نهدي للى العدو فيما لإلنسان على غيدر  ،وفيمدا
عليه لبير  ،يون غلدو وال تقصدير ،فدال ن دبط علدى ال دري لحسداي المبتمدع،
وال نيبدى علدى المبتمدع لمصددلحة ال دري ،وال نهلدم الددروح مدن أاد شددهوار
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البسددد ،وال نعددذي البسددم طلبددا شددواق الددروح ،فللبدددن حددق ،وللعق د حددق،
وللروح حق ،وللراد حدق ،وللمدرأة حدق ،وللمبتمدع حدق ،وهلل آبد
حق .وصدق هللا العهيم{ :إِّ ا َٰ َ
ه َا ٱلق َ ا َ يَهدَِّ ِّللا ِّت ِّه َ أَق َوم} [اإل

لد كلده

را .]9 :

هذا ال تاي هو كلمة هللا ا خيرة للبَلر ،فليل بعدد كتداي ،كمدا أن الر دوو
هللا
المنزو عليده لديل مدن بعدد ل دوو .لهدذا أويعده هللا مدن ا
ن

درال والمزاندا مدا

له ال.لوي والدوام:
(أ) أويعدده الو ددوح والتيسددير ،فهددو كتدداي مبددين ،ولهددذا ددما هللا نددولا

وهد  ،وهو م قيهللاسر للذكر ،نسه على َمن آرأ أن نعيه ونح هه ،ونسده علدى
َمن تال أو معه أن ن همه ،ك ٌ بقدل ما آتدا هللا مدن فهدم ومعرفدة .آداو تعدالى:
{ َولَقَد يَ ا
س نَا ٱلق َ ا َ ِّلل ِِّّ ِّ فَ َهل ُُِّ ُُّدا ِِّّ } [القمر]17 :؟.

(ي) كما أويعه هللا آوة التيرير بما فيه من ر اإلعباز اإلله  ،فله دليان
على العقوو والقلوي ،بما فد أح امده مدن عددو ،ومدا فد أخبدال مدن صددق،
وما ف معانيه ونهمه من لوعة بالبة ،وما ف آناته مدن وعدد ووعيدد وتبلدير
ولنذال{ :لَو أ َ َ
ۡيد َِّٗا ُِّيُ َخفييَ ِّق ا
ٱَّللِّ}
نزلنَا َٰ َه َا ٱلقي َ ا َ َ
َلَ َٰين َجبَيل لا َ أَيتَيهۥ َٰ َخفِّيعٗا ُُّت َ َ
[الحلر { ،]21 :ا
فيبِّهٗ ا اُ َيانِّ َ تَقفَي ِّع ُّ ُِّنيه جليود ٱلاي ِّ يَُ
سَُ ٱل َحدِّي ِّ ِِّّ َٰت َبٗا ُُّت َ َٰ َ
ٱَّلل نَ از َل أَح َ
يَخفَو َ َرباهم ث ام ت َ ِّليُ جلودهم َوقلوبهم إِّلَ َٰن ذِِّّ ِّ ا
ٱَّللِّ} [الزمر.]23 :

(ادددـ) وميهللادددز هللا باللدددموو ،فددديوية فيددده آواعدددد العدالدددة لل دددري وا

دددرة،

َلَيي َ
والمبتمددع واإلنسددانية ،وأصددوو الهدانددة لسددعاية الدددنيا واآلخددرةَ { :ونَ ازلنَييا َ
ٖ َوه ٗدى َو َرح َم ٗق َوبف َ َٰى ِّللمس ِّل ِّميَُ } [النح .]89 :
ب تِّب َٰيَ ٗنا ِّلُ ِّل َ
ٱل ُِّ َٰت َ َ

َّ
فإن هللا تولى ح هه من ال ياة والنسيان والتحرنا فهيي لده
(ي) وفوق ل
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من أ باي البقا ما لم نهيصه ل تاي آبلده ،ليبقدى ِّح َّبدة هلل علدى عبداي مدا تعاآد
اللي والنهال {إِّناا نَحُ نَ ازلنَا ٱل ِِّّ َ َوإِّناا لَهۥ لَ َٰ َح ِّفظو َ } [الحبر.]9 :
آاو اليال :
وهدو ال نزندد

ول ن كيا نم ن ل تاي واحد أن نلتم على تبيان كد شد
على مصار من الص حار؟
آاو الليخ:

هذا در ا لوهيدة ندا بند  ،ومدع هدذا لدم أآد لنده اشدتم علدى تبيدان ال دروة
والبزفيددار والت صدديالر ،فهددذ آددد تِّددرو بع ددها للر ددوو نبيندده بقولدده وعملدده
ددرو الاتهددداي المبتهددددنن فددد
و هللاهدْنددده ،وبع دددها اآلخدددر تِّد ق

دددو النصدددوص

والقواعددد العامددة ومددا تقت دديه المصددلحة المتبيددرة بتبيددر ا مدداكن وا زمددان
وا حواو.
لنما آلف :لنه اشتم على أصدوو الهداندة التد تحددي الهدد وتنيدر السدبي ،
ف عالآة اإلنسان ب.القده وعالآتده بالحيداة وعالآتده بداآلخرنن .عالآتده بدال ري
وبا

رة وبالمبتمع وبالح ومة وعالآة المبتمعار بع ها ببع

.

وحسب أن تقرأ هذ اآلنار ،فستبدها مصابي هايندة تنيدر ظلمدار كثيدرة،
س َيوآ ۢ ِّ بَينَنَيا
ب ت َ َعيالَواْ ِّإلَ َٰين َِّ ِّل َميق َ
وتح عقد شتهللاى :ف العالآة بداهلل{ :قيل َٰيَََٓهي َل ٱل ُِّ َٰت َي ِّ
ٱَّللَ َو ََّل نف ِّ كَ بِّ ِّۦه ٖ َٗيا َو ََّل يَت ا ِّخ َ بَعضينَا بَع ً
ضيا أَربَابٗ يا ُِّيُ دو ِّ ا ۚ
َوبَينَُم أ َ اَّل نَعبدَ إِّ اَّل ا
ٱَّللِّ
فَ ِّإ
فَ ِّإنِّ

سيََلَ َ َِّبَيادَِّ ََنِّي
ت َ َولاواْ فَقولواْ ٱٖ َهدواْ بََِّناا ُس ِّلمو َ } [آو عمرانَ { ،]64 :وإِّذَا َ
قَ ِّ ف
يب أ ِّجيب دََ َوَُ ٱلدااَِّ إِّذَا دَََا ِّ } [البقرة.]186 :
ت ٱلساي َٰ َم َٰ َو ِّ
وف العالآدة بدال ون{ :أ َ َولَيم يَنظي واْ فِّي َُلَُيو ِّ
ض َو َُيا َخلَيقَ
ت َوٱۡلَر ِّ
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ا
يف بَيدَأ َ ٱل َخليقَ }
ٱَّلل ُُِّ َ
ٖ } [ا عرا { ،]185 :قل ِّ
سي واْ فِّي ٱۡلَر ِّ
ض فَيۡنظ واْ َِّي َ
ض فَتَُيو َ لَهيم قليوب يَع ِّقليو َ بِّ َهيا ٓ أَو َ اذَا
[العن بدور{ ،]20 :أَفَلَم يَسِّيي واْ فِّي ٱۡلَر ِّ
يَس َمعو َ ب َه فا فَ ِّإنا َها ََّل تَع َمن ٱۡلَب َٰ َ َٰ
ور} [الحدج:
ۡي َولَ ُِّيُ تَع َمين ٱلقليوب ٱلاتِّي فِّي ٱلُّۡيد ِّ
ِّ
ض َج ِّميعٗ يا ُِّني ۚيه ِّإ ا فِّي َٰذَ ِّلي َ َۡلٓ َٰيَيت
سي اخ َ َلُييم ُايا فِّي ٱلساي َٰ َم َٰ َو ِّ
َ { ،]46و َ
ت َو َُييا فِّي ٱۡلَر ِّ
ض ذَل ٗ
وَّل فَُۡفواْ فِّي َُنَا ِِّّبِّ َهيا
ِّلقَوم يَتَفَ اُ و َ } [البارية{ ،]13 :ه َو ٱلا َِّ َجعَ َل لَُم ٱۡلَر َ
َوِّلواْ ُُِّ ِّرزقِّ فِّۦه َوإِّلَي ِّه ٱلنُّفور} [المل

.]15 :

وف العالآة بالحياة وطيباتهاَٰ { :يَبَنِّ ٓ َ ادَ َم خ واْ ِّزينَتَُم َِّنيدَ ِّ ِّيل َُس ِّيجد َوِّليواْ
َوٱٖ َ بواْ َو ََّل تس ِّ ف ٓو ۚاْ إِّناهۥ ََّل ي ِّحبُّ ٱلمس ِّ فِّيَُ  31قل َُيُ َحي ا َم ِّزينَيقَ ا
ٱَّللِّ ٱلاتِّي ٓ أَخي َ َج
ِّل ِّعبَييا ِّدِّۦ َو ا
ۡي ٗيق يَييو َم
ٱلط ِّي َٰبَي ِّ
ت ُِّييَُ ٱلي ِّ ز ۚ ِّ قييل ِّهي َ ِّللاي ِّ يَُ َ ا َُنييواْ فِّي ٱل َحيَي َٰيو ُِّ ٱليدُّنيَا َخا ِّل َ
ت َُيييا َر َزقييي َٰنَُم
ٱل ِّق َٰيَ َمييي ِّق} [ا عدددرا َٰ { ،]32 ،31 :يَََٓيُّ َهيييا ٱلاييي ِّ يَُ َ ا َُنيييواْ ِّليييواْ ُِّيييُ َط ِّي َٰبَييي ِّ
َوٱٖييُ واْ ِّ اَّللِّ إِّ ِّنييتم إِّياييا تَعبييدو َ } [البقددرةَٰ { ،]172 :يَََٓيُّ َهييا ٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنييواْ ََّل ت َح ِّ ُييواْ
ٱَّلل لَُم َو ََّل تَعتَد ٓو ۚاْ إِّ ا ا
ت َُا ٓ أ َ َح ال ا
ٱَّللَ ََّل ي ِّحبُّ ٱلمعت َ ِّديَُ } [المافدة.]87 :
َطيِّ َٰبَ ِّ
وف عالآة الرا بدالمرأة{ :ه ا
يُ ِّلبَيا

لاُيم َوأَنيتم ِّلبَيا

لاه ا
يُ} [البقدرة،]187 :

{ َولَهي ا
وف َو ِّلل ِّ َجيييا ِّل ََلَيييي ِّه اُ د ََر َجيييق} [البقدددرة،]228 :
ييُ ُِّ يييل ٱلاييي َِّ َ
َلَيييي ِّه اُ بِّيييۡل َمع ۚ ِّ
سيا ٓ ِّ ِّب َميا فَ ا
ضي َل ا
ٱَّلل بَع َ
َلَي َٰين بَعيض َو ِّب َميا ٓ أَنفَقييواْ ُِّييُ
ضييهم َ
{ٱل ِّ َجيال قَ َٰوا ُييو َ َ
َلَيين ٱلنِّ َ
أَُ َٰ َو ِّل ِّهم} [النسا َ { ،]34 :و ُِّيُ َ ا َٰيَتِّي ِّ ٓۦه أ َ َخلَيقَ لَُيم ُِّيُ أَنفسِّيُم أَز َٰ َو ٗجيا ِّلتَسيُن ٓواْ ِّإلَي َهيا
َو َجعَ َل بَينَُم ُ َاودا ُٗ َو َرح َمقً} [الروم.]21 :
وف عالآة ا غنيا بال قرا { :خ ُُِّ أَُ َٰ َو ِّلهم َ ٗ
يهم ِّب َهيا}
صدَقَق ت َط ِّهي هم َوت َيز ِِّّ ِّ
ِّ
[التوبةَ { ،]103 :وٱلا ِّ يَُ ِّف ٓ أَُ َٰ َو ِّل ِّهم َحق ُاعلوم ِّ 24لل ا
وم} [المعدالل،24 :
سا ٓئِّ ِّل َوٱل َمحي ِّ
ۡلَ َٰوَُ َو َ اتَواْ ا
{ ،]25فَ ِّإ تَابواْ َوأَقَاُواْ ٱل ا
ِّيُ} [التوبة.]11 :
ٱلزِّ ََٰوَُ فَ ِّإخ َٰ َونُم فِّ ٱلد ِّ
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وف عالآة الحاكم بالمح وم۞{ :إِّ ا ا
ين أَه ِّل َهيا
ت إِّلَ َٰ ٓ
ٱَّللَ يََُ ِّم أ َ تي َؤدُّواْ ٱۡل َ َٰ َُ َٰنَي ِّ
ٱَّللَ نِّ ِّعماا يَ ِّعظُيم بِّي َّ ِّ ٓۦه إِّ ا ا
َوإِّذَا َحَُمتم بَيَُ ٱلناا ِّ أ َ تَحُمواْ بِّۡلعَد ۚ ِّل إِّ ا ا
س ِّيمي ۢعَا
ٱَّللَ َِّيا َ َ
بَ ِّۡي ٗ ا َٰ 58يَََٓيُّ َها ٱلا ِّ يَُ َ ا َُن ٓواْ أ َ ِّطيعواْ ا
ٱَّللَ َوأ َ ِّطيعواْ ٱل اسو َل َوأوْ ِّلي ٱۡلَُي ِّ ُِّينُ فم فَي ِّإ
ٖ فَ دُّو ِّإلَن ٱ اَّللِّ َوٱل اسو ِّل ِّإ ِّنتم تؤ ُِّنو َ ِّب ا
َّۡللِّ َوٱليَيو ِّم ٱۡلٓ ِّخي ِّۚ َٰذَ ِّلي َ
ت َ َٰنَ َزَتم فِّ َ
سُ تََ ِّو ً
يال} [النسا .]59 ،58 :
َخي َوأَح َ
وف عالآة ا مة ببيرها من ا ممَ { :وأ َ َِّدُّواْ لَهيم ُايا ٱسيت َ َطعتم ُِّيُ قيوا ُ َو ُِّيُ
ٱَّللِّ َوََدوا ِّم} [ا ن اوَ { ،]60 :وإِّ َجنَحواْ ِّللسايل ِّم فَيۡجنَ
اط ٱل َخي ِّل ت ِّهبو َ بِّ ِّۦه ََدوا ا
ِّربَ ِّ
َلَن ا
ٱَّللِّ} [ا ن او.]61 :
لَ َها َوت َ َو اِّل َ

آاو اليال للي.ه:
ما أبل هذ اآلنار ،ومدا ألوعهدا ،ومدا أامعهدا صدوو العدالدة وال

ديلة

ول ن أح أن أ يو:
ل ا كدددان القدددرآن هدددو مصددددل الحدددق ا وحدددد ،فمدددا بددداو أهلددده  -وأندددا أعنددد
المسددلمين  -آددد ددلُّوا وت رآددوا وأصددبحوا ف د مددؤخرة ا مددم علمددا وح ددالة
وتقدددما؟ وهد نعند لتبدداة الحددق أن نتدديخر أهلدده عددن القافلددة ،ونل هددم ال ددعا
وال.موو بريافه ا

وي؟

آاو الليخ:
مهال نا بن  ،فإنما ح َّ بالمسلمين مدا حد  ،النحدرافهم عدن الحدق الدذي ادا
به هذا ال تاي ،وآد تبلى هذا االنحرا
أولها :أنهم أخذوا بع

ف عدة مهاهر:

هذا ال تاي وتركوا بع ه ،وتل مدن الر افد التد

ب َوتَُفي و َ
أن رها القرآن على بن ل رافي حيل آاو{ :أَفَتؤ ُِّنيو َ بِّيبَع ِّ
ض ٱل ُِّ َٰت َي ِّ
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بِّبَع ۚ
ض فَ َما َج َزآ َُُ يَفعَل َٰذَ ِّل َ ُِّنُم إِّ اَّل ِّخزَ فِّ ٱل َحيَ َٰو ُِّ ٱلدُّنيَ فا َويَو َم ٱل ِّق َٰيَ َمي ِّق يي َ دُّو َ
ب} [البقددرة .]85 :ولهددذا كددان مددن وصددية هللا لر ددولهَ { :وأ َ ِّ ٱحُييم
إِّلَي َٰ ٓ
ين أ َ َ
ٖي ِّيد ٱلعَ ي َا ِّ
يض َُيا ٓ أ َ َ
نيز َل ا
بَينَهم ِّب َما ٓ أَن َز َل ا
ٱَّلل
ٱَّلل َو ََّل تَت ا ِّبع أَه َوآ َ هم َوٱحي َرهم أ َ يَفتِّنيوكَ َ َۢيُ بَع ِّ

ِّإلَي َ } [المافدة.]49 :
رانيهددا :أنهددم آلدددوا ينددنهم لادداال غيددر معصددومين مددن ال.يددي ولددووا أعندداق
آنار ال تاي لتوافق ت يرهم ونسوا أن ال تداي أصد ن َِّدري لليده غيدر  ،كمدا آداو
ٖي
تعددالى{ :فَ ي ِّإ ت َ َٰنَي َيزَتم فِّ ي َ
َوٱليَو ِّم ٱۡلٓ ِّخ ِّ } [النسا .]59 :

فَ ي دُّو إِّلَيين ٱ اَّللِّ َوٱل اسييو ِّل إِّ ِّنييتم تؤ ُِّنييو َ بِّي ا
يَّۡللِّ

رالثهددا :أنهددم ظنددوا بركددة هددذا ال تدداي فد تددزنين البدددلان ب ناتدده أو بتالوتدده
علددى المددوتى أو نحددو ل د  ،واهلددوا أو غ لددوا أن البركددة لنمددا ه د ف د اتباعدده
والعم بتعاليمه كما آاو تعدالىَ { :و َٰ َهي َا ِِّّ َٰت َيب أ َ َ
يارك فَيۡت ا ِّبعو َوٱتاقيواْ لَعَلاُيم
نزل َٰنَيه ُبَ َ

ت َحمو َ } [ا نعام.]155 :
لن تعددداليم القدددرآن نبددد أن تؤخدددذ املدددة دددوا منهدددا مدددا نتعلدددق بدددال ري أم
بددالمبتمع أم بالدولدددة .وآدددد لو الم سدددرون أن بعددد

اليهدددوي أ دددلم وألاي أن

نحت ظ بل من تعاليم اليهوينة فنزو آولده تعدالىَٰ { :يَََٓيُّ َهيا ٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنيواْ ٱدخليواْ
ت ٱل ا
في َٰ َط ۚ ُِّ إِّناهۥ لَُم ََدو ُُّبِّيُ} [البقرة.]208 :
فِّ ٱلسِّل ِّم َِّآفا ٗق َو ََّل تَتابِّعواْ خط َٰ َو ِّ

ومعنى {ٱدخلواْ فِّ ٱلسِّل ِّم َِّآفا ٗق} :أي ف اإل دالم كلده .آداو الحدافظ ابدن كثيدر
ف ت سدير لهدذ اآلندة« :نقدوو هللا تعدالى آمدرا عبداي المدؤمنين بده ،المصددهللاقآين
بر ددوله أن نيخددذوا ببميددع عددر اإل ددالم وشددرافعه ،والعمد ببميددع أوامددر ،
وترو اميع زواار ما ا تياعوا من ل ».
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هذا ال تاي كله  -أو هدذا الددنن ببميدع شدعافر وشدرافعه « -وصد ة طبيدة»
مت املة ال نبوز أخذ بع ها ولهماو بع ها ،فإنها ك ٌ ال نتبزأ.
لن هددذا ال تدداي نمنحنددا نهامددا مسددتقال للحيدداة ،ا صددببة خاصددة وواهددة
سُ َُُِّ ا
خاصةِّ { :صبوَقَ ا
ٱَّللِّ ِّصبوَ ٗق} [البقدرة]138 :؟َ { ،و َُيُ أَصيدَ ُِّيَُ
ٱَّللِّ َو َُُ أَح َ
سُ َُُِّ ا
ٱَّللِّ حُمٗ ا} [المافدة]50 :؟.
ٱ اَّللِّ قِّ ٗيال} [النسا ]122 :؟ { َو َُُ أَح َ

فال نبوز أن تِّدخ ف هذا البهاز «آيعدا» أانبيدة يخيلدة ال تدوافم تركيبده،
وال تالفدم بقيددة أازافدده .لن

درلها وخيرهددا آددد ال نههدر وو وهلددة ،ول ددن

رعان ما نبدو خيرها على المة البهاز كله.
آدداو اليال د  :بعددد هددذا البيددان البددامع من د  ،ألاددو أن تددي ن ل د ف د

ددؤاو

نهمن ونهم ال ثيرنن
آاو ا

تا . ْ َ :

آاو اليال :
كرر أن هللا تعالى آد هيي لنا ب الهدانة للحق ،فما باو أكثر النداس آدد
لقد
َ
أعر ددوا عندده ،و دلِّوا عددن ددبيله ددالال بعيدددا ،بد عددايو وحددالبوا أهلدده؟
وه لذل من ب نعرفه؟
آاو ا

تا :

الواآع َّ
أن اإلعراف عن الحق ،ب لعالن الحري عليه واآدع فعدال ،بد هدو
واآع من أكثرنة البَلر ،وهو أمر مؤ ا حقا.
ل َّر
وآد أكد القرآن هذ الحقيقة المؤلمة ،الت ال ت ِّ َ

بن اإلنسان أبدا ،وهد
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بهم للى .ط هللا وعذاي اهنم.

ب َج َهنا َم َٰ َخ ِّليدو َ ََّ 74ل يفَتاي ََينهم َوهيم فِّيي ِّه
آاو تعالىِّ { :إ ا ٱلمج ِّ ُِّيَُ فِّ َ
َ َا ِّ
ُب ِّلسو َ َ 75و َُيا َظلَمي َٰنَهم َو َٰلَ ُِّيُ َِّيانواْ هيم َٰ ا
َ َلينَيا
ض َ
ٱلظ ِّل ِّمييَُ َ 76ونَيادَواْ َٰ َي َٰ َم ِّلي ِّلي َيق ِّ
َٰ
َٰ
ف
ق َو َٰلَ ُِّ ا
يق َٰ َِّ ِّ هيو َ } [الزخدر :
يُ أَِّ َي َ ِّم ِّلل َح ِّ
َربُّ َ قَا َل إِّناُم اُ ُِّ و َ  77لَقَد ِّجئنَُم بِّيۡل َح ِّ

.]78 - 74
أما لما ا ن ر الناس الحق ،فذل نراع ف نهري للى ببين أ ا يين:
السددب ا وو :هددو اهدد الندداس بددالحق .وآدددنما آيدد « :الندداس أعدددا مددا
اهلوا»« ،ومن اه شيصا عدايا » ،وآداو القدرآن{ :بَيل أَِّ َي هم ََّل يَعلَميو َ ٱل َحي ف ا
ق
فَهم ُُّع ِّ َو َ } [ا نبيدا { ،]24 :بَل َِّ ابواْ ِّب َما لَيم ي ِّحيطيواْ ِّب ِّعل ِّمي ِّۦه َولَمايا يَيَتِّ ِّهم تََ ِّويليهۥ}

[نونل.]39 :
والسب الثان  :فهو اتبداة الهدو  .فدإن الهدو للَده معبدوي ،و َمدن اعد للَهده
ق َو ََّل
هوا فهيهار أن نذعن للحق .ومن هنا آاو تعالى{ :فَۡحُم بَيَُ ٱلناا ِّ ِّبيۡل َح ِّ
س يبِّي ِّل ا
س يبِّي ِّل ا ۚ
ٱَّللِّ} [ص،]26 :
ٱَّللِّ إِّ ا ٱلا ي ِّ يَُ يَ ِّضييلُّو َ َ
يع ٱل َهي َيو َٰى فَي ِّضييلا َ َ
َييُ َ
َييُ َ
تَتابِّي ِّ
َ ُّل ُِّم ِّاُ ٱتابَ َع َه َو َٰكه بِّوَي ِّ ه ٗدى َُُِّ ٱ ا
{ َو َُُ أ َ َ
َّللِّ} [القص

]50 :؟

آاو ال تى:
ول ددن أعددالم الحددق الفحددة و ددبيله وا ددحة ،فمددا الددذي اعلهددم نبهلوندده وال
نعرفونه؟
آاو الليخ:
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إنما يَت الجهل بالحق ُُ جملق أُور:
الناس ي
نعديش فد الددنيا حيدا كميدف،

 - 1منها الب لة السايلة ،الت تبع بع
َّ
معي د السددمع والبصددر وال ددؤاي ،وه د ا يوار الت د
ومواددويا كم قددوي.

وهبه هللا لناهدا ،ليسدت.دمها فد معرفدة الحدق ،فبالسدمع ندروي علدم غيدر ،
وبالبصددر نقددرأ ونالحددظ ونبددري ،وبددال ؤاي نرت د المقدددمار ونسددت.ل
النتافج ،ونصح ما آد ن.يئ فيه السمع والبصر.
لقد َّ
امتن هللا علدى اإلنسدان بهدذ ا يوار الدثالَ { ::و ا
ٱَّلل أَخي َ َجُم ُِّ ۢيُ بطيو ِّ
ۡي َ َوٱۡلَف ِّدََُ لَعَلاُيم تَفيُ و َ } [النحد :
أ اُ َٰ َهتُِّم ََّل تَعلَمو َ ٖ َٗيا َو َجعَ َل لَُم ٱلسايم َع َوٱۡلَب َٰ َ
.]78
وحذَّل من لهمالها واتباة اإلنسان ما ليل لده بده علدم ،والسدع ولا التقليدد
ۡي َ َوٱلفيؤَادَ ِّي ُّل
ٱ لَي َ بِّي ِّۦه َِّل ۚيم إِّ ا ٱلسايم َع َوٱلبَ َ
أو الهن أو الوهمَ { :و ََّل تَقف َُا لَيي َ
أوْ َٰلَٓئِّ َ َِّا َ ََنه َُس ٗ
وَّل} [اإل را .]36 :

خربددوا هددذ ا يوار التد هد م دداتي
ول ددن هددؤال با ددتبراآهم فد الب لددة َّ
لوولدين واآلخدرنن .فدال عبد أن ن دون مصدير هدؤال كمدا كددر هللا
المعرفدة هللا
تعالىَ { :ولَقَد ذَ َرأنَا ِّل َج َهنا َم َِّ ِّي ٗ ا َُُِّ ٱل ِّج ُِّ َوٱ ِّۡل ِّ ف
نٱ لَهيم قليوب اَّل يَفقَهيو َ ِّب َهيا َولَهيم
أََيُ اَّل يب ِّۡ و َ بِّ َها َولَهم َ اذَا اَّل يَس َمعو َ بِّ َه ۚا ٓ أوْ َٰلَٓئِّ َ َِّۡۡلَن َٰعَ ِّم بَل هم أَََي ۚ ُّل أوْ َٰلَٓئِّي َ
هم ٱل َٰوَ ِّفلو َ } [ا عرا .]179 :

ونح

هللا عن أصحاي النال ف اآلخرةَ { :وقَالواْ لَيو ِّنايا نَسي َمع أَو نَع ِّقيل َُيا

ب ٱلساي ِّعي ِّ } [الملد ،10 :
ب ٱلساي ِّعي ِّ  10فَيَۡت َ َ فواْ بِّي َ ۢنبِّ ِّهم فَسيح ٗقا ِّۡلَصي َٰ َح ِّ
ِّناا فِّ ٓ أَصي َٰ َح ِّ

.]11
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لقد كان لهم مع وكان لهم أبصدال وكدان لهدم عقدوو ،ول دن البلدو أي بهدم
للى البحوي المهلم ،الذي اعلهم كينهم{ :صي ۢ ُّم بُيم َمي فَهيم ََّل يَع ِّقليو َ } [البقدرة:

َٰ
َٰ
ۡي ٗ ا َوأَفِّيد َُٗ فَ َميا ٓ أَغنَ َٰين
سيمعٗا َوأَب َٰ َ
َ { .]171ولَقَد َُ اُناهم فِّي َما ٓ إِّ اُ اُناُم فِّي ِّه َو َجعَلنَا لَهم َ
ت ا
ٱَّللِّ}
َ
ۡيي هم َو َ َّٓل أَفِّييدَتهم ُِّييُ َٖيي ٍ ِّإذ َِّييانواْ يَج َحييدو َ ِّبا َٰيَيي ِّ
سييمعهم َو َ َّٓل أَب َٰ َ
َيينهم َ
[ا حقا

.]26 :

 - 2ومددن أ ددباي البهد بددالحق :التقليددد ا عمددى ،تقليددد اآلبددا وا اددداي تددالة،
وتقليد الر ا وال برا طولا آخر .وكال ا مرنن مذموم ،شدَّي هللا الن يدر
عليه ف كتابه ،و د.ر مدن كد َم ْدن اعد آبدا ِّح َّبدة لده فد اتبداة البهد
وال ددالوَ { :وإِّذَا قِّي ي َل لَهييم ٱت ا ِّبع يواْ َُ يا ٓ أَني َيز َل ا
َلَي ي ِّه
ٱَّلل قَييالواْ بَييل نَت ا ِّبييع َُ يا ٓ أَلفَينَييا َ

َ ابَا ٓ َ نَا ٓ} [البقرة.]170 :
ولو ا اللدند أنَ هدذا يا ٌ آددنم .فهدذا نبد هللا هدوي نبدايو آومده لدي همهم،
فمددا

ا آددالوا{ :قَييال ٓواْ أ َ ِّجئتَنَييا ِّلنَعبيدَ ا
ٱَّللَ َوحيدَ ۥ َونَي َ َر َُييا َِّييا َ يَعبييد َ ابَآننَييا} [ا عددرا :

.]70
َ ُِّفيو َ  52قَيالواْ
وحينما آاو لبراهيم لقومهَُ { :يا َٰ َهي ِّ ِّ ٱلت ا َماثِّييل ٱلاتِّي ٓ أَنيتم لَ َهيا َٰ َ
َو َجدنَا ٓ َ ابَا ٓ َ نَا لَ َها َٰ ََبِّ ِّديَُ } [ا نبيا .]53 ،52 :
َلَيي ِّه َ ابَا ٓ َ نَيا}
َمايا َو َجيدنَا َ
وآاو فرعون وملؤ لمو ى{ :قَيال ٓواْ أ َ ِّجئتَنَيا ِّلتَل ِّفتَنَيا َ

[نونل]78 :؟.
َٰ
سييلنَا ُِّييُ قَب ِّل ي َ فِّ ي قَ يَييق ُِّييُ نا ي ِّي ٍ ِّإ اَّل قَييا َل ُت َ فو َه يا ٓ ِّإناييا َو َجييدنَا ٓ
{ َو َِّ ي َ ِّل َ َُ يا ٓ أَر َ
ين َ ا َٰث َي ِّ ِّهم ُُّقتَييدو َ َٰ ۞ 23قَي َل أ َ َولَييو ِّجئييتُم بََِّهيد ََٰى ُِّ امييا
َلَي َٰ ٓ
ين أ اُييق َوإِّناييا َ
َلَي َٰ ٓ
َ ابَا ٓ َ نَييا َ
َو َجدتُّم ََلَي ِّه َ ابَا ٓ َ ِّ فم قَال ٓواْ إِّناا بِّ َما ٓ أر ِّسلتم بِِّّۦه َٰ َِّ ِّف و َ } [الزخر .]24 ،23 :
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وفد نهد القدرآن عددن تقليددد الر ددا وطاعددة ال بددرا نعددرف لنددا صددولا
مؤررة ومثيرة عن ال برا وأ نابهم نوم القيامة ،وكيا نتبدرأ كدال ال درنقين مدن
اآلخر .وآد ت رل هذا الملهد ف عدة ول من القدرآن .ف د

دولة البقدرة{ :إِّذ

تَبَ ا أ َ ٱلا ِّ يَُ ٱت ُّ ِّبعواْ َُُِّ ٱلا ِّ يَُ ٱتابَعواْ} [البقرة.]166 :
يُ
وف د ددولة ا عددرا { :قَييا َل ٱدخلييواْ فِّ ي ٓ أ َُييم قَييد َخ َلييت ُِّييُ قَييب ِّلُم ُِّييَُ ٱل ِّجي ِّ
ارِّيواْ فِّي َهيا َج ِّميعٗ يا َقا َليت
يار ِّلا َميا دَ َخلَيت أُايق لاعَنَيت أخت َ َه فيا َحت ا َٰ ٓ
ٱۡل ِّ
ين ِّإذَا ٱدا َ
نٱ فِّي ٱلنا فِّ
َو ِّ
ٓ
يار قَيا َل ِّلُيل َِّيعف
أخ َ َٰكهم ِّۡلولَ َٰكهم َربانَيا َٰ َهيؤ َ َّٓل ِّ أَََيلُّونَا فَ اتِّ ِّهم ََي َابٗا َِّيع ٗفا ُِّيَُ ٱلنا فِّ
َو َٰلَ ُُِّ اَّل تَعلَمو َ } [ا عرا .]38 :
يار يَقوليو َ َٰيَلَيتَنَيا ٓ أ َ َطعنَيا ا
ٱَّللَ
وف ولة ا حزاي{ :يَو َم تقَلاب وجيوههم فِّي ٱلنا ِّ
سيبِّ َ َ
َوأ َ َطعنَييا ٱل اسي َ َ
سييادَتَنَا َوِّبَ َ آ َ نَييا فََ َ َ
َييلُّونَا ٱل ا
يال 67
يوَّل َ 66وقَييالواْ َربانَيا ٓ إِّنايا ٓ أ َ َطعنَييا َ

ب َوٱلعَنهم لَع ٗنا َِّ ِّبي ٗ ا} [ا حزاي.]68 - 66 :
َربانَا ٓ َ اتِّ ِّهم َِّعفَي ُِّ َُُِّ ٱلعَ َا ِّ
وف

دولة دبيَ { :ولَيو تَي َ َٰ ٓى إِّ ِّذ َٰ ا
ٱلظ ِّلميو َ َُوقوفيو َ َِّنيدَ َربِّ ِّهيم يَ ِّجيع بَعضيهم

يض ٱلقَيو َل يَقيول ٱلاي ِّ يَُ ٱستضي ِّعفواْ ِّللاي ِّ يَُ ٱسيتَُبَ واْ لَيو َ َّٓل أَنيتم لَُنايا ُيؤ ُِّنِّيَُ }
إِّلَ َٰن بَع ٍ
[

بي.]31 :
وف

ولة الصافار و ولة «ص» كر مث هذا الحوال.

َّ
لن أشد ما نيمل العق البَلري هو التعصد البامدد المهلدم ،الدذي نحدبل
صاحبه ف آمقم القدنم الذي كان عليه اآلبا  ،أو الواآع الدذي عليده ا كثرندة أو
الر ا .
لن هذا التعص نعم المر ونصمه ،ونبع عقله كينمدا هدو منحدور مدن
حبالة ص َّما .
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ألم تر كيا فع التعص ب رة م ة الذنن آالوا ف عناي غرند { :ٱللاهي ام إِّ
َِّا َ َٰ َه َا ه َو ٱل َح ا
ب أ َ ِّلييم}
ق ُُِّ َِّن ِّدكَ فَََُ ِّط َ
يار ُٗ ُِّيَُ ٱلساي َما ٓ ِّ أ َ ِّو ٱئتِّنَيا بِّعَي َا ٍ
َلَينَا ِّح َج َ
[ا

ن او.]32 :
ولو عق القوم وأنص وا لقالوا :اللهم لن كان هذا هو الحق من عنددو فاهددنا

له وااعلنا من اند  ،وأنصال  ،ول ن تعصبهم للباط أعماهم{ :ص ۢ ُّم بُيم َمي

فَهم ََّل يَع ِّقلو َ } [البقرة.]171 :
رم انهر كيا ح دى القدرآن عدنهمَ { :وقَيالواْ قلوبنَيا فِّي ٓ أ َ ِِّّنايق ُِّمايا تَيدَونَا ٓ إِّلَيي ِّه
َوفِّ ٓ َ اذَانِّنَا َوق َو ُِّ ُۢ بَينِّ َنا َوبَينِّ َ ِّح َجاب َفَۡ َمل ِّإنا َنا َٰ ََ ِّملو َ } [فصلف.]5 :

آاو اليال :
لقددد تبددين ل د اآلن :لمددا ا نبه د الندداس الحددق ،مددع مددا آتدداهم هللا مددن أيوار
معرفته وو اف الوصوو لليه.
وبقى اآلن أن أعر

السر ف السب اآلخر ،الذي نبع النداس نعر دون

عن الحق ون رهونه ،مع علمهم بينه حق ،ومع ما ف اتباة الحق من خير لهدم
ف الدنيا واآلخرة.
وألاددو أال ن دديق أ ددتا نا ب ثددرة ا

دف فينددا ح د
ددصلة ،فينددف الددذي غر د َ

المعرفة واال تقصا  ،والمو وة اد خيير.
آاو الليخ:
كال  ...لن منلرح الصدل ب

ما تواده مدن أ دصلة ت دت آفداق المو دوة،

وتتي ل الري على شبهار آد تحي ف الصدول .وآدنما آاو أحدد العلمدا وآدد
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ص  :فيم لذهللات ؟ آاو :ف ِّح َّبة تتب.در ات داحا ،وشدبهة تت دا و افت داحا .أمدا
السر ف كراهية الناس للحق ،فما أحسبه أمرا غام ا على مثل :
لن الحددق نددا بند مددر المددذاق ،كثيددر الت دداليا ،لمددا نلزمدده غالبددا مددن م.ال ددة
هو الن ل وعايار المبتمع ،ونزعار ال.اصة وشهوار العامة.
ولهذا نبد أكثر الناس ن رهون الحق ،ولن لم ن ن أكثرهم نبهلونه.
وفد هددذا نددذكر القددرآن عددن ملددرك م ددة من ددرا ومعببددا مددن مددوآ هم مددن
ت
يعدوة الر ددوو صددلى هللا عليدده و ددلم{ :أَفَلَييم يَيدابا واْ ٱلقَييو َل أَم َجيا ٓ َ هم اُييا لَييم يَييَ ِّ
َ ابَ يا ٓ َ هم ٱۡلَوا ِّليييَُ  68أَم لَييم يَع ِّ فييواْ َرسييولَهم فَهييم لَييهۥ ُن ُِّ ي و َ  69أَم يَقولييو َ بِّ ي ِّهۦ
ۢ
يق َٰ َِّ ِّ هييو َ َ 70ولَ ي ِّو ٱتابَ ي َع ٱل َح ي ُّ
ق أَه ي َوآ َ هم
ق َوأَِّ َي هم ِّلل َحي ِّ
ِّجناييق ۚ بَييل َج يا ٓ َ هم ِّبييۡل َح ِّ
ت ٱل ا
يه اُ} [المؤمنون.]71 - 68 :
سدَ ِّ
َل َف َ
س َٰ َم َٰ َوت َوٱۡلَرض َو َُُ فِّ ِّ

لقددد بديَّن القددرآن العلددة ا ولددى فد لعرا ددهم عددن الدددعوة ،ومددا هد لال أندده
اا هم بالحق الذي ن رهه أكثرهم .الحق الذي نس َّه أحالمهم وهو عندد أن سدهم
أعق العقال  ،ونعي آلهتهم.
رم هدذا الحدق ن درف علديهم المسداواة والعددو وآدد تعدويوا الت رآدة والببد .
ونحرم عليهم اللهوار الباغيدة وهدم فيهدا غدالآون .فدال عبد أن نن دروا هدذا
ق هللا
الحق وو وهلة من عر ه عليهم آب أن نمحصوا ونت روا كما آداو تعدالى:
َٰ
سيح ُُّ ِّبييُ}
{ َوإِّذَا تتلَ َٰن َ
يق لَمايا َجيا ٓ َ هم َٰ َهي َا ِّ
َلَي ِّهم َ ا َٰيَتنَا بَ ِّينَت قَا َل ٱلا ِّ يَُ َِّفَ واْ ِّلل َح ِّ
[ا حقا

.]7 :

وهناو يوافع ن سية كثيرة تدفع بيصحابها للى م.ال ة الحق على علدم .مدنهم
َمن ن.ال ه ون رهه أن ة وا ت بالا أن ن .ع لمن نعد أينى منده منزلدة أو أآد
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ماال ون را كملرك م ة الذنن حدَّ :القدرآن عدنهم فد مدوآ هم مدن ل دوو هللا
فقدداو{ :بَييل َُتاعييت َٰ َٓهييؤ َ َّٓل ِّ َو َ ابَ يا ٓ َ هم َحتاي َٰين َج يا ٓ َ هم ٱل َح ي ُّ
ق َو َرسييول ُُّبِّيييُ َ 29ولَ امييا
َجا ٓ َ هم ٱل َح ُّ
َلَ َٰين
سح َوإِّناا ِّب ِّهۦ َٰ َِّ ِّف و َ َ 30وقَالواْ لَو ََّل ن ِّز َل َٰ َه َا ٱلقي َ ا َ
ق قَالواْ َٰ َه َا ِّ
يم} [الزخر
َرجل َُُِّ ٱلقَ يَتَي ُِّ َ
َ ِّظ ٍ

.]31 – 29 :

ونرندددون بددالعهيم أن ن ددون ا مدداو واددا كالوليددد بددن المبيددرة ف د م ددة،
وعروة بن مسعوي الثق

ف اليافا.

ومث هؤال  ،فرعدون وملدؤ الدذنن ا دت بروا أن نؤمندوا بمو دى وهدو مدن
بن ل رافي الذنن كانوا ف خدمتهم{ :فَقَال ٓواْ أَنيؤ ُُِّ ِّلبَفَي َ ي ُِّ ُِّ ِّلنَيا َوقَوُه َميا لَنَيا

َٰ ََبِّدو َ } [المؤمنون]47 :؟
ونع هم نعاينه ببيا وحسدا لمن ظهر الحق على ندنه ،كموآدا اليهدوي مدن
نبددوة محمددد صددلى هللا عليدده و ددلم ،الددذنن عرفددو مددن أوصددافه ف د كتددبهم كمددا
ِّيهم ُِّ ۢيُ بَعي ِّد َُيا تَبَيياَُ
نعرفون أبنا هم .رم أبوا أن نصددآو َ { :ح َ
س ٗيدا ُِّيُ َِّني ِّد أَنفس ِّ

لَهم ٱل َح ُّق} [البقرة.]109 :
وبع ددهم نعددرف عندده انلددباال بحهددوظ ن سدده ،وشددهوار حسدده .وتددر
سيلنَا فِّي قَ يَيق ُِّيُ
عيله ،فلم نترو له اتباة الهو فراغا التباة الحقَ { :و َُيا ٓ أَر َ

نا ِّي ٍ ِّإ اَّل قَا َل ُت َ فو َها ٓ ِّإناا ِّب َما ٓ أر ِّسلتم ِّب ِّهۦ َٰ َِّ ِّف و َ } [ بي.]34 :
وك ما كررِّ مدن هدذ الددوافع والمواندع التد تصدد النداس عدن الحدق مدع
تبين معالمه ويالفله لهدم ،تددخ تحدف هدذا العندوان العدرن

« :اتبداة الهدو »

ددوا أكددان هددو الددن ل أو هددو البيددر .بد نسددتييع أن نبعد السددب ا وو
ياخال أن ا تحدف هدذا العندوان ،ل البهد بدالحق غالبدا مدا ن دون منلدؤ اتبداة
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هو الن ل ف الراحة وال س عدن طلد الحدق والسدع لليده .أو اتبداة هدو
اآلبا والر ا  ،ومسانرة الناس فيمدا هدم عليده ،يون بدذو اهدد ليلد الحدق،
يُ ٱت ا َخي َ إِّ َٰلَ َهيهۥ
أو ا تعماو العق الدذي وهبده هللا لإلنسدان ،آداو تعدالى{ :أ َ َر َ ييتَ َُ ِّ
َلَي ِّه َو ِِّّ ً
سب أ َ ا أَِّ َ َ هم يَس َمعو َ أَو يَع ِّقليو ۚ َ ِّإ هيم
َه َو َٰكه أَفَََنتَ تَُو َ
يال  43أَم تَح َ
سبِّ ً
إِّ اَّل َِّۡۡلَن َٰعَ ِّم بَل هم أ َ َ
يال} [ال رآان.]44 ،43 :
َ ُّل َ
ومن هنا حدذَّل القدرآن مدن  -اتبداة الهدو  -و م أصدحابه أبلد الدذم{ :ٱلاي ِّ يَُ
َلَي َٰين قلييوبِّ ِّهم َوٱتابَعي ٓيواْ أَهي َيوآ َ هم} [محمدددَ { ،]16 :و َٰلَ ُِّناي ٓ
َطبَ ي َع ا
ض
ٱَّلل َ
يهۥ أَخلَ يدَ إِّلَيين ٱۡلَر ِّ
ۚ
َلَيي ِّه يَل َهي أَو تَت ِّييه يَل َهي } [ا عددرا :
ب إِّ تَح ِّمييل َ
َوٱتابَي َع َه َو َٰكييه فَ َم َلييهۥ َِّ َم َي ِّل ٱلَُلي ِّ

.]176
يُ ٱت ا َخي َ إِّ َٰلَ َهيهۥ َه َو َٰكيه َوأَََيلاه ا
سيم ِّع ِّۦه َوقَلبِّي ِّهۦ
َلَ َٰين َِّليم َو َخيت َ َم َ
ٱَّلل َ
َلَ َٰين َ
{أَفَ َ َ يتَ َُ ِّ
ف َو ُٗ فَ َمُ يَهدِّي ِّه ُِّ ُۢ بَع ِّد ا
ٱَّللِّ} [البارية.]23 :
َو َجعَ َل َ
ۡ ِّ ِّۦ ِّغ َٰ َ
َلَ َٰن بَ َ

آاو اليال :
لقد فهمفِّ من حدنث الل

ال ثير ،كنف أحس أن هدانة الناس للدى الحدق

أمدددر نسدددير آرنددد  ،ول نددد عرفدددفِّ اآلن أنددده شددد

عسدددير غيدددر نسدددير ،وأن

المعوآار عنده كثيدرة ،منهدا مدا ننلدي عدن البهد  ،ومنهدا مدا ننلدي عدن الهدو ،
ول ن لبما كان ا نسر على يعاة الحق وهداته أن نبدأو بالبداهلين بده ،فيبيندو
لهم ونحببو لليهم.
آاو ا

تا :

هذا حسن ،ول ن نب أن تعلم نا بن أن الباهلين صن ان:
* صنا ندلي من ن سه أنه ناآ

العلم بالحق .ونلعر أنده فد حاادة للدى
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َمن نهدنه ونيخذ بيد  ،واه هذا الصنا نسمى «البه البسيط».
* والصنا الثان  :ن دع ن سده شد

صدا العدالفين ،الدذنن عرفدوا الحدق

عدن ب قيهللاندة ،فهدو متمسد بمدا هدو عليدده مدن باطد  ،متوهمددا أنده الحدق الصددرن ،
واهد هدذا الصددنا نسدمى «البهد المركد » وهدذا الصددنا نعسدر عليد أن
تعرفه بالحق أو تزحزحه عن الباط  .وآد آاو ح يم عرب :
ق هللا
الناس ألبعة :لا ندلي وندلي أنه ندلي فهذا عا قلم فاتبعو .
ولا ندلي وال ندلي أنه ندلي فهذا نافم فينقهو .
ولا ال ندلي وندلي أنه ال ندلي فهذا مسترشد فيلشدو .
ولا ال ندلي وال ندلي أنه ندلي فهذا

او فالف و .

والبرن د حقددا ،أن أكثددر البدداهلين مددن هددذا الصددنا الثددان  ،الددذنن آدداو هللا
ض قَيال ٓواْ إِّنا َميا نَحيُ ُۡي ِّلحو َ  11أ َ َ َّٓل إِّناهيم
عنهمَ { :وإِّذَا قِّي َل لَهم ََّل تفسِّدواْ فِّ ٱۡلَر ِّ
اُنيواْ َِّ َميا ٓ َ ا َُيَُ ٱلنايا قَيال ٓواْ
هم ٱلمفسِّدو َ َو َٰلَ ُِّيُ اَّل يَفيع و َ َ 12و ِّإذَا قِّيي َل لَهيم َ ِّ
سفَ َها ٓ َّ أ َ َ َّٓل إِّناهم هم ٱل ُّ
أَنؤ ُُِّ َِّ َما ٓ َ ا ََُُ ٱل ُّ
سفَ َها ٓ َو َٰلَ ُُِّ اَّل يَعلَمو َ } [البقرة.]13 - 11 :
ۚ
َلَييي ِّهم ٱل ا
ضي َٰلَلَق ِّإناهييم ٱت ا َخي واْ ٱل ا
وآدداو تعددالى{ :فَ ِّ يقًييا َهيد ََٰى َوفَ ِّ يقًييا َحي ا
في َٰيَ ِّطيَُ
ق َ
أَو ِّليَا ٓ َ ُُِّ دو ِّ ا
سبو َ أَناهم ُُّهتَدو َ } [ا عرا
ٱَّللِّ َويَح َ

.]30 :

سيعيهم فِّي
سي ِّ يَُ أََ َٰ َم ًيال  103ٱلاي ِّ يَُ ََي ال َ
وآاو بحانه{ :قل َهيل ننَ ِّبيئُم ِّبۡۡلَخ َ
سبو َ أَناهم يحسِّنو َ صنعًا} [ال ها.]104 ،103 :
ٱل َحيَ َٰو ُِّ ٱلدُّنيَا َوهم يَح َ

ومددن هددذا الصددنا  -لو ددا  -كثيددر نِّ َعدددون ف د الدددنيا ِّم ق هللاددرنن و َبدداحثينَ
وعلما و ِّم َؤ قلهللا ين ،أو أيبا وفنانين.
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آاو اليال :

ل ا كددان أمثدداو هددؤال بعيدددنن عددن الحددق ،فمددا بدداو غيددرهم؟ ومددا السددبي ل ا
لالهتدا للى الحق.
آاو ا

تا :
اإلنسان آدل ن سه ومنزلته فد هدذا

لن أوو خيوة ف هذا السبي أن نعر

الواوي .فدال نددة ن سده فرنسدة للب دالر واللدهوار كبهيمدة ا نعدام ،التد تِّقداي
فتنقاي ،ال تعر

غانة وال تهتدي بيال.

كما ال نبال بن سده ،فيرفعهدا فدوق م انتهدا ،ونهدن ن سده مسدتبنيا عدن هللا،
سوا فعدله ،وأ دب عليده نعمده ظداهرة وباطندة ،و د َّ.ر لده مدا فد
الذي خلقه ف َّ
السموار وما ف ا لف اميعا منه.
َّ
لن على اإلنسان أن ندة الب لة واللهوة واال تسالم لمدا هدو فيده ،فلديل هدو
بهيمة.
هللا
ولن على اإلنسان أن ندة البرول وال برنا والعِّبْ د بمدا عندد مدن علدم أو
لأي فليل هو للَها.
َّ
ولن عليه أن نعلم أنه  -آب كل ش

 -م.لوق هلل تعالى ،غير أنده م.لدوق

كرنم على هللا ،خلقه بيدنه ون خ فيه من لوحه ،و د َّ.ر لده هدذا ال دون ،واعلده
خلي ة ف ا لف.
فإ ا عر

اإلنسدان آَددْل ن سده ،يفعده لد للدى طلد الحدق ،والبحدل عنده،

ومحاولة االهتدا لليه .وهذ نقية البدانة ،ب

بي الهدانة.
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آاو اليال :
فإننا نر بع

الناس نيلبون الحق ،ونحداولون الوصدوو لليده ،ول دنهم ال

نصلون لليه فما ر ل ؟
آاو ا

تا :

ر ل نراع للى املة أمول:
أوال :لما أنهم نعتمدون على الهدن فد مقدام ال نبند فيده لال اليقدين البدازم،
و ل د كالعقافددد وا صددوو ال ليددة .ال نبددوز أن نعتمددد علددى الهددن ،ف ددال عددن
الل أو الوهم أو االفتراف الذي ال يلي عليه كالذنن آاو هللا فديهمَ { :و َُيا يَت ا ِّبيع
أَِّ َ هم إِّ اَّل َظنًّ ۚا إِّ ا ا
يق َٖييا} [ندونلَُ { ،]36 :يا لَهيم بِّي ِّۦه ُِّيُ َِّل ٍيم
ٱلظ اُ ََّل يونِّ َُُِّ ٱل َح ِّ
َ ا
ٱلظ ُِّ} [النسا .]157 :
إِّ اَّل ٱتِّبَا َ

رانيددا :ولمددا أنهددم نتدديررون بدديهوا الددن ل وعواط هددا ونزواتهددا فد أمددول ال
نبددوز أن نح ددم فيهددا لال العقد والبرهددان ومقددرلار العلددم القاطعددة .ولن كثيددرا
من ا يبدا وال ِّتَّداي والم درنن لينتهدون للدى آلا فد الدن ل والحيداة وال دون
ه د ف د الواآددع ترامددة لعِّقهللاددد ف د ن و ددهم أو لغبددار م بوتددة ف د صدددولهم،
ولبمددا كانددف هددذ اآللا صددولا وا ددحة أو مهوشددة ف ددال ن ددحها واآددع
أ ددرتهم أو مبددتمعهم علدديهم ،لنبابددا أو ددلبا ،ف ددانوا فد الحقيقددة من علددين وهددم
نحسبون أنهم فاعلون؟ ومتيررون ،وهم نزعمون أنهم مدؤررون .ومدن هندا آداو
القرآن { َو ِّإ ا َِّ ِّي ٗ ا لاي ِّضلُّو َ ِّبََه َوآئِّ ِّهم ِّبوَي ِّ َِّل ٍم} [ا نعام.]119 :
{بَ ِّل ٱتابَ َع ٱلا ِّ يَُ َظلَم ٓواْ أَه َوآ َ هم ِّبوَي ِّ َِّل فم فَ َمُ يَهدَِّ َُُ أ َ َ
َ ال ٱ اَّلل} [الروم.]29 :
سبِّي ِّل ا
ٱَّللِّ} [ص.]26 :
ق َو ََّل تَتابِّ ِّع ٱل َه َو َٰى فَي ِّضلا َ ََُ َ
{فَۡحُم بَيَُ ٱلناا ِّ بِّۡل َح ِّ
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َّ
لن اتبدداة الهددن فدد مقددام اليقددين ،واتبدداة الهددو ال .دد فدد مقددام ال ِّح َّبددة
والبرهان ،طالما أ ال كثيرا من الناس الذنن نحسبون أنهم مهتددون ،وخاصدة
ل ا ااتمع الهن والهو .
عبَّاي الالر والعِّ َّدز ومنهداة الثالثدة ا خدر ِّ { :إ ِّهي َ إِّ ا َّٓل
كما آاو تعالى ف ِّ
ٱَّلل ِّب َهيا ُِّيُ سيل َٰ َط ۚ ٍُ إِّ يَت ا ِّبعيو َ إِّ اَّل ا
ٱلظ ا
سيمايتمو َها ٓ أَنيتم َو َ ابَيآنِّم ُايا ٓ أ َ َ
نيز َل ا
يُ
أَس َما ٓ َ
َو َُا تَه َوى ٱۡلَنف ف
راب ِّهم ٱلهد َٰ َٓى} [النبم.]23 :
ٱ َولَقَد َجا ٓ َ هم ُُِّ ِّ

وممددا نؤ ددا لدده أن أكثرنددة البَلددر آددد ددقيوا فرنسددة لهددذا ال ددالو البعيددد،
ٱَّللِّ ِّإ يَت ا ِّبعيو َ ِّإ اَّل ا
ٱلظ ا
س ِّبي ِّل ا ۚ
يُ َو ِّإ هيم
ض ي ِّضلُّوكَ ََُ َ
{ َو ِّإ ت ِّطع أَِّ َ َ َُُ فِّ ٱۡلَر ِّ
إِّ اَّل يَخ صو َ } [ا نعام.]116 :

رالثا :ولما أنهم نعتمدون على عق اإلنسان فد مقدام ال نحسدم فيده لال وحد
هللا ،كمعرفة أص الواوي ومبدأ اإلنسان ونهانته ،ول دالته فد الحيداة ،وغاندة
هذا ال ون وأ رال  ،وأصوو العدالة وال

يلة ،فهدذ ا مدول ومدا لليهدا نعبدز

العق عدن ليلاكهدا والوصدوو فيهدا للدى آدرال آداطع ،نهدا أعلدى مدن مسدتو
ليلاكه ،وأو ع من مباو بحثه ،وأبعد عن اختصاصده وو دافله فد المعرفدة،
وك ما نص لليه فيها أخبدال تحتمد الصددق وال دذي ،ويعداوي تقبد التسدليم
والددرف  ،وأف ددال وآلا ِّ تتسددع للصددواي وال.يددي ،وآلا ٌ تناآ ددها آلا أِّخددر،
مثلها أو أآو منها أو أ عا ،ول نها على ك حاو غير معصومة.
وهذا شين أولص الذنن حاولوا أن ن سروا الوادوي ،أو ن دعوا فلسد ة شداملة
للحياة والتالنخ ،أو ن.يوا للبَلر مصديرهم كينمدا هدم خلدق مدن خلقهدم ،هدم بده
أعلم ،وعليه أآدل ،وهيهار هيهار لما ندَّعون.
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هللا
لن منهم َمن أن ر واوي اإللَه ،ول نهم نصبوا أن سهم آلهدة للبَلدر ،نتح مدون
فددد تدددالن.هم ومصددديرهم ،نتح مدددون فددديهم نهرندددا بمدددا شدددا وا مدددن التيونددد
والت سير ،ونتح مون فيهم عمليا بما شا وا من التبيير والتحونر.
لابعددا :ولمددا أنهددم لددم نتحددروا بعددد مددن العبوينددة ال رنددة والتبعيددة العقليددة
لبيددرهم ،فددال نزالددون نقد ددون أآددواال لددذل ال يلسددو اللددهير ،أو لد ا يند
ال بير ،و ل المصل ال.يير .فهم ف الواآع نستندون للدى عقدوو غيدرهم فد
مو ددع ال نص د فيدده االعتمدداي لال علددى عقددولهم أن سددهم ،ومددا نتب ديَّن لهددم مددن
الحق .لنهم ف حقيقة ا مر عبيد مقلدون ال أحرال باحثون.
ومن هذا الصنا كثير من المثق ين عندنا .فقد هدالهم

د.امة ولوعدة لد

الصددنم ال بيددر المددزوق الددذي صددنعته أولوبددا  -أعندد بدده الح ددالة الماينددة
ف.روا لهذا الصنم اادنن ،وانقايوا لسدنته صاغرنن ،فهدم
الحسية الصناعية .هللا
حين نقرأون عن ح دالة البدري أو فال د ة البدري ،نقدرأون بعقليدة المعبد
الم تون .وحين نذهبون للى ينال البري ننهرون لليها بعين العاشق الملدو .
َّ
لن هؤال و عوا أن سهم فد موآدا ال نسدتييعون معده ا دت.الص الحدق
من بين ا باطي  ،وال لطراح الباط الذي لبل لبوس الحق.
َّ
لن موآدا هدؤال المسدداكين ال نبلد أن ن دون موآددا التالميدذ ،فإنندا نعددر
كثيدددرا مدددن التالميدددذ نناآلدددون أ ددداتذتهم بحرندددة وشدددباعة ،ونيخدددذون مدددنهم
وندددعون ،فه د نم ننددا أن نصددا مددوآ هم لال بيندده موآددا العبيددد؟ العبيددد الددذنن
ابددف ش.صدديتهم ف د للاية ددايتهم ،فددبهم نسددمعون ،وبهددم نبصددرون ،وبهددم
نعقلون ،لن كانوا نعقلون
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لن برنق الح الة المنتصدرة ن.يدا أبصدالهم ،وطندين ا

دما الالمعدة

ندوي ف أ ماعهم ،فال نمل دون بعدد لد لال أن نيديطصوا الدر وس ،ونسديروا
الر َكاي خاشعين.
ف ق
وآددد وآددع ف د هددذ البليددة ن سددها أفددراي مددن عمالقددة الت يددر ممددن نِّعرفددون
بال ال د ة ف د تددالنخ اإل ددالم .فعندددما ترامددوا ال لس د ة اليونانيددة لاعهددم هددذا
اإلنتال ال ري الببال ،وشدهتهم تل ا

ما الرنانة الت أنتبف هذا التدرا،:

فمل اإلعباي بها عليهم أن سهم ،وأف ى لد بدالبع

مدنهم للدى تقددنل كد

مددا فد هددذ ال لسد ة مددن آلا  ،وكددان فيهددا كثيددر مددن ال.ددرق ملتبسددا ب ثيددر مددن
الباط  ،فلم نسدم لهدم لعبدابهم اللددند أن نق دوا موآدا المسدتقب فد ت يدر ،
ِّصدوي ون ق هللا
ِّ.يدئ ،ونيخدذ
المعتد بما عندد  ،فينتحد ونت.يدر ،وندزن وندرا  ،ون هللا ق
ونترو ،ول نهم خليوا ما نِّقب فيه الهن ،بما ال نِّقب فيه لال اليقين ،وآا دوا مدا
هو من شين العقد بمدا لديل مدن شدينه ،وحسدبوا أن الدذي انتهدى للدى مقدرلار
نقينية ف الرنا يار واليبيعيار ال بد أن ت ون مقرلاته آاطعدة فد اإللهيدار
وما ولا اليبيعة.
وكانف النتيبة أن َّأولوا كثيرا مدن آندار القدرآن ،لتوافدق فلسد ة أل ديو فد
ددرو ا وو كمدددا دددما  .أو توافدددق آلا
شدددين اإللَددده ،أو ال قعلَّدددة ا ولدددى ،أو المحد ق هللا
ال ل يددين اليونددانيين الددذنن زعمددوا َّ
أن ا فددالو العلونددة أاسددام صددلبة ال تقبدد
ال.رق وال االلتصام.
وأولدوا
فيا ليف هؤال ال ال ة نعلمون أن كثيدرا مدن ا ف دال التد آدَّ دوها َّ
القرآن الها آد أصبحف ف قعداي ال.رافدار وأ داطير ا هللاولدين .لدم نعدد شد
تصول  ،ولم تعد ا فالو كما فهموا ،وليل ال دون مر َّكبدا
ا لف وال ون كما
َّ
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من العناصر ا لبعة :الما  ،والتراي ،والهوا  ،والنال ،كمدا كدانوا نهندون بد
نوآنون.
َّ
لن تلميددذ المدددالس االبتدافيددة اليددوم نعددر عددن ال ددون والحيدداة معلومددار
صحيحة أكثر مما كان نعر

أفالطون وأل يو

آاو اليال :
فما ا نب على اإلنسان الذي نرغ االهتدا للى الحق أن ن عله؟
آاو ا

تا :

ل ب قيهللان مما كرر من العوالف واآلفدار .أعند  ،أن عليده أن نحدذل مدن
تلد الم ددالر التد تنحددر بدده عددن ددوا الصددراط ،وتميد بدده عددن طرنددق
الحق المستقيم:
عليه أن نيرح الهنون وا وهدام مدن ت يدر  ،ونيدالي ا هدوا والنزعدار
مددن ن سدده ،وأن نتحددرل مددن التبعيددة والعصددبية ف ددال ددابقة لددم تثبددف صددحتها
بيقددين ،وأن ن ددون علددى آدددل مددن التوا ددع ببنبدده البددرول والعِّبْ د  ،فيعددر
حدوي ما هو ف ا تياعة ف ر  ،وما هو فوق ا تياعته.
وآبد

لد كلده عليدده أن نتيكدد مدن صددق ن قيهللاتدده ولخالصده فد طلد الحددق،

ولنثددال علددى هددو ن سدده وتقاليددد آومدده ،وأن نتبددري مددع لد مددن تدديرير العقد
ال َبمع ولنحا اته ،وف

ل نقوو هللا م.اطبا ل وله{ :قيل إِّنا َميا ٓ أ َ َِّظُيم ِّب َٰ َو ِّحيدَ ف ٍُ

أ َ تَقوُواْ ِّ اَّللِّ َُ نَ َٰن َوف َٰ َ د ََٰى ث ام تَتَفَ اُ واْ} [ بي.]46 :
ومن يالف اإلخالص ف طل الحق أال نتحيدز طالبده ،فدإن الم.لد

نقبد
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الحق من أي اهة أتى ،وعلى ند أي لنسان ظهدر .أمدا المتحيدز فدال نقبد الحدق
لال ل ا اا من حيل نهو  ،وهذا ما عابه هللا على اليهدوي الدذنن ك دروا بمحمدد
صدلى هللا عليده و دلم ،نده لديل مددن بند ل درافي  ،مدع أنهدم كدانوا ننتهددرون
بعثته ،ونست تحون به على الورنيين ف الباهلية.
آاو تعالىَ { :ولَماا َجا ٓ َ هم ِِّّ َٰت َيب ُِّيُ َِّني ِّد ا
ۡ ِّيد ِّل َميا َُعَهيم َوَِّيانواْ ُِّيُ قَبيل
ٱَّللِّ ُ َ
َ َ فييواْ َِّفَ ي واْ ِّب ي ِّۚۦه فَلَعنَييق ا
َلَيين
ٱَّللِّ َ
َلَيين ٱلا ي ِّ يَُ َِّفَ ي واْ فَلَ امييا َج يا ٓ َ هم اُييا َ
يَس يتَفتِّحو َ َ
سهم أ َ يَُف واْ بِّ َما ٓ أ َ َ
ٱَّلل بَويًا أ َ ينَ ِّز َل ا
نز َل ا
ٱَّلل ُِّيُ
س َما ٱٖت َ َ واْ بِّ ِّ ٓۦه أَنف َ
ٱل َٰ َُ ِّف ِّ يَُ  89بِّئ َ
َلَ َٰين َ
غض ۚ
فا ٓ ُُِّ َِّبَا ِّد فِّۦ فَبَا ٓ و بِّوَ َ
َيب َو ِّلل َٰ َُ ِّفي ِّ يَُ ََي َاب ُ ُِّّهييُ
ب َ
فَض ِّل ِّۦه َ
َلَ َٰن َُُ يَ َ
ض ٍ
اُنييواْ ِّب َميا ٓ أَني َيز َل ا
َلَينَييا َويَُفي و َ ِّب َمييا
ٱَّلل قَييالواْ نييؤ ُُِّ ِّب َميا ٓ أني ِّيز َل َ
َ 90وإِّذَا قِّيي َل لَهييم َ ِّ
َو َرآ َ ۥ َوه َو ٱل َح ُّ
ۡد ِّٗقا ِّل َما َُ َعهم} [البقرة.]91 - 89 :
قُ َ

ومن يالف اإلخالص ف طل الحق أن نقبله اإلنسان ولو كان عليه ال لده،
ب د ولددو كانددف نتيبتدده االبددتال بددالبوة وال.ددو ونق د

ا مددواو وا ن ددل

والثمرار.
هناو َمن طل الحق ،فلما عر أنه آد نصيبه ف ينيا  ،فد مالده أو ااهده
أعرف عنه .ومن أبرز ا مثلة لدذل «هرآد » لمبراطدول الدروم الدذي أل د
لليه الر وو صلى هللا عليده و دلم كتابده قليِّسدلم فَيَسدلم ،ون سد ال.يدر والهدد
لن سدده ولقومدده ،وآددد ا ددتدعى أبددا د يان و َمددن معدده مددن لادداو آددرنش وهددم
ملركون .فسيلهم أ صلة يآيقة عن محمد ونليته وش.صيته ويعوته و َمدن معده
و َمددن عليدده .ممددا أكددد لدده  -ب د و ددوح  -أندده الر ددوو المنت َهددر حقددا لهدانددة
البَلرنة ،ول نه لما وادد لاداو ال هندور ردافرنن عليده ،غلد حد ِّم ْل ده علدى
الحق الذي عرفه  -وه ذا حدرنا القرآن عن بن ل درافي الدذنن ال نقبلدون نبدوة
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نب لال ل ا ادا هم بمدا تهدو أن سدهم .آداو تعدالى{ :أَفَُلا َميا َجيا ٓ َ ِّم َرس ۢ
يول بِّ َميا ََّل

تَه َو َٰ ٓى أَنفسُم ٱستَُبَ تم فَفَ ِّ ٗيقا َِّ ابتم َوفَ ِّ ٗيقا تَقتلو َ } [البقرة]87 :؟
ونقوو تعالى ف شين اماعة من المنافقينَ { :و َيقولو َ َ ا َُناا ِّبي ا
َّۡللِّ َو ِّبۡل اسيو ِّل
ٓ
َوأ َ َطعنَا ث ام يَت َ َولا َٰن فَ ِّ يق ُِّنهم ُِّ ُۢ بَع ِّد َٰذَ ِّل ۚ َ َو َُيا ٓ أوْ َٰلَئِّي َ بِّيۡلمؤ ُِّنِّيَُ َ 47وإِّذَا دَ ٓيواْ إِّلَين
ق يَيَت ٓواْ
ٱَّللِّ َو َرسو ِّل ِّۦه ِّليَحُ َم بَينَهم إِّذَا فَ ِّ ييق ُِّينهم ُُّع ِّ َيو َ َ 48و ِّإ يَُيُ لاهيم ٱل َحي ُّ
ا
يف ا
َلَييي ِّهم
ٱَّلل َ
ِّإلَي ي ِّه ُ ي َِّنِّيَُ  49أَفِّ ي قلييو ِّب ِّهم اُ ي َ ض أ َ ِّم ٱرتَيياب ٓواْ أَم يَ َخييافو َ أ َ يَ ِّحيي َ
َو َرسول ۚهۥ بَل أوْ َٰلَٓئِّ َ هم َٰ ا
ٱلظ ِّلمو َ } [النول.]50 – 47 :

آاو اليال

تا :

ول ا عرفنا الحق وتبيَّن لنا الرشد من الب  ،فه ن ينا هدذا لن دون مدن أهلده
وحزبه كما آاو قراط آدنما« :ال
آاو ا

يلة :المعرفة»؟

تا المرب :

ال نددا بندد  ،لن المعرفددة النهرنددة المبددرية للحددق ال بددد منهددا لت ددون علددى
بصدديرة ،ول نهددا ال تبدددي وال تبعل د مددن أهلدده لال ل ا ل دد.ف ا دذولها ف د
ن س وكان لها الثمرار اآلتية:
أوال :أن تذعن للحق وتتبعهَّ ،
فإن كثيرا من الناس عرفوا الحق ،ولم ننقدايوا
لليدده اتباعددا لهددو أو قك ْبددر أو حسددد أو تعص د أعمددى ،كمددا آدداو هللا ف د أحبددال
اليهويَ { :وإِّ ا فَ ِّ ٗيقا ُِّنهم لَيَُتمو َ ٱل َح اق َوهم يَعلَمو َ } [البقرة .]146 :وكثير ...
وآاو الر وو ف يعافه« :اللهم أرن الحق حقًا وارزقن اتباَه».
َلَين ا ف
ييُ}
ٱَّللِّ ِّإناي َ َ
رانياو أن تعتز بالحق وتنتصر له{ :فَت َ َو اِّيل َ
يق ٱلم ِّب ِّ
َلَين ٱل َح ِّ
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[النم

.]79 :

رالثددا :أن تدددعو لليدده ،وتعم د علددى ت ثيددر انددد  ،وتثبددتهم عليدده ،ومددن هنددا
سيَُ لَ ِّفي
ٱۡلن َٰ َ
وصا هللا المؤمنين الندااين مدن ال.سدران بقولدهَ { :وٱل َعۡي ِّ ِّ 1إ ا ِّ
صييواْ بِّۡل ا
خسي ٍ  2إِّ اَّل ٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنييواْ َوَ َِّملييواْ ٱل َٰ ا
ۡ يب ِّ }
ۡي ِّل َٰ َح ِّ
ق َوت َ َوا َ
ت َوت َ َوا َ
صييواْ بِّييۡل َح ِّ
[

ولة العصر كاملة].
لابعددا :أن نثبددف عليدده ونتحمدد ا

فدد

ددبيله ،ونصددبر علددى البي ددا

وال را من أاله ،فإن طرندق الحدق م دروا با شدواو ،مح دو
مل بالمعوآار وآِّ َّ
ياة اليرق.
هذ

بالم دال ،

سدنَّة هللا تبددنال .ولهدذا أوصدى هللا ل دوله
ِّنَّة هللا ف ال.لق ،ولن تبد ل ِّ

ف
باالعتصام بالصبر ف آنار كثيدرة مدن كتابده ،فقداو{ :فَۡصي ِّب ِّإ ا َوَيدَ ا
ٱَّللِّ َحيق
صيبَ َ أوْ لييواْ ٱلعَييز ِّم ُِّييَُ
َو ََّل يَسيت َ ِّخفانا َ ٱلاي ِّ يَُ ََّل يوقِّنييو َ } [الددروم{ ،]60 :فَۡصيبِّ َِّ َمييا َ
ٱل ُّسي ِّل} [ا حقددا َ { ،]35 :وٱتابِّييع َُييا يييو َح َٰ ٓن إِّلَيي َ َوٱصي ِّب َحتاي َٰين يَحُي َم ا ۚ
ٱَّلل َوهي َيو َخيي
ٱل َٰ َح ُِّ ِّميَُ } [ندونل{ ،]109 :لَتبلَيو ا فِّي ٓ أَُ َٰ َيو ِّلُم َوأَنفسِّيُم َو َلتَسي َمع اُ ُِّيَُ ٱلاي ِّ يَُ أوتيواْ
ب ُُِّ قَب ِّلُم َو ُِّيَُ ٱلاي ِّ يَُ أَٖي َ ِّ ٓواْ أ َ ٗذى َِّ ِّيي ٗ ۚا َو ِّإ تَۡي ِّب واْ َوتَتاقيواْ فَي ِّإ ا َٰذَ ِّلي َ ُِّيُ
ٱل ُِّ َٰت َ َ

ور} [آو عمران.]186 :
ََز ِّم ٱۡلُ ِّ
آاو اليال :
لنه وهللا لع
آاو ا

ٌ رقي

تا :

ول ن ازا عند هللا عهيم ،ف الدنيا واآلخرة.
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آاو اليال :
وأي ازا نناله ف الدنيا ما يام نعيش ف معركة مستمرة مع الباطد  ،ومدا
يام الباط مدابا بالسالح ،ومعه العدي والعِّدَّة ،والماو والرااو؟
آاو ا

تا :

لن هللا نداوو ا نام بين الناس ،تربية ه الحق ،وتمييزا لهدم مدن غيدرهم،
ليبتل هللا ما ف صدولهم وليدتمح

مدا فد آلدوبهم .كمدا آداو تعدالى ن.اطد

سسيُم قَي
المسلمين بعد غزوة «أحد» ،وآد ا تلهد فيها بعون منهمِّ { :إ يَم َ
ٱ ٱلقَو َم قَ
ٱَّلل ٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنيواْ
ُِّ ل ۚهۥ َوتِّلي َ ٱۡلَيايام نيدَا ِّول َها بَييَُ ٱلنايا ِّ َو ِّلييَعلَ َم ا
فَقَد َُ ا
ٱَّلل ََّل ي ِّحيييبُّ َٰ ا
ٱَّلل ٱلاييي ِّ يَُ َ ا َُنيييواْ
ٱ ا
َويَت ا ِّخييي َ ُِّييينُم ٖييي َهدَآ َّ َ َو ا
ٱلظ ِّل ِّمييييَُ َ 140و ِّليييي َم ِّح َ
َويَمحَقَ ٱل َٰ َُ ِّف ِّ يَُ } [آو عمران.]141 ،140 :
َلَيي ِّه َحت ا َٰين يَ ِّم َ
ييز ٱل َخ ِّبيي َ ُِّيَُ
َلَ َٰين َُيا ٓ أَنيتم َ
وآاوُ{ :ايا َِّيا َ ٱ اَّلل ِّليَي َ َر ٱلميؤ ُِّنِّيَُ َ
ا
ب} [آو عمران.]179 :
ٱلط ِّي ِّ

س دنَّة هللا ف د ا
ول ددن العاآبددة يافمددا ه د الحددق ،مددا يامددوا متبعددين ل ِّ

ددباي

والمسببار ،لن هللا تعالى أآام الحياتين :ا ولى ،وا خرة ،على الحق.
ف

هذ الحياة كت على ن سه أن نِّحق الحق ،ونِّبي الباط .

و َمن تيم التالنخ واد آصة صراة بدين الحدق والباطد  .ننتهد بانتصدال
الحق ولن طاو ا مد.
سي َٰن
وهذ آصة مو ى وفرعون مث ٌ وا
لدذل { :ثي ام بَعَ نَيا ُِّ ۢيُ بَعي ِّد ِّهم ُُّو َ
ِ ْي ي ِّۦه ِّبا َٰيَتِّنَييا فَۡس يتَُبَ واْ َو َِّييانواْ قَوُٗ يا ُُّج ي ِّ ُِّيَُ  75فَلَماييا
َو َٰ َه ي و َ إِّلَي َٰين فِّ َ
َييو َ َو َُ َ ِّ
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َجا ٓ َ هم ٱل َح ُّ
ق لَمايا
ق ُُِّ َِّن ِّدنَا قَال ٓواْ ِّإ ا َٰ َه َا لَسِّح ُُّبِّيُ  76قَا َل ُو َ
س َٰ ٓن أَتَقولو َ ِّلل َح ِّ
سييح َٰ َه ي َا َو ََّل يف ِّل ي ٱل َٰ ا
َلَي ي ِّه
َ امييا َو َجييدنَا َ
سي ِّيح و َ  77قَييال ٓواْ أ َ ِّجئتَنَييا ِّلتَل ِّفتَنَييا َ
َج يا ٓ َ ِّ فم أ َ ِّ
ض َو َُا نَحُ لَُ َما ِّبمؤ ُِّنِّيَُ َ 78وقَيا َل فِّ ََيو
َ ابَا ٓ َ نَا َوتَُو َ لَُ َما ٱل ُِّب ِّ يَا ٓ فِّ ٱۡلَر ِّ
ين أَلقيواْ َُيا ٓ أَنيتم ُُّلقيو َ
َ ِّليم َ 79ف َلماا َجا ٓ َ ٱل ا
س َٰ ٓ
س ِّح ٍ َ
س َح َ ُ قَا َل لَهيم ُُّو َ
ٱئتونِّ ِّبُ ِّل َٰ َ
سييب ِّطل ٓهۥ إِّ ا ا
س َٰن َُا ِّجئتم بِّ ِّه ٱلسِّيح ف إِّ ا ا
َ َمي َل
ٱَّللَ ََّل يۡي ِّل َ
ٱَّللَ َ
 80فَلَ اما ٓ أَلقَواْ قَا َل ُو َ
ق ا
س ِّديَُ َ 81وي ِّح ُّ
ٱَّلل ٱل َح اق بِّ َُ ِّل َٰ َمتِِّّۦه َولَو َِّ ِّ َ ٱلمج ِّ ُو َ } [نونل.]82 - 75 :
ٱلمف ِّ

لقددد ألقددى السددحرة حبددالهم وعصدديهم وأامعددوا كيدددهم وزنَّنددوا بدداطلهم حتددى
ددحروا أعددين الندداس وا ددترهبوهم واددا وا بسددحر عهدديم ،وحتددى أواددل فد
صه علينا القرآن:
ن سه خي ة مو ى ،ول ن ما ا كانف النتيبة؟ النتيبة ما آ َّ
ۡ ف
اكَ فَ ِّإذَا ِّه َ تَلقَف َُا يََفُِّو َ  117فَ َوقَ َع ٱل َحي ُّ
ق
ق َ
َ َ
{ َوأَو َحينَا ٓ إِّلَ َٰن ُو َ
س َٰ ٓن أ َ أَل ِّ
صي ِّو ِّ يَُ َ 119وأل ِّقي َ ٱلساي َح َ ُ
َوبَ َط َل َُا َِّانواْ يَع َمليو َ  118فَو ِّلبيواْ هنَا ِّلي َ َوٱن َق َلبيواْ َٰ َ
س َٰن َو َٰ َ
ه و َ } [ا عدرا - 117 :
ب ُو َ
َٰ َ
ب ٱل َٰعَلَ ِّميَُ َ 121ر ِّ
س ِّج ِّديَُ  120قَال ٓواْ َ ا َُناا ِّب َ ِّ

.]122
وه د أنددزو هللا مالف تدده نددوم «بدددل» لال لنصددرة الحددق وهزنمددة الباط د ؟
ا ددتمع للددى هددذ اآلنددارَ َِّ { :مييا ٓ أَخ َ َجيي َ َربُّيي َ ُِّ ۢ
ق َوإِّ ا فَ ِّ ٗيقييا ُِّييَُ
ييُ بَيتِّيي َ بِّييۡل َح ِّ
َٰ
ت َوهيم
ساقو َ إِّلَن ٱل َمو ِّ
ق بَعدَ َُا تَبَياَُ َََِّنا َما ي َ
ٱلمؤ ُِّنِّيَُ لَ َُ ِّ هو َ  5ي َٰ َجدِّلونَ َ فِّ ٱل َح ِّ
ٱَّلل إِّحدَى ا
ٱلطيآئِّفَتَي ُِّ أَنا َهيا لَُيم َوت َ َيودُّو َ أ َ ا َ
ت ٱل ا
يَنظ و َ َ 6وإِّذ يَ ِّعدِّم ا
فيو َِّ ِّق
غيي َ ذَا ِّ
ق ٱل َح ي ا
ق ِّب َُ ِّل َٰ َمتِّ ي ِّۦه َويَق َط ي َع دَا ِّبي َ ٱل َٰ َُ ِّف ي ِّ يَُ ِّ 7لي ِّح ي ا
ق ٱل َح ي ا
ٱَّلل أ َ ي ِّحي ا
تَُييو لَُييم َوي ِّ يييد ا
ق

َويب ِّط َل ٱل َٰبَ ِّط َل َولَو َِّ ِّ َ ٱلمج ِّ ُو َ } [ا ن او.]8 - 5 :
على أن صاح الحق ن يه ازا ف الدنيا مع نلعر بده مدن عدزة و د ينة
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باتباة الحق ونِّصرته.
آاو عبد هللا بن الزبير« :وهللاق ما َّ
عز و باطد  ،ولدو طلدع مدن ايبده القمدر،
وما َّو و حق ولو ااتمع عليه أه ا لف».
هذا ف الدنيا ...
وف د اآلخددرة نق د هللا تعددالى بددين عبدداي بددالحق ،فيبددزي ك د ن ددل بمددا
كسبف ،ون افصها بما عملفَ { :وأَٖ َ قَ ِّ
ور َر ِّب َها َوو َِّ َع ٱل ُِّ َٰت َيب َو ِّجيا ْ َٓ َ
ت ٱۡلَرض ِّبن ِّ
بِّۡلنابِّيَُِّۧ َوٱل ُّ
ق َوهيم ََّل يظلَميو َ َ 69ووفِّيَيت ِّي ُّل نَفيٱ ُايا
في َهدَآ ِّ َوق ِّضي َ بَيينَهم بِّيۡل َح ِّ

َ َِّملَت َوه َو أََلَم بِّ َما يَفعَلو َ } [الزمر.]70 ،69 :
وهناو نعتر

المؤمنون والمبيلون أنهم لنما نِّبْزَ ون بالحق وحد .

فيقوو المؤمنون أه الحق حدين نددخلون البندة ونتبدوأون مندازلهم{ :ٱل َحميد
ِّ اَّللِّ ٱلا َِّ َهد ََٰكنَا ِّل َٰ َه َا َو َُا ِّناا ِّلنَهتَدَِّ لَو َ َّٓل أ َ َهيد ََٰكنَا ا ف
ق
ٱَّلل لَقَيد َجيا ٓ َ ت رسيل َربِّنَيا بِّيۡل َح ف ِّ
َ
ورثتمو َها بِّ َما ِّنتم تَع َملو َ } [ا عرا .]43 :
َونود ٓواْ أ َ تِّلُم ٱل َجناق أ ِّ

وأما الملركون الذنن ات.ذوا آلهة زعموهدا تلد ع لهدم ندوم القيامدة فقدد تبديَّن
لهددم

دداللهم ،فمددا لهددم مددن حمدديم وال شدد يع نِّيدداة ،ولنمددا هنددا «هللا نق دد

َ ٱلاي ِّ يَُ ِّنيتم
بالحق» ،وف هذا نقوو القرآنَ { :ويَيو َم ينَياد ِّ
ِّيهم فَيَقيول أَييَُ ٖي َ َِّا ٓ ِّ َ
َيه ٗيدا فَقلنَيا َهياتواْ بي َٰ َهنَُم فَ َع ِّلم ٓيواْ أ َ ا ٱل َحي ا
ق ِّ اَّللِّ
تَزَمو َ َ 74ونَ َزَنَيا ُِّيُ ِّ ِّيل أُايق ٖ ِّ
َو َ
َ ال ََنهم اُا َِّانواْ يَفت َ و َ } [القص .]75 ،74 :

هنال د نلمددل البميددع الثمددرة الحلددوة التبدداة الحددق ،والثمددرة المددرة التبدداة
الباط .
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دن اتبعده فد الددنيا وفد اآلخدرة .نن دع ال دري
هنال نوآندون أن الحدق نن دع َم ق
ونن ع المبتمع معا ،أمدا الباطد فإنده دال بيهلده فد اآلخدرة وا ولدى{ :ٱلاي ِّ يَُ
س ي ِّبي ِّل ا
َ ي ال أََ َٰ َملَهييم َ 1وٱلا ي ِّ يَُ َ ا َُنييواْ َوَ َِّملييواْ ٱل َٰ ا
ٱَّللِّ أ َ َ
ت
ص يدُّواْ َ
ۡ ي ِّل َٰ َح ِّ
َِّفَ ي واْ َو َ
َييُ َ
َلَ َٰن ُ َحماد َوه َو ٱل َح ُّ
س ِّيياتِّ ِّهم َوأَصيلَ َ بَيالَهم
َو َ ا َُنواْ ِّب َما ن ِّز َل َ
راب ِّهم َِّفا َ ََنهم َ
ق ُُِّ ِّ
َٰ 2ذَ ِّل َ بَِّ َ ا ٱلا ِّ يَُ َِّفَ واْ ٱتابَعواْ ٱل َٰبَ ِّط َل َوأ َ ا ٱلا ِّ يَُ َ ا َُنواْ ٱتابَعواْ ٱل َح ا
ق ُُِّ رابِّ ِّه ۚيم َِّي َٰ َ ِّل َ
يَض ِّ ب ا
ٱَّلل ِّللناا ِّ أَُ َٰ َلَهم} [محمد.]3 - 1 :

آاو اليال للي.ه:
كرر ل أن الحق مدن مقومدار الثبدار والبقدا  ،وأن الباطد مدن شدينه
لقد
َ
التالش وال نا  ،ول ن ألسنا نر ف الواآع بداطال نبقدى ونسدوي ونسدتمر حيندا
من الدهر ،ونر حقا ن عا ونِّ ْبلَ نن مش ون.ت ؟
آاو الليخ:
هللا
لن الباط آد نههر حينا ف غ لة الحق ،ول نده ال نددوم طدونال ،وال نسدتمر
علددى ظهددول كثيددرا ،فددال بددد أن نن لددا مدا فيدده مددن زنددا ،وأن نزحددا عليدده
الحق فيدمبه ونمحو  ،كما نمحو الصب

واي الهالم ،وفد هدذا نقدوو القدرآن:

َٰ
ب  48قييل َجيا ٓ َ ٱل َحي ُّ
ق َو َُييا يبيدَِّٰ ٱل َٰبَ ِّطييل َو َُييا
ق ََلاييم ٱلويييو ِّ
{قييل إِّ ا َر ِّبي يَقي ِّف ِّبييۡل َح ِّ

ي ِّعيد} [ بي.]49 ،48 :
هللا
لن الباط كالرغوة المنت .ة وكالزَ بَدد الرابد علدى دي المدا  ،نعلدو آلديال
رددم نتالشددى ون.ت د وال نبقددى لال المددا ال.دداص والنبددع ا صددي  .وهددذا َمث َ د ٌ
ربه هللا ف القرآن فقاو{ :أ َ َ
س َما ٓ ِّ َُيا ٓ ٗ
نز َل َُُِّ ٱل ا
يار ٱبتِّوَيا ٓ
ٱلسايل َزبَ ٗدا راابِّ فيٗا َو ُِّماا يوقِّدو َ َ
َلَي ِّه فِّ ٱلنا ِّ

ۢ
سيالَت أَو ِّديَيق بِّقَيد َِّر َها فَۡحت َ َمي َل
فَ َ
َ ِّحليَي ٍق أَو َُ َٰت َيع َزبَيد ُِّ ل ۚيهۥ َِّي َٰ َ ِّل َ
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ق َوٱل َٰبَ ِّط ۚ َل فَََُاا ا
ٱَّلل ٱل َح ا
يَض ِّ ب ا
ٱلزبَد فَيَي َهب جفَيا ٓ ٗف َوأَُايا َُيا يَنفَيع ٱلنايا َ فَيَمُي فِّي
ٱۡلَر ِّ ۚ
ض َِّ َٰ َ ِّل َ يَض ِّ ب ا
سنَّة اإللَهية ف عل قيهللادة الحدق
ٱَّلل ٱۡلَُ َا َل} [الرعدد .]17 :وهذ ال ِّ

على الباط آد أكدها القرآن ال درنم فد غيدر مو دع مدن دول  .وتيمد معد
َ ِّل ۢ
ق ٱل َحي ا
ٱَّلل ٱل َٰبَ ِّط َل َوي ِّح ُّ
مث هذ اآلنارَ { :ويَم ا
ت ٱلُّۡيدو ِّر}
ق ِّب َُ ِّل َٰ َمتِّي ۚ ِّ ٓۦه ِّإنايهۥ َ
ييم ِّبي َا ِّ
[اللددول

تنق
[ا

 .]24 :ونصد هللا قدول المعركددة بددين الحددق والباطد  ،فددتحل بددين الحددق آذن ددة
َلَن ٱل َٰبَ ِّط ِّل فَيَد َُوهۥ فَ ِّإذَا ه َو َزا ِّهيق}
ق َ
على الباط فتسحقه{ :بَل نَق ِّف بِّۡل َح ِّ

نبيا .]18 :
وف فت م ة أمس النبد صدلى هللا عليده و دلم بدرم فد ندد وأهدو بده

علددى ا صددنام التد
ٱل َح ُّ
ق َو َز َهقَ ٱل َٰبَ ِّط ۚل ِّإ

طالمددا ِّ
ع قبدددر مددن يون هللا وهددو نتلددو آددوو هللاَ { :وقييل َجيا ٓ َ
ا ٱل َٰبَ ِّط َل َِّا َ َزه ٗ
وقا} [اإل را .]81 :

آاو اليال :
وما لأن ف ح الة البري الت تسوي العالَم اليوم :أحق ه أم باط ؟
آاو الليخ:
َّ
لن ما فيها مدن الباطد أ دعا مدا فيهدا مدن الحدق ،ومدن باطلهدا هدذا البلدو
الذي ااوز الحد الو ط ف ك أمر:
غلوها ف تمتيع البسد على حساي الروح ،وف تقدنل العق على حسداي
الوح  ،وف الحرص على متاة الدنيا على حساي اآلخرة ،وف تددلي المدرأة
على حسداي الراد  ،وفد لطدالق الحرندة لل دري علدى حسداي المبتمدع ،وفد
لنثدددال المن عدددة علدددى حسددداي ا خدددالق ،وفددد نزعتهدددا القوميدددة علدددى حسددداي
اإلنسانية.
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وآب

ل كله ف نسيانها هلل تعدالى ،ممدا أنسداها حقيقدة ن سدها ،وصددق هللا:

{ َو ََّل تَُونواْ َِّۡلا ِّ يَُ نَسواْ ا
سه ۚم أوْ َٰلَٓئِّ َ هم ٱل َٰفَسِّقو َ } [الحلر.]19 :
س َٰكهم أَنف َ
ٱَّللَ فَََن َ

آاو اليال

تا :

ول ددن اإلنسددان ف د البددري حيددم ال دذَ َّلة وغددزا ال

ددا  ،و د َّ.ر اليبيعددة،

آربه للى الحق؟
واكتلا كثيرا من المبهوو فه َّال نر هذا التقدم العلم َّ
آاو ا

تا :

َّ
لن اإلنسددان البرب د نددا بن د اكتلددا أشدديا كثيددرة ول ندده لددم ن تلددا ددر
واوي  ،و د َّ.ر اليبيعدة ول نده لدم نسد َّ.ر هدوا  ،وحيدم الدذَّ َلة ول نده لدم نحيدم
أورانه ال رنة والروحية .وممدا ألوة مدا آالده أحدد فال د ة الهندد حدد م دري
البري ،آاو :لقد أحسنتم أن تحلقوا ف الهوا كاليير ،وأن تبوصوا ف البحدر
كالسم  ،ول ن م لم تحسنوا أن تملوا على ا لف كاإلنسان
آاو ال تى متعببا:
ول ا كددان البددري ه ددذا لغراآددا فد الباطد  ،فمددا بالدده نمسد بعبلددة القيدداية؟
وندتح م فد زمدام القافلددة البَلددرنة ،ونواده ل ْكد الح ددالة أندى نلددا  ،ونوآددد
الحري وني صها ،والعالَم لهن لشدالته ،وطدوة هدوا ؟ ألديل أولدى بالباطد أن
نندحر ونول ا يبال؟ أليل مى باطال لبيالنه و هابده وتالشديه؟ فلمدا ا بقدى
البري هذ القرون يدا مسييرا؟
آاو ا

تا الليخ:

آلف ل نا بن َّ :
لن الباط آد نقوم فد غ لدة مدن الحدق ،علدى أن الباطد ل ا
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من الحق اختلسه ف مه ف حنانا .

أال تددر اللصددوص نبقددى أمددرهم اميعددا مددا يام معهددم بصددي

مددن الحددق

نتعداملون بدده فيمددا بيدنهم فقددط ،كدداحترام القسدم فيمددا بيددنهم ،وكتمدان مددا تواصددوا
ب تمانه ،واآتسام ما درآو بالعددو ،ومعاوندة َمدن دقط مدنهم  ...وه دذا ،حتدى
ل ا تسري هذا البصي
وتقددب

من بيدنهم فدال بدد أن نن لدا أمدرهم ونن درط عقددهم،

علدديهم نددد العدالددة ،فيؤخددذ بنواصدديهم وأآدددامهم ،ونِّسدداآون للددى عددذاي

الهون ازا بما كانوا ن سبون؟
َّ
لن لد البربيين بقانا من حق للى ااند لكدام هافد مدن الباطد  ،ال بدد أن
ندمر عليهم ح التهم وننق الزمام للى غيرهم.
وآد آي آدنما :يولة الباط

اعة ويولة الحق للى آيام الساعة.

آاو ال تى:
لننا نقرأ بدين الحدين والحدين أآدواال لم درنن مدن البدري ن سده ننعدون علدى
ح دالتهم ماينتهددا المسدرفة وحيوانيتهددا الهابيدة ،فهد نم دن أن ن ددون هددؤال
ل

هدانة لقومهم؟ وه نيم ف نوم نؤوي فيه هؤال البافلون للدى فيدرتهم

ولشدددهم؟ ولال فمددا السددبي للددى هدانددة اإلنسددانية ،ولنقا هددا ممددا تددرير فيدده مددن
الباط والب ؟
آاو الليخ:
صحي نا بن أن بع

البربيين آد أفاآوا من دباتهم فدرأوا ح دالتهم آدد

مسددد.ف فيدددرة البَلدددر ،وحرمتددده ددد ينة الدددن ل ،ويمدددرر عليددده خصددداف
اإلنسانية ومن هؤال  ،شبنبلر فد كتابده «تددهول البدري» ،وبرندالي شدو فد
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مسرحيته ،وتوننب ف كت التالنخ ،وبراسون ،وكولن ولسدون فد « دقوط
الح ددالة» ،ولننبسددتون فدد «التربيددة لعددالم حددافر» ،وال سدديل كالندد فدد
«اإلنسان ل المبهوو» وغيرهم وغيدرهم  ...بَيْدد أن هدؤال اميعدا ش َّ.صدوا
كثيرا من الدا  ،ول نهم لم نهتدوا بعد للى حقيقة الدوا .
آاو اليال  :فما الدوا ل ن وكيا نهتدون لليه؟
آاو ا

تا :

الددددوا عنددددنا نحدددن ،ولددديل عندددد غيرندددا ،الددددوا فددد ح دددالتنا الربانيدددة
اإلنسددانية العالَميددة ،ح ددالة الحددق وال.يددر والتددوازن والعدددو ،التد ت ددع كد
ش

ف مو عه وتعي ك

ي حق حقه ،وال نيبى ااند مدن الحيداة فيهدا

على اان  ،فه تليد المسدبد للدى ااند المصدنع ،وتعلد المصذندة كمدا تعلد
المدخنة ،تبمع بين الدنن والعلم ،وتوفق بين العق والقل  ،وتمزل بين الدروح
والماية ،وتص بين ا مل واليوم والبد ،وتدربط بدين المثداو والواآدع ،وتقسدط
بين الحق والواا  ،وتعدو بين الرا والمرأة ،وتوازن بين ال ري والمبتمدع،
وتصل بين البن وال قير ،وتؤلا بين اللع والحاكم ،وتؤاخ بدين اإلنسدان
واإلنسان
ل ا اهتددددر اإلنسدددانية للدددى هدددذ الح دددالة ،فقدددد اهتددددر للدددى دددر السدددعاية
ولوحها .ولال كانف اهويها هبا  ،ومحاوالتها كسدراي بق قق ْيعَدة نحسدبه الهمد ن
ما حتى ل ا اا لم نبد شيصا.
لن تهتدي اإلنسانية للى الحدق وهد تيلبده مدن فلسد ار و دعيه متناآ دة،
ومددذاه أل ددية هابيددة تعددالج مل د لة ب.لددق أخددر  ،وتتددداوي مددن يا بدددا

الناس والحق

63

ادند.
ولددن تهتدددي للددى الحددق وهدد تسددلم أزمتهددا ال رنددة والروحيددة ندداس ال
نراون هللا والدال اآلخرة ،همهم ا تبالو البرافز وأنقاظ اللهوار.
لن تهتدي اإلنسانية للى الحق ،لال ل ا طلبته من مصدل ا وحد وهدو كتداي
هللا ال.الددد  -القددرآن  -ولال ل ا تسددلهللام آيايتهددا لادداو نقد ددون الحددق وال نرندددون
علوا ف ا لف وال فسايا.
و َمن ن ون هؤال لال المسلمون ،نوم نعويون مسلمين حقا.
المسلم هو الذي نقدس الحق ،ونعيش له ونمور ف

بيله.

فالحق ف اعتقاي المسلم ا دم مدن أ دما هللا ،ووصدا مدن أوصدا كتابده،
ونعف من نعور ل وله ،وآيمة عليا من آيم يننه.
والمسددلم باعتبددال فددرياِّ ،م َ
يالَد بددين نعددر الحددق ونددؤمن بدده وندددعو لليدده
ونصبر على ما نلقا ف

بيله.

والمسدددلمون  -باعتبدددالهم أمدددة ِّ -ميدددالبون أن نقيمدددوا الحدددق فددد ا لف
سيَُ لَ ِّفي خسي ٍ ِّ 2إ اَّل ٱلاي ِّ يَُ َ ا َُنيواْ
ٱۡلن َٰ َ
ونتواصوا به ونهدوا لليهَ { :وٱل َعۡي ِّ ِّ 1إ ا ِّ
َوَ َِّملواْ ٱل َٰ ا
صواْ بِّۡلۡاب ِّ } [ ولة العصر كاملة].
ۡ ِّل َٰ َح ِّ
ق َوت َ َوا َ
ت َوت َ َوا َ
صواْ بِّۡل َح ِّ

ددرفهم هللا بددده
غيدددر أن المسدددلمين  -واأ ددد ا  -غدددافلون عدددن الحدددق الدددذي شد َّ
وحملهم أمانة تبليبه ونِّصرته ،ونلر نول ف العالمين.
ف يددا نهدددي الندداس للددى الحددق َمددن عمددى عندده أو تعددامى ،و َمددن نسدديه أو
تنا ا  ،وفاآد الل

ال نعييه؟
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آاو اليال :

ه أفهم من كالم أن نافل من غلبة الحق على الباط .
آاو الليخ:
ال  ...ال ننببد أن نتسددري للددى فددؤاي اليدديس{ :إِّناييهۥ ََّل يَياْيٱ ُِّييُ راو ِّ ا
ٱَّللِّ إِّ اَّل
ٱلقَوم ٱل َٰ َُ ِّف و َ } [نو ا.]87 :

ونقين أن الحق ال بد أن تقوم لده يولدة ،وأن ترت دع لانتده فد ا لف ،وال
بد أن ننهزم الباط ونلو بال رال.
وآد بدأر بلافر انهزام الباط ف البري ،بلدافر كثيدرة تبعدل علدى ا مد
وتبدي ظالم الييس.
لن مما نبعل على ا مد أن اال دتعمال الدذي أغلدق كثيدرا مدن النوافدذ التد
ته منها نسمار الحرنة ال رنة علدى اللدعوي ،آدد حمد عصدا ولحد عدن
أآيال كثيرة ،فيتاح فرصة لوف ال أن تتحرل ،وللعقوو أن تبحل.
ونبعل على ا م أن اإللحاي أخذ نت ا َ و ون.

لأ ده ،ون .دف صدوته،

ولددم نعددد لدده ِّح َّبددة وال ددليان ،وكلمددا تق ددَّم العلددم ازياي عدددي المددؤمنين بدداهلل،
وتناآ

عدي المن رنن.

ونبعددل علددى ا مد أن كثيددرا مددن الم ددرنن المنصد ين أخددذوا نلد ون مددن
طبيان الماينة على الحياة ،وط قوا نبينون مثال الح دالة المايندة ،وخيرهدا
على خصاف اإلنسان وتهدندها لل ققيَم ا صلية وال ِّمث ِّ العليا ف الحياة.
وال بد أن نديت اليدوم الدذي نزهدق فيده الباطد  ،وتدزوو يولدة ال دالو أمدام
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عس ر الحق الزاحا المنتصر ،هذا ما ننبئ عنه الواآع ،وما تحدل بده القلدوي
الن قيهللارة ،وما تق

به ِّنَن هللا ف ال.لق ،وما تنيق به آناته الح يمة الصدايآة:

يهم َ ا َٰيَتِّنَا فِّ ٱۡلٓفَا ِّ َو ِّف ٓ أَنفس ِِّّهم َحت ا َٰن يَتَبَياَُ لَهم أَناه ٱل َح َّ ُّ
يف ِّب َ ِّبي َ
ق أ َ َو لَيم يَُ ِّ
{ َ
سن ِّ ِّ
ٖ ٖ َِّهيد} [فصلف]53 :؟
أَناهۥ َ
َ َل َٰن ِّ ِّل َ

وصدق هللا العهيم.
وهنا حقيقة ال بد أن نذكرها:
وه أن الحق ال ننتصر وحد  ،ول ن ِّنَّة هللا أن ننصدر الحدق ،ل ا كدان لده
لااو نؤمنون به وندعون لليه ،ونتبدريون لده ونعيلدون مدن أالده ،ونموتدون
بيله .ولهذا آداو هللا لر

ف

َِّ أَيايدَكَ ِّبنَۡي ِّ ِّۦ َو ِّبيۡلمؤ ُِّنِّيَُ } [ا ن داو:
دوله{ :ه َيو ٱلاي ٓ

.]62
فإن كان ل من نصيحة أنصحها لليد ندا بند فهد أن تعديش انددنا للحدق،
تحيا له وتمور عليه ،تح فيه وتبب

 ،وتص وتقيع ،وتسالم وتحالي.

آاو ال تى:
وه أاد ف الناس من نعينن على ل ؟
آاو الليخ:
هللا
لن ِّنَّة هللا نا بن أن نبقى ف الناس َمدن نستمسد ون بدالحق ونددعون لليده،
ولو كثر أه الباط  ،لي ونوا ِّح َّبة هللا على خلقده .وفد القدرآنَ { :و ُِّمايُ َخلَقنَيا ٓ
ق َوبِّ ِّهۦ يَعدِّلو َ } [ا عرا
أُاق يَهدو َ بِّۡل َح ِّ

.]181 :

وف الحدنلَّ« :ل تزال طائفق ُُ أُتي ظياه يُ َلين الحيق َّل يضي هم
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ُُ َخ َلهم حتن يَت أُ هللا وهم ِّ ل إلن قيام الساَق»(.)3
ونقوو عل هللا بدن أبد طالد ل د هللا عنده« :ال ت.لدو ا لف مدن آدافم هلل
بال ِّح َّبة».
ولحم هللا شوآ ل نقوو:
ً
جيييال
إ الييي َ خليييق الحقيقيييق َلق ًميييا لييم يخييل ُييُ أهييل الحقيقييق

على أن اندي الحق ال ن ير أن نقا ف الميدان وحدد  ،نصدالة الباطد
عدَّته ،ونتحد ال دالو بسدليانه وابروتده ،فدإن عداا ،عداا بدالحق
بعدي و ِّ
عيدا ،ولن مار ،مار ف

بيله شهيدا.

وحسددب مددثال علددى لد مددن أولد العددزم مددن الر د شدديخ المر ددلين نددوة
سل الذي ظ ألدا دنة لال خمسدين عامدا نددعو آومده للدى هللا لديال ونهدالا،
و را واهالا ،ولن لم نزيهم يعا لال فرالا.
وأبو ا نبيا لبراهيم الذي آاو بيه وآومده{ :إِّنانِّي بَي َ آ ُِّمايا تَعبيدو َ  26إِّ اَّل
ِّيُ} [الزخر .]27 ،26 :
ٱلا َِّ فَ َط َ نِّ فَ ِّإناهۥ َ
سيَهد ِّ

آاو ال تى:
وما آيمة صيحة حق ف صحرا متراميدة مدن الباطد ؟ أليسدف  -كمدا آيد :
صيحة ف واي ،ون .ة ف لماي؟
آاو الليخ:
هللا
لن صدديحة الحددق نددا بندد ال تددذه
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3لوا مسلم.

ددد  .لنهددا تتددرو أررهددا فدد

ددمير
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الواوي ،ولن لم تسدمع لهدا يوندا ،ولدم تلمدل لهدا أردرا مباشدرا ،وهد أن تدذه
اليوم مع الرن  ،فبدا تذه با وتاي ،وهد لن

داعف عندد النداس فلدن ت ديع

ب ا
ٱَّلل َُي َ ٗال َِّ ِّل َم ٗيق َط ِّيبَ ٗيق َِّفَي َج َ ُ َط ِّيبَي ٍق أَصيل َها ثَا ِّبيت
ف ََي َ َ
أبدا عند هللا{ :أَلَم ت َ َ َِّي َ
يُ ِّب ِّإذ ِّ َر ِّب َه َّا َويَض ِّ ب ا
َوفَ َ َها فِّ ٱل ا
ٱَّلل ٱۡلَُ َيا َل ِّللنايا ِّ
س َما ٓ ِّ  24تؤتِّ ٓ أِّلَ َها ِّ ال ِّح ۢ ِّ

لَعَلاهم يَت َ َ اِّ و َ } [لبراهيم.]25 ،24 :
و َهدددد ْ أن الندددداس كلهددددم آددددد انيمسددددف بصددددافرهم ،و ِّخددددتم علددددى ددددمعهم
وأبصالهم ،وغلى الباط على آلوبهم ،فلدم نعدويوا نسدتبيبون لصديحة الحدق
وال لدعوة ال.يدر ،فدال ن دت َّ َّن لد فد ع ددو ،وال نقعددنَّ َ عدن واابد  .فإنمدا
علي د الددبالل وعلددى هللا الحسدداي ،علي د الدددعوة وعلددى هللا الهدانددة ،علي د أن
تبذل الحد  ،وأن ترادو الثمدال مدن الدري .وفد القصدة القصديرة التد

كرهدا

القددرآن عددن القرنددة التد كانددف حا ددرة البحددر ،عبددرة وعهددةَ { :وإِّذ قَالَييت أ اُييق
ٱَّلل ُه ِّلُهيم أَو ُعَي ِّبهم ََي َابٗا َٖيد ٗ
ُِّنهم ِّل َم ت َ ِّعظو َ قَو ًُا ا
ِّيدا} [ا عدرا

 ]164 :معندى

هددذا أندده ال فافدددة تِّراددى مددن وعههددم وآددد أعر ددوا وعاندددوا وحقددف كلمددة هللا
عليهم ،فما ا آاو أولص

؟ {قَالواْ َُعي َِّرًُ ِّإلَ َٰين َر ِّبُيم َولَ َعلاهيم يَتاقيو َ } [ا عدرا ]164 :

لقددد عللددوا وعههددم لهددؤال الددذنن ال خيددر فدديهم بدديمرنن :اإلعددذال للددى هللا بددييا
الواا  ،والراا ف أن نهدنهم هللا ونهدي بع هم للى الحق.
َّ
لن ا م از من ينن المسدلم ،نده رمدرة ِّحسْدن الهدن بداهلل والثقدة بوعدد ،
واليقين بما عند .
وهذا شين الداعين للى الحق ،نحددوهم يافمدا ا مد الحلدو ونعمدر ادوانحهم
الراا البا م ،وال نعر

ظالم اليديس للدى صددولهم دبيال{ :قَيا َل َو َُيُ يَقينَط

ُُِّ راح َم ِّق َر ِّب ِّ ٓۦه إِّ اَّل ٱل ا
ضآلُّو َ } [الحبر.]56 :

الناس والحق

68

وكلما أيَّلهم الباط من حولهم ازياي لنمانهم بحااة الناس للى الندول ،وكلمدا
أمعن ال سداي فد الههدول واالنتلدال امدتووا نقيندا ب درولة اإلصدالح ،وكلمدا
زحا تيال ال ر الصرن أو المقنع ازيايوا آدلة ولصرالا على المقاومة.
وكلما أطبقف عليهم المحن الداانة أنقنوا هللا
أن ال َ َرل آرن .
َّ
لن أحل

اعار اللي

وايا هد التد تسدبق ال بدر ،ولن أشدد ا ندام آسدوة

ه الت تسبق تباشير النصر ،وما أكثر ا مثلة على ل  ،وما أكثر ا يلة
َّ
لن الحددق الددذي أكرمنددا هللا بدده ،فيدده  -وحددد  -فالحنددا وخالصددنا ف د أوالنددا
وأخرانا ،وفالح اإلنسانية كلها معنا .ولنما تحتال اإلنسدانية للدى أمدة تدر فيهدا
الحددق نمددا ل بلددرنة تملد علددى ا لف ال كلمددار وشددعالار تددزحم ال تد ،
وتتبنى بها ا لسنة وا آالم.
نددوم تددر اإلنسددانية الحددق ممددثال ف د أِّمددة تعرفدده وتحبدده وتحر دده وتنلددر
وتدعو لليه وت ح ف

بيله .نومها تسلم لهدا الزمدام ،وتسدير خل هدا طوعدا

أو كرها .نومها نهري الهالم ،ونن مش الباط  ،ونترااع اللييان.
{ َويَو َُئِّ يَف َ ٱلمؤ ُِّنو َ ِّ 4ب َنۡ ِّ ا ۚ
ٱَّللِّ يَنۡي َُيُ يَفَيا ٓ ف َوه َيو ٱل َع ِّزييز ٱلي ِّاحيم 5
ٱَّلل َوَ يدَ ۥ َو َٰلَ ُِّي ا
ٱَّللِّ ََّل يخ ِّلييف ا
َوَ يدَ ا ف
يُ أَِّ َ ي َ ٱلناييا ِّ ََّل يَعلَمييو َ  6يَعلَمييو َ َٰ َظ ِّه ي ٗ ا ُِّييَُ
ٱل َحيَ َٰو ُِّ ٱلدُّنيَا َوهم َ َُِّ ٱۡلٓ ِّخ َ ُِّ هم َٰ َغ ِّفلو َ } [الروم.]7 - 4 :

تمف بحمد هللا.
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