
الشهادة فيها رضى اهللا وسري على خطى الحق والقرآن 
العالمة عبداهللا حسن الراعي:

ــارج أن أمريكا عىل كل يشء  ــر املجرمني يف الداخل والخ ظن أكاب
ــارعة فيها والركون عليها سيحسم املعركة وأن مكرها  قدير وأن املس
ــنن الله  ــتكون األعىل فكانت س ــا س ــتها وقراراته ــا وسياس ودهاءه
ــتها  ــريه وعنايته وواليته فوق والية أمريكا وتدبريه فوق سياس وتداب
وساستها وكان املؤمنون الواعون املتحملون ملسؤولياتهم املتوكلون 
ــفلون  ــون واملنافقون هم األس ــم األعل ــتعينون به ه ــىل ربهم املس ع
ــيغرقون يف  ــعود أنهم س ــر مجرمي آل س ــا ظن أكاب ــرسون وم واألخ
ــخ ويعصف  ــيجرفهم إىل مزبلة التاري ــي س ــدم اليمن ــل وأن ال الوح
ــاِس َال َيْعَلُموَن} وقال  ــرَثَ النَّ ــنَّ أَْك ــَىل أَْمرِِه َوَلِك ــُه َغاِلٌب َع ــم { َواللَّ به
ــُقوا ِفيَها  ــا ُمْرتَِفيَها َفَفَس ــَك َقْرَيًة أََمرَْن ــا أَْن ُنْهِل ــبحانه { َوإَِذا أَرَْدَن س
رَْناَها َتْدِمريًا} وقال سبحانه { َوَكَذِلَك َجَعْلَنا  َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ
ْم  ــهِ ــةٍ أََكاِبَر ُمْجرِِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها َوَما َيْمُكُروَن إِالَّ ِبأَْنُفِس ِيف ُكلِّ َقْرَي
ــُعُروَن} هذه هي سنن الله الجارية واملتحركة بحركة الزمان  َوَما َيْش
ــني بالله إال أن  ــكل طغيان فما عىل املؤمن ــة لطاغون واملاحية ل املذل
ــتعينوا بالله ويتوكلوا عليه   ــتوى املسؤولية وأن يس يكون عند مس
ــْن َقْوِم  ــاَل اْلَمَألُ ِم ــال تعاىل { َوَق ــبحانه ق ــة لهم كما وعد س فالعاقب
ــَذرََك َوآِلَهَتَك َقاَل  ــُدوا ِيف اْألَرِْض َوَي ــْوَن أََتَذُر ُموَىس َوَقْوَمُه ِلُيْفِس ِفرَْع
َسُنَقتُِّل أَْبَناَءُهْم وََنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن (127) َقاَل 
ُموَىس ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللَِّه َواْصِربُوا إِنَّ اْألَرَْض ِللَِّه ُيورُِثَها َمْن َيَشاُء 
ــْن َقْبِل أَْن َتأِْتَيَنا  ــُة ِلْلُمتَِّقنَي (128) َقاُلوا أُوِذيَنا ِم ــْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَب ِم
ْخِلَفُكْم ِيف  ــتَ ُكْم أَْن ُيْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْس َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَىس َربُّ
اْألَرِْض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن (129) وقال جل جالله وصدق وعده { 
إِْن َيْنُرصُْكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوإِْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُرصُُكْم ِمْن 
ــن أبدا وال حزن وال قلق  ِل اْلُمْؤِمُنوَن}فال وه ــِه َفْلَيَتَوكَّ ــِدِه َوَعَىل اللَّ َبْع
وال تنازالت وال استسالم يف قاموس املؤمنني بالله املصدقني بوعوده 
ــات حتى النرص أو  ــن يمكرون ويكيدون بل ثب ــه خري املاكرين بم وأن
ْلِم َوأَْنُتُم اْألَْعَلْوَن  ــهادة قال الله تعاىل (َفَال َتِهُنوا وََتْدُعوا إَِىل السَّ الش
ــوا وََال َتْحزَُنوا  ــْم أَْعَماَلُكْم}وقال أيضا{ وََال َتِهُن ــْن َيِرتَُك ــُه َمَعُكْم َوَل َواللَّ
َوأَْنُتُم اْألَْعَلْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي}. ومن كالم لإلمام عيل ( عليه السالم 
ــياق  يصف أصحاب رسول الله وذلك يوم صفني حني  ) يف ذات الس
ــوِل اللَِّه ( صىل الله عليه  أمر الناس بالصلح فقال: َو َلَقْد ُكنَّا َمَع رَُس
ــا َيِزيُدَنا َذِلَك إِالَّ  ــا َوإِْخَواَنَنا َوأَْعَماَمَنا َم ــُل آَباَءَنا َوأَْبَناَءَن ــه ) َنْقُت وآل
ــِليما َوُمِضّيا َعَىل اللََّقِم َوَصْربا َعَىل َمَضِض اْألََلِم َوِجّداً ِيف  إِيَمانا وََتْس
ِجَهاِد اْلَعُدوِّ َوَلَقْد َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا َواْآلَخُر ِمْن َعُدوَِّنا َيَتَصاوََالِن َتَصاُوَل 
ــِقي َصاِحَبُه َكأَْس اْلَمُنوِن  ُهَما َيْس ــُهَما أَيُّ ــاِن أَْنُفَس اْلَفْحَلنْيِ َيَتَخاَلَس
ا رَأَى اللَُّه ِصْدَقَنا أَْنَزَل ِبَعُدوَِّنا  َفَمرًَّة َلَنا ِمْن َعُدوَِّنا َوَمرًَّة ِلَعُدوَِّنا ِمنَّا َفَلمَّ
اْلَكْبَت َوأَْنَزَل َعَلْيَنا النَّْرصَ َحتَّى اْسَتَقرَّ اْإلِْسَالُم ُمْلِقيا ِجرَاَنُه َوُمَتَبوِّئا 
يِن َعُموٌد وََال اْخَرضَّ  ــْم َما َقاَم ِللدِّ ــُه َوَلَعْمرِي َلْو ُكنَّا َنأِْتي َما أََتْيُت أَْوَطاَن

ِلْإلِيَماِن ُعوٌد َواْيُم اللَِّه َلَتْحَتِلُبنََّها دما ولتتبعنها َنَدما.
*ثمرة الصدق مع الله وفاعلية التويل لإلمام عيل

نفهم من النص العلوي السابق أن الصدق مع الله له عالقة بنرص 
ــة به والتوكل  ــتلزم الثق ــه وتأييده للمؤمنني والصدق مع الله يس الل
عليه واإلخالص له يف النية والتحرك وكذلك الصدق مع الله يستلزم 
منا الصدق يف التويل للرسول واإلمام عيل التويل الحقيقي والصادق 
الذي تتجىل حقيقته العملية بأن ندور مع الحق حيث دار وأن نقيم 
العدل كما أقام ونتمثل املثل والقيم قدر جهدنا وطاقتنا وأن نستعني 
ــد هو والتويل له  ــَداد) كما أرش ة َوَس ــىل ذلك (ِبَورَع َواْجِتَهاد، َوِعفَّ ع
ــليما  من قبل املؤمنني يقتيض أن نزداد إيمانا بالله وتصديقا به وتس
وانقيادا لحكمة ومضيا عىل ذات الدرب الذي مىض عليه اإلمام عيل 
ــه وأن نقاتل  ــتجابة ل ــال لألقربني أو األبعدين إرضاء لله واس من قت
ــني للعهود واملواثيق  ــن قاتلهم اإلمام عيل باألمس من الناكث اليوم م
ــا الوفد اليمني  ــات والحوارات التي قدم فيه ــات والتفاهم واالتفاقي
ــن التنازالت إىل حد اإلجحاف كما أكد  ــر املمثل لألحرار الكثري م الح
الرائد الذي ال يكذب أهله السيد القائد عبد امللك يحفظه الله ونقاتل 
ــوبني عليه الذين شوهوه وتاجروا به  كذلك املارقني من الدين املحس
وبغضوه إىل قلوب الناس بممارساتهم الشنيعة وسلوكياتهم املقززة 
نقاتلهم القتال الحيدري ما داموا عىل ما هم عليه من تكفري وتفجري 
وإجرام ووحشية وعدوانية وإفساد يف األرض وقتل لألبرياء نقاتلهم 
طاعة لله ولرسوله القائل يف املارقني وما هم عليه من انحراف وضالل 
ــرَأوَن اْلُقرْآَن، َلْيَس ِقرَاَءُتُكْم  ِتي َيْق ــقوط(َيْخُرُج َقْوٌم ِمْن أُمَّ وحول وس
ٍء، وََال ِصَياُمُكْم إَِىل  ــمْ إَِىل َصَالِتِهْم ِبَيشْ ٍء، وََال َصَالُتُك إَِىل ِقرَاَءِتِهْم ِبَيشْ
ــَو َعَلْيِهْم، َال  ــُبوَن أَنَُّه َلُهْم َوُه ــرَأوَن اْلُقرْآَن َيْحِس ٍء، َيْق ــْم ِبَيشْ ِصَياِمِه
ــْهُم ِمَن  ــَالِم َكَما َيْمُرُق السَّ ــاِوُز َصَالُتُهْم َترَاِقَيُهْم َيْمرُُقوَن ِمَن اْإلِْس ُتَج
ــاِن  الرَِّميَِّة» ، َلْو َيْعَلُم اْلَجْيُش الَِّذيَن ُيِصيُبوَنُهْم، َما ُقِيضَ َلُهْم َعَىل ِلَس
ــلم .ويف  ــلََّم، َالتََّكُلوا َعِن اْلَعَمِل) رواه مس ــىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَس ــْم َص ِه َنِبيِّ
ِتي َقْوٌم ُيِسيُئوَن اْألَْعَماَل، َيْقرَأوَن  رواية املسند ألحمد(َيْخُرُج ِمْن أُمَّ
اْلُقرْآَن َال ُيَجاِوُز َحَناِجرَُهْم ..َيْحِقُر أََحدُكْم َعَمَلُه ِمْن َعَمِلِهْم، َيْقُتُلوَن 
ــوا َفاْقُتُلوُهْم، ُثمَّ  ــوا َفاْقُتُلوُهْم، ُثمَّ إَِذا َخرَُج ــَالِم، َفإَِذا َخرَُج ــَل اْإلِْس أَْه
ــْن َقَتَلُهْم، َوُطوَبى ِلَمْن َقَتُلوُه، ُكلََّما  ــوا َفاْقُتُلوُهْم، َفُطوَبى ِلَم إَِذا َخرَُج
ــن عىل ثقة تامة أن إرادة  » فلنك ــْم َقْرٌن َقَطَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ــَع ِمْنُه َطَل
ــه ومع الله متولني له  ــرص الله لنا ومعنا ما دمنا لل ــه وعون الله ون الل
ــب  ــيل ال النظري والكالمي فحس ــني التويل العم ــوله وللمؤمن ولرس
ــتوى صدقنا مع الله وتولينا له ولرسوله وللمؤمنني ويف  بمقدار ومس
ــق لنا واللطف  ــيكون العون اإللهي والتوفي ــم اإلمام عيل س مقدمته
ــه باملجرمني من دول  ــن قبل الل ــديد م ــر للمؤمنني  واملكر الش يف املك
ــال تعاىل {َوَقْد َمَكُروا َمْكرَُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمْكرُُهْم َوإِْن  العدوان وغريها ق
ــنَبَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه  ــْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل (46) َفَال َتْحَس َكاَن َمْكرُُه

رُُسَلُه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم}

 السنن اإللهية تستوجب  السنن اإللهية تستوجب 

القيام بالمسؤولياتالقيام بالمسؤوليات
خالد عوض موسى

دور املنرب يف نصرة قضايا األمة

ــة العربية  ــا تمر به األم ــىل كّل ذي ُلٍبّ م ــى ع ال يخف
ــالمية من أزمات تكاد تعصف بها عصفاً وتجعلها  واإلس
يف خرب كان، ولوال أن اإلسالم فيه عنارص القوة والصالبة 
ــن مبادئ وقيم  ــه هذا الدين م ــة وذلك ملا يحمل واملقاوم
ــري،  ــدل والخ ــق والع ــذور يف الح ــخة الج ــٍس راس وأُس
ــت يف ظل هذه  ــذه األمة وضاع ــك كله الندثرت ه ــوال ذل ل
ــة فريدة ضمنت  ــالم يحمل خاصي املعمعات ولكَنّ اإلس

بقائه رغم استكبار أعدائه.
ــى مهادنة املنكر  ــالم يأب وهذه الخاصية هي أَنّ اإلس
ــم  ــت قواه ــا بلغ ــتكربين مهم ــوع للمس ــى الخض ويأب
ــتهم، وهذه النفسية هي النفسية التي يحرص  وغطرس
ــوب أتباعه وعىل  ــيخها يف قل ــالم عىل بنائها وترس اإلس
ــط  ــي املنابر ويتوس ــة من يرتق ــاُة وخاَصّ ــهم الدع رأس
محافل الدعوة إىل الله فإَنّ من أُْوىل مسؤولياتهم وأهمها 
عىل اإلطالق أن يصنعوا أمًة واعية تمام الوعي لقضاياها 
لهم الله إياه بقوله تعاىل:  املصريية وهو واجٌب وفرٌض حَمّ
ٌة َيْدُعوَن إَِىل اْلَخْريِ َوَيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  نُكْم أَُمّ ﴿َوْلَتُكن ِمّ

َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون﴾.
ــي  ــع وال ينبغ ــت للرتاج ــؤ وال وق ــاَل للتلُكّ ــال مج ف
اإلحجام عن نرصة قضايا أمة اإلسالم، وليعلم كُلّ داعية 
ــؤولون  ــب علم أنهم مس ــم وكل طال ــٍت وكل عال وكل ُمْف
ــن أي خذالن  ــوم ع ــي القي ــام الح ــة األوىل- أم –بالدرج
ــها قضية األقىص الرشيف، فكل  لقضايا األمة وعىل رأس
تغييب لواقع األمة وقضاياها يعد خيانًة واضحة لكتاب 
ــنة رسوله؛ ألن ديننا اإلسالمي ليس مجرد آيات  الله وس

ــيض كُلّ واحٍد بعد ذلك إىل  ــىل وأحاديث تحفظ ثم يم تت
حال سبيله وال يعنيه من أمر األمة يشء وكأنه يعيش يف 
كوكب آخر، هذه النفسية السلبية هي أساُس ُكِلّ مصيبة 
ــها الدعاة  ــوم وعىل رأس ــىل األمة الي ــىل األمة، فع تقع ع
والعلماء واملفكرون واملثقفون والُنَخُب أن يدركوا حقيقة 
ــان  ــن جاء يبني وعي اإلنس ــالم الناصعة، فهو دي اإلس
ــادة البرشية، قيادة مبنية عىل  ــاًء صحيحاً يؤهله لقي بن
ــم: ﴿اَلر  ــورة إبراهي ــذي قال الله فيه يف س ــور القرآن ال ن
ُلَماِت إَِىل الُنّوِر  ــاٌب أَنزَْلَناُه إَِلْيَك ِلُتْخِرَج الَنّاَس ِمَن الُظّ ِكَت
اِط اْلَعِزيِز اْلَحِميد *  اللِه اَلِّذي َلُه َما ِيف  ِبإِْذِن َرِبِّهْم إَِىل ِرصَ
َماَواِت َوَما ِيف األَرِْض َوَوْيٌل ِلّْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديد  الَسّ
وَن  ْنَيا َعَىل اآلِخرَِة َوَيُصُدّ ــَتِحُبّوَن اْلَحَياَة الُدّ * اَلِّذيَن َيْس
َعن َسِبيِل اللِه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا أُْوَلـِئَك ِيف َضالٍَل َبِعيد﴾.
ــات الرشيفة  ــل يف هذه اآلي ــن النظر والتأم ــن يمع وم
يعلم علماً جازماً ال شك فيه أن الله لم ينزل كتابه ملجرد 
ــرد أن يكون  ــكيل وملج ــط أو ملجرد األداء الش ــراءة فق الق
ــاب الله  ــىل َحَملة كت ــاجد، فع ــات يف محاريب املس نغم
ــا يف كتاب الله وتحويله إىل  ــوا دعاًة إىل العمل بم أن يكون
اقني إىل تطبيق ما  ــبَّ ، وعليهم أوًَّال أن يكونوا س واقع عمٍيلّ
ــد، وعليهم تقع  ــه من آيات القرآن املجي ــه ويرتلون يقرأون
ــؤولية تبصري األمة بعظمة الكتاب والعمل بأحكامه  مس
ــة يف كِلّ قضاياها  ــوره وجعله مرجعاً لألم ــتنارة بن واالس

دون استثناء.
ــا ينبغي التنبيه له أننا نرى اليوم آالف الحفظة  ومم
ــرشات اإلذاعات  ــائخ وع لكتاب الله ومئات القرّاء واملش
ــالمية تعيش  والقنوات القرآنية، يف حني نرى األمة اإلس
ــاماً وترشذماً وهواناً ال مثيل  انحطاطاً وذًال وفرقة وانقس
ــا وقرآنها  ــة تعاملت مع كتابه ــك أن األم ــه، والرس يف ذل ل

ــابق الحفظة يف  عىل أَنّه مجرد كتاب للقراءة فقط، ويتس
حفظ أجزائه وتنغيم آياته ويعتربون قراءته عمًال مقدساً 
ــرد الرتتيل والقراءة؛ وهنا  يكتفي به لدخول الجنة بمج
ــى والداهية القصوى،  ــربى واملصيبة العظم ة الك الطاَمّ
ــديهم  ــلمني وعلمائهم وفقهائهم ومرش ــىل دعاة املس فع
ــوا أنظارهم إىل هذا الخطأ  وأدبائهم ومثقفيهم أن يوجه
ــا  ــا وإبائه ــا ومكانته ــة عزته ــد األم ــذي أفق ــادح ال الف
ــوس الخطر وأن يبينوا  ــيتها، عليهم أن يدقوا ناق وقدس

لألمة اإلسالمية أَنّه ال عزة لها وال رشف لها إَالّ إذا عملت 
ــج حياة وإَالّ  ــارعت إىل تحويله إىل منه ــه وس بكتاب الل
ــنار والخزي والهوان سيظل يالحق هذه  فإن العار والش
ــوا هذا الهم وأن  ــىل علماء األمة اليوم أن يحمل األمة، وع
ــؤولية أمام الله أوًال وأمام التاريخ ثانياً  يستشعروا املس
ــورة  وأمام األجيال القادمة ثالثاً وصدق الله القائل يف س
ــْم َيْحِمُلوَها  ــْورَاَة ُثَمّ َل ُلوا الَتّ ــَن ُحِمّ ــة ﴿َمَثُل اَلِّذي الجمع
ُبوا  َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم اَلِّذيَن َكَذّ

اِلِمني﴾. ِبآَياِت اللِه َواللُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ
ــام ضمريه وقفة  ــم وداعية أن يقف أم ــىل كّل عال إَنّ ع
ــه ولكتاب الله  ــه: ماذا َقّدمُت لدين الل ــائًال نفس ًة س جاَدّ

وهل نصحُت لهما؟ وهل قمُت بواجبي نحو أمتي؟
ــف ﴿َيا  ــورة الص ــه تعاىل يف س ــل قول ــه أن يجع وعلي
ــَن آََمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلون﴾ ُنْصَب َعْيَنْيِه  أَُيَّها اَلِّذي
ــة وأقوال  ــعارات براق ــس مجرد ش ــالم والقرآن لي فاإلس
ــا فقط ثم يكون  ــم والداعية بإلقائه ــة يكتفي العال اب جَذّ
ــي يف  ــه الرشع ــن واجب ــني ع ــني واملتقاعس أول املتمِلِّص
ــه وكأنه خارج عن دائرة  ــق أوامر هذا الدين ونواهي تطبي
ــت لآلخرين،  ــه مزيًة ليس ــف الرشعي يرى لنفس التكلي
ــورة املائدة:  ــذا أو أمثاله يقرأون قوله تعاىل يف س وليت ه
ِبُيّوَن  ــُم ِبَها الَنّ ــْورَاَة ِفيَها ُهًدى وَُنوٌر َيْحُك ــا أَنزَْلَنا الَتّ ﴿إَِنّ
ــوَن َواألَْحَباُر ِبَما  َبّاِنُيّ ــاُدواْ َوالَرّ ــَن َه ــَلُمواْ ِلَلِّذي ــَن أَْس اَلِّذي
اْسُتْحِفُظواْ ِمن ِكَتاِب اللِه َوَكاُنواْ َعَلْيِه ُشَهَداء َفَال َتْخَشُواْ 
ــًال َوَمن َلّْم  ــَرتُواْ ِبآَياِتي َثَمًنا َقِلي ــْوِن وََال َتْش الَنّاَس َواْخَش

َيْحُكم ِبَما أَنَزَل اللُه َفأُْوَلـِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون﴾.
ــة املباركة توضح بما ال يدع مجاًال  فهذه اآلية الكريم
ــق العلماء  ــىل عات ــربى امللقاة ع ــؤولية الك ــك املس للش
ــات وأَنّ عليهم  ــن انحراف ــع يف مجتمعاتهم م ــا يق إزاء م
ــوة وصالبة غري آبهني  ــوا أمام تلك االنحرافات بق أن يقف
ــون إال  ــرش، ألن العلماء الصادقني ال يخش ــٍد من الب بأح
ــون إال الله ألنهم يف الحقيقة مؤتمنون عىل  الله وال يرهب
ــؤدوا واجبهم كما أمر  ــاب الله وعىل دينه فعليهم أن ي كت
ــردد، وصدق الله  ــاىل دون مواربة أو ت ــبحانه وتع ــه س الل
القائل يف محكم كتابه العظيم يف سورة األحزاب ﴿اَلِّذيَن 
ُيَبِلُّغوَن رَِساالَِت اللِه َوَيْخَشوَْنُه وََال َيْخَشْوَن أََحًدا إَِالّ اللَه 

َوَكَفى ِباللِه َحِسيًبا﴾.

ــالمي  اإلس ــا  ومحيطه ــدس  الق ــة  مدين
ــث والتهويد وطمس  ــر العب تتعرض ملخاط
ــر  ــة تظاف ــول أهمي ــة ح ــا التاريخي معامله
ــالمية لنرصة األقىص الرشيف  الجهود اإلس
ــار العالمة عبدالله حسن الراعي إىل أن  أش
ــاحة العربية  ــع ما يجرى بالس كل من يتتب
ــق أن  ــد بح ــا يج ــابقاً والحق ــالمية س اإلس
ــالمية  ــة اإلس ــون للقضي ــني محتضن ليمني

ــف  الرشي ــىص  األق ــة  قضي ــي  وه األوىل 
ــاط  ــك وتلك عقيدة يف أوس ــون يف ذل ويتفان
ــًال بعد  ــالمي يتوارثونها جي ــع اإلس املجتم
ــاومون عليها  جيل وال يجعلونها قضية يس

أخذاً ورداً حسب املصالح.
ــان  ــتفادة التي ينالها اإلنس ــول االس وح
ــة اقتداء  ــارص قضايا األم ــلم عندما ين املس
ــىل الله عليه وآله  ــي العظيم محمد ص بالنب
وسلم الذي جاهد يف سبيل الله حق جهاده 
يجيب العالمة عبدالله حسن الراعي مفتى 

ــتفادة  ــاء املقدس فيقول: االس جامع صنع
ــبيل الله يف أي اتجاه  ــقط يف س املثىل أن تس
ببصرية وثقة مع الحق ويف سبيل الحق غري 
خائف وال وجل من النتيجة التي قد تلقاها 
ــا  ــنى فيه ــة حس ــا خاتم ــهادة" ألنه "الش
ــق والقرآن  ــري عىل خطى الح ــه وس رىض الل
ــول صىل الله عليه  والعظماء من اتباع الرس
ــل ما يملكون  ــلم الذين ضحوا بأج وآله وس
ــالم  ــة اإلس ــل قضي ــن أج ــال م ــس وامل النف
ــتضعفني  واألعراض واألوطان من أجل املس

ــون يف  ــم ال تقاتل ــاىل "ومالك ــه تع ــول الل يق
ــال  ــن الرج ــتضعفني م ــه واملس ــبيل الل س
والنساء والولدان" ويف ذات الوقت السري يف 
طريق رىض الله سلماً وجهاداً وبذال وعطاء 
ومواالة وعداوة واالعتزاز ملن يقتدي بهؤالء 
العظماء الذين رباهم اإلسالم وتخرجوا من 
مدرسة النبوة هذه املدرسة التي ال تعرف إال 

الصرب والعزة والكرامة.

الثورة/عادل محمد

ــياق مرتابط، وهي  ــراءة كالم الله يف س ــذه الكتابة هي محاولة لق ه
ــم الذي أنزل كتابه  ــىل أن الكالم كالم الله الحكيم العلي ــراءة مبنية ع ق

وحفظه بهذا الشكل لحكمة، وأن كل ما يف كتابه له غرض.
ولم أحاول يف هذه الكتابة تقيص جميع اآليات والكلمات وإنما هي 

تأمالت ومحاولة لفهم السورة عىل وجه العموم.
ٌء َعِظيٌم ) تصدرت  ــاَعِة َيشْ ــا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ زَْلزََلَة السَّ َه  (َيأَيُّ
سورة الحج بنداء عام للناس يأمر بالتقوى ويحذر من زلزلة الساعة، 
ــائل أن يسأل ملاذا تصدرت هذه السورة (سورة الحج) بالتحذير  ولس

من يوم القيامة وأهوالها؟
ــه، وعندما  ــارات بعضها مرتبط بالحج نفس لعل ذلك فيه عدة إش
ــون حيث  ــىل الذين يجادل ــظ تركيزها ع ــا نالح ــورة فإن ــل يف الس نتأم
تطرقت لذلك يف اآلية (3) - التي تيل الحديث عن أهوال الساعة - ويف 
ــات (8) و(51) و(68)، ونالحظ أن أبرز ما كانوا يجادلون فيه هو  اآلي
ــار إىل من يجادل يف  موضوع البعث؛ ولذلك قال يف اآلية (5) بعد أن أش
ــَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب  َها النَّاُس إِْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِم ــه: (َيأَيُّ الل
ــاعة  ــورة بالحديث عن أهوال الس ــمَّ ِمْن ُنْطَفٍة... اآلية)، فتصدُر الس ُث

وتقديمها بصورة مؤكدة فيه ترهيب ال نقاش فيه.
ِبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد)  (َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَيتَّ
ــِه) وإلصاق  ــة: (ُيَجاِدُل ِيف اللَّ ــدال بهذه الصيغ ــون التعبري عن الج ك
ــدال بالله هو للتأكيد عىل خطورة الجدال وأن الجدال يف موضوع  الج
ــه دون اإليمان بالبعث،  ــح إيمان بالل ــدال يف الله فال يص ــث هو ج البع
ــحب منه الجدال يف سائر وعود الله  والجدال يف بعث الله للناس ينس
ومن أبرزها يف هذه السورة وعوده املتكررة بالنرص والتي وردت يف اآلية 

(15) وآية (39) و(40) وآية (60) ويف آخر آية (78).
ــا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب  ــْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّ ــا النَّاُس إِْن ُكْنُت َه (َيأَيُّ
َ َلُكْم  ــنْ َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْريِ ُمَخلََّقٍة ِلُنَبنيِّ ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِم
ى ُثمَّ ُنْخرُِجُكْم ِطْفًال ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا  ــاُء إَِىل أََجٍل ُمَسمًّ وَُنِقرُّ ِيف األَرَْحاِم َما َنَش
ــِر ِلَكْيَال َيْعَلَم ِمْن  ــَوىفَّ َوِمْنُكْم َمْن ُيرَدُّ إَِىل أَرَْذِل اْلُعُم ُكْم َوِمْنُكْم َمْن ُيَت ــدَّ أَُش
َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا وََترَى األَرَْض َهاِمَدًة َفإَِذا أَنزَْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت 

َوأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج)
ــان  ــالزم لإلنس ــري امل ــري إىل التغ ــة تش ــف أن اآلي ــا كي ــظ هن نالح
ــان  وللموجودات من حوله فال يمكن الحكم بناء عىل أمور يراها اإلنس
أمامه وهي متغرية أو زائلة، ولذلك قال بعدها: (َذِلَك ِبأَنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ 
ــه تأكيد للبعث  ٍء َقِديٌر) وهذا في ــَىل ُكلِّ َيشْ ــِي اْلَموَْتى َوأَنَُّه َع ــُه ُيْح َوأَنَّ
ــَه َيْبَعُث َمْن ِيف  ــَب ِفيَها َوأَنَّ اللَّ ــاَعَة آِتَيٌة َال َرْي ــة: (َوأَنَّ السَّ ــوم القيام وي

اْلُقُبوِر).
ــوع التغيري الذي يحصل يف الكون وأن الله وحده الحق وهو  وموض
ــورة يف آيات أخرى: (-61 63)،  ــذي بيده تغيري كل يشء تناولته الس ال
ــٍة أَْهَلْكَناَها  ــول: (َفَكأَيِّْن ِمْن َقْرَي ــة (45) التي تق ــك يف آي و(66)، وكذل
ــيٍد)،  َلٍة َوَقْرصٍ َمِش ــَها َوِبْرئٍ ُمَعطَّ ــَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِش ــَي َظاِلَمٌة َفِه َوِه
ــا أو بأي قوة تمثلت أمامه يف فرتة  ــان باألمور التي يراه فال يتأثر اإلنس
ــة معينة ويتعامل معها وكأنها أمر ثابت ال يزول وال يتغري، ولذلك  زمني
دعا الله بعدها إىل السري والتأمل يف عواقب األمم السابقة وأن ال تكون 
أفكار اإلنسان مبنية عىل نظرة سطحية عابرة: (أََفَلْم َيِسريُوا ِيف األَرِْض 
ــا َال َتْعَمى  ــَمُعوَن ِبَها َفإِنََّه ــوَن ِبَها أَْو آَذاٌن َيْس ــْم ُقُلوٌب َيْعِقُل ــوَن َلُه َفَتُك
ــتدالل مبني  ُدوِر)، ألن االس ــاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِيف الصُّ األَْبَص
ــان وبإمكانه الوصول إىل معرفتها  عىل أمور موجودة يف متناول اإلنس

إذا ما نظر وسار وتأمل.
ــوع البعث  ــدال يف موض ــن أن الج ــا قدمنا م ــد م ــه ما يؤك ــذا في وه
ــائر وعود الله وعىل رأسها وعوده بالنرص  ــحب منه النقاش يف س ينس
ــه اليوم وكيف ينظر البعض  لعباده املؤمنني، وهو ينطبق عىل ما نعيش
ــت ال يمكن أن  ــكا وكأنها حق ثاب ــها أمري ــوى الكربى وعىل رأس إىل الق

يزول.
(َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَىل َحرٍْف َفإِْن أََصاَبُه َخْريٌ اْطَمأَنَّ ِبِه َوإِْن 
ْنَيا َواآلِخرََة َذِلَك ُهَو اْلُخْرسَاُن  ــُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَىل َوْجِهِه َخِرسَ الدُّ أََصاَبْت

ــاً يف اآليات  ــة مرتبطة بما ذكر الحق ــذي يظهر أن هذه اآلي ــنُي)؛ ال اْلُمِب
ــَك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم  ــَعْوا ِيف آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن أُْوَلِئ ــَن َس -51 53: (َوالَِّذي
ْيَطاُن  ــوٍل وََال َنِبيٍّ إِالَّ إَِذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّ ــْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن رَُس * َوَما أَرَْس
ــُه آَياِتِه َواللَُّه  ــمَّ ُيْحِكُم اللَّ ــْيَطاُن ُث ــُخ اللَُّه َما ُيْلِقي الشَّ ــهِ َفَيْنَس ِت ِيف أُْمِنيَّ
ــْيَطاُن ِفْتَنًة ِللَِّذيَن ِيف ُقُلوِبِهْم َمرٌَض  ــٌم َحِكيٌم * ِلَيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ َعِلي

اِلِمنَي َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد). َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم َوإِنَّ الظَّ
ــات (11، 51  - 53) واآليات املتعددة  ــن خالل التأمل يف هذه اآلي وم
ــي أرشنا إليها  ــن يجادل يف الله (والت ــري إىل م ــورة التي تش يف هذه الس
ــلمني من خالل بعض  ــاط املس ــر أن جدًال أثري يف أوس ــابقاً) فالظاه س
ــون املعاِجزون يف  ــن بها املجادل ــيطان ويطع ــبه التي يلقيها الش الش
ــلم  ــول الله صىل الله عليه وعىل آله وس ــرآن التي يتلوها رس ــات الق آي
ــبه كان فيها  ــة القراءة)، وأن هذه الش ــى معناها قرأ، واألمنّي (ألن تمّن
ْيَطاُن ِفْتَنًة ِللَِّذيَن ِيف  ــيئون (ِلَيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ ــقط فيها الس فتنة س
ُقُلوِبِهْم َمرٌَض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم)، والظاهر من خالل قوله: (ِيف ُقُلوِبِهْم 
ــبهة أثرت عليهم  ــَيِة ُقُلوُبُهْم) أن افتتانهم ليس ألن الش َمرٌَض َواْلَقاِس
ولكنهم استخدموها وسيلة لتربير انقالبهم، خاصة مع قوله: (َفَيْنَسُخ 
َطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه) والذي يؤكد أن الله يمحو  ــيْ اللَُّه َما ُيْلِقي الشَّ

كل لبس أو شبهة تعلقت بآياته.
ــَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَىل َحرٍْف َفإِْن أََصاَبُه  ولذلك فإن قوله: (َوِم
َخْريٌ اْطَمأَنَّ ِبِه َوإِْن أََصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَىل َوْجِهِه...)، وقوله: (ِلَيْجَعَل 
ْيَطاُن ِفْتَنًة ِللَِّذيَن ِيف ُقُلوِبِهْم َمرٌَض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم) فيه  َما ُيْلِقي الشَّ
ــلمني - ممن قد ينجرفون مع ذلك التيار متأثرين  ــائر املس توضيح لس
بتلك الشبه والجدل املثار خاصة وهم يرون انقالب البعض وافتتانهم 
-؛ فهاتان اآليتان توضحان أن افتتانهم إنما كان لسوء طويتهم ومرض 

قلوبهم وقسوتها.
ــقوطهم، وكان  ــان بعض مرىض القلوب وس ــبباً يف افتت فكان هذا س
ــاً أمارة يعرفها الذين أوتوا العلم وتخبت لها قلوبهم: (َوِلَيْعَلَم  فيه أيض
ــَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفُيْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم َوإِنَّ  الَِّذي
ِقيٍم)؛ فيكون املقصود بهم هم من  ــتَ اٍط ُمْس اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إَِىل ِرصَ

لديهم علم متوارث عن الرساالت السابقة.
ــب أذكر هنا أن  ــب الرتتي ــورة بحس ــل أن أكمل تناول آيات الس وقب
املواضيع التي أثري الجدل حولها - والتي يمكن استيحاؤها من خالل 
ــورة – منها ما كان مرتبطاً بما قدمناه من إنكار البعث ووعود  آيات الس
ــكه؛ ولذلك ورد  ــه وبعض مناس الله، ومنها ما كان مرتبطاً بالحج نفس
ــَال ُيَنازُِعنََّك ِيف  ــُكوُه َف ــًكا ُهْم َناِس ٍة َجَعْلَنا َمنَس ــبحانه: (ِلُكلِّ أُمَّ قوله س
ِقيٍم) ومع مالحظة قوله: (َفَال  ــتَ األَْمِر َواْدُع إَِىل َربَِّك إِنََّك َلَعَىل ُهًدى ُمْس
ــول الله صىل الله  ُيَنازُِعنََّك ِيف األَْمِر)، فالظاهر أن بعض ما جاء به رس
وسلم عليه وعىل آله كان مخالفاً ملا نقل عن األمم السابقة أو عن نبي 
سابق (ويبدو أنه إبراهيم الخليل صلوات الله عليه)، فلم تكذب اآلية 
ــكها، ثم  ــو من يقرر لكل أمة مناس ــا أكدت أن الله ه ــك املنقول لكنه ذل
ــال بمثل ذلك  ــه إىل هدى الله غري مب ــول أن يواصل دعوت ــدت للرس أك

الكالم: (َواْدُع إَِىل َربَِّك إِنََّك َلَعَىل ُهًدى ُمْسَتِقيٍم).
ــارَى َواْلَمُجوَس  اِبِئنَي َوالنََّص ــاُدوا َوالصَّ ــنَ آَمُنوا َوالَِّذيَن َه (إِنَّ الَِّذي
ٍء  َم اْلِقَياَمِة إِنَّ اللََّه َعَىل ُكلِّ َيشْ ــوْ ــَن أَْرشَُكوا إِنَّ اللََّه َيْفِصُل َبْيَنُهْم َي َوالَِّذي
ــان (55) و(69) توحي أن  ــة وكذلك اآليتان الالحقت ــِهيٌد) هذه اآلي َش
ــوم القيامة؛ حتى ال يتصور أحد من  ــالف والجدال لن ينقطع إىل ي الخ
ــمعوا  ــون أو املخالفون بحاجة إىل أن يس ــلمني أنه ما زال املجادل املس
ــم كان لعدم اتضاح  ــبب مخالفته ــاً أو جديداً توهماً أن س ــًال معين دلي
ــلمني سنظل غارقني معهم يف جدل ال نهاية  الصورة عندهم، وأنا كمس
ــا: (َوَكَذِلَك  ــك قال قبله ــة من عنده ولذل ــه بينة والهداي ــه، فآيات الل ل

أَنزَْلَناُه آَياٍت َبيَِّناٍت َوأَنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن ُيِريُد).
فمن يسعى لنرش الهداية عليه أن يتحرك وفق املنهج القرآني الذي 
ــورة  يلحظ جميع االعتبارات،  ونالحظ هنا الفرق بني تعامل آيات الس
ــا يف بداية املقال، وبني تعاملها  ــائر من  لديه ريب والتي تناولناه مع س
مع (املجادلني) و(املعاجزين) حيث كانت هجومية ضدهم ومشنعة 
َطاٍن  ــيْ ِبُع ُكلَّ َش ــاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَيتَّ ــم: (َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَج عليه
ِري  ــعِ ــُه َمْن َتوَالَُّه َفأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إَِىل َعَذاِب السَّ ــٍد * ُكِتَب َعَلْيِه أَنَّ َمِري
ــٍم وََال ُهًدى وََال ِكَتاٍب ُمِنٍري *  ــاِس َمْن ُيَجاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْل ــَن النَّ )، (َوِم

ْنَيا ِخزٌْي وَُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة  َثاِنَي ِعْطِفِه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِيف الدُّ
ــَه َلْيَس ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبيِد)،  َمْت َيَداَك َوأَنَّ اللَّ ــَذاَب اْلَحِريِق * َذِلَك ِبَما َقدَّ َع

(َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن أُْوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم).
ْمُس  َماَواِت َوَمْن ِيف األَرِْض َوالشَّ (أََلْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السَّ
َوابُّ َوَكِثٌري ِمَن النَّاِس َوَكِثٌري َحقَّ  َجُر َوالدَّ َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشَّ
ــاُء)،  ــِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم إِنَّ اللََّه َيْفَعُل َما َيَش ــِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِه َعَلْي
ــجود لله  ــح أن الس ــذه اآلية توض ــجود، وه ــن الخضوع بالس ــربَّ ع يع
ــس الكون، والخضوع يكون  ــجم مع نوامي والخضوع له هو األمر املنس

بتصديق رسله واتباعهم.
َعْت َلُهْم ِثَياٌب  (َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِيف َربِِّهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ
ِمْن َناٍر ُيَصبُّ ِمْن َفْوِق رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم)... املروي أن هذه اآلية تتحدث 
ــت املبارزة بصورة تقرر  ــن يف غزوة بدر الكربى، وقد تناول عن املتبارزي
ــل قوله: (اْخَتَصُموا ِيف  ــة البعث والعقاب والثواب، وعندما نتأم حقيق
ــِه) ففيه أن الجدال عنرص من عنارص  ــْم) مع قوله: (ُيَجاِدُل ِيف اللَّ َربِِّه
الرصاع التي قد تنتهي إىل مواجهة مسلحة وخصومة يف نفس الفكرة؛ 
ــاطه يف الجانب  ــن الكافرين لن ينحرص نش ــي أن من يجادل م ما يعن
ــى املواجهة  ــا يمكنه حت ــلمني بكل م ــد املس ــيعمل ض ــري بل س النظ
ــم الكفار  ــدر ترجع إىل ظل ــباب غزوة ب ــهور أن أس ــلحة، ومن املش املس
ــلمني واضطهادهم حتى أخرجوا من ديارهم واستلبت حقوقهم  للمس
ــىل ذلك؛ قال الله  ــك كان إذن الله لهم بالقتال مبنياً ع ــم، ولذل وأمواله
ــهَ َعَىل َنْرصِِهْم َلَقِديٌر  ــاىل: (أُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللَّ تع
َنا اللَُّه)، وقال:  ــوا َربُّ ــْم ِبَغْريِ َحقٍّ إِالَّ أَْن َيُقوُل ــَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِه * الَِّذي
(َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَينُرصَنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه 

َلَعُفوٌّ َغُفوٌر).
بعد ذلك دخلت اآليات الكريمة يف موضوع الحج؛ ونالحظ اكتناف 
ــث جاء قبلها قوله:  ــي تتحدث عن الحج بآيات الجهاد حي اآليات الت
ــاِن اْخَتَصُموا ِيف َربِِّهْم... اآليات)، وبعدها قوله: (إِنَّ اللََّه  (َهَذاِن َخْصَم
ــوٍر* أُِذَن ِللَِّذيَن  ــبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُف ــوا إِنَّ اللََّه َال ُيِح ــِن الَِّذيَن آَمُن ــُع َع ُيَداِف
ــٌر)، ويف هذا داللة  ــَىل َنْرصِِهْم َلَقِدي ــوا َوإِنَّ اللََّه َع ــْم ُظِلُم ــوَن ِبأَنَُّه ُيَقاَتُل

واضحة عىل ارتباط الجهاد بالحج وعودِته وإقامته بشكل صحيح.
ونالحظ أن اآليات دخلت إىل موضوع الحج عرب نقطتني:

ــجد الحرام  ــنيع عىل أولئك الذين مكنهم الله من املس األوىل: التش
وَن  ــبيله والوعيد لهم: (إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ فكفروا به وصدوا عن س
ــِجِد اْلَحرَاِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف  ــِبيِل اللَِّه َواْلَمْس َعْن َس

ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيرِْد ِفيِه ِبإِْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم).
ــالم وارتباط البيت والحج  ــة: الحديث عن إبراهيم عليه الس الثاني
ْر َبْيِتي  ًئا َوَطهِّ ــيْ ــه: (َوإِْذ َبوَّأَْنا ِإلِْبرَاِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت أَْن َال ُتْرشِْك ِبي َش ب

ُجوِد). ِع السُّ اِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّ ِللطَّ
هذا التسلسل فيه فائدة أن الويل عىل البيت والحج ينبغي أن يكون 
ــوات الله عليه، ولذلك صور بعد ذلك  ــىل منهاج إبراهيم الخليل صل ع
ــكل  بعض أعمال الحج صورة بديعة مقدماً لها يف قالبها اإليماني بش
ــاس وهم يقبلون  ــان، إنه يصور الن ــريه العميق يف وجدان اإلنس ــه تأث ل
ــم الخليل عليه  ــداء الحج الذي نادى به إبراهي ــن كل مكان تلبية لن م
ــالم، جاءوا يذكروا اسم الله جاءوا يعظموا حرمات الله ويشكروه  الس
ــني، كل ذلك وهم  ــون املحتاج ــا ويطعم ــون منه ــا رزقهم فيأكل ــىل م ع
موحدون لله حنفاء غري مرشكني عىل منهاج إبراهيم عليه السالم، إنه 
ْن ِيف النَّاِس  الحج الحقيقي بقيمه وأهدافه التي ضيعها الظاملون: (َوأَذِّ
ِباْلَحجِّ َيأُْتوَك رَِجاًال َوَعَىل ُكلِّ َضاِمٍر َيأِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق * ِلَيْشَهُدوا 
ــَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَىل َما َرزََقُهْم ِمْن َبِهيَمِة  َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْس
األَْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَري * ُثمَّ ِلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا 
ْم ُحرَُماِت اللَِّه َفُهَو  ــْن ُيَعظِّ وَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق * َذِلَك َوَم ــْم َوْلَيطَّ ُنُذورَُه
َخْريٌ َلُه ِعْنَد َربِِّه وَأُِحلَّْت َلُكُم األَْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتَىل َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس 
وِر * ُحَنَفاَء ِللَِّه َغْريَ ُمْرشِِكنَي ِبِه َوَمْن ُيْرشِْك  ِمَن األَوَْثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ
يُح ِيف َمَكاٍن  ْريُ أَْو َتْهِوي ِبِه الرِّ َماِء َفَتْخَطُفُه الطَّ ِباللَِّه َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ
ْم َشَعاِئَر اللَِّه َفإِنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب *  َلُكْم ِفيَها  َسِحيٍق * َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ

ى ُثمَّ َمِحلَُّها إَِىل اْلَبْيِت اْلَعِتيِق). َمَناِفُع إَِىل أََجٍل ُمَسمًّ
ِ اْلُمْخِبِتنَي  وهذا الكالم ليس له وقع إال يف قلوب املخبتني لله: (َوَبرشِّ
ــا أََصاَبُهْم  ــَن َعَىل َم اِبِري ــْم َوالصَّ ــْت ُقُلوُبُه ــُه َوِجَل ــَر اللَّ ــَن إَِذا ُذِك *الَِّذي

ــا غريهم من املجادلني  ــا َرزَْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن)، أم الَِة َوِممَّ ــي الصَّ َواْلُمِقيِم
ــل يف املخبتني األنقياء  ــري، وإنما يؤم ــال يرجى منهم خ ــن ف واملعاجزي

الصابرين املؤمنني املنفقني ولذلك تعلقت البرشى بهم.
 ( ْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ ــالم: (َوأَذِّ ــره إلبراهيم عليه الس ــظ أن أم ونالح
ــَكاَن اْلَبْيِت أَْن َال  ــا: (َوإِْذ َبوَّأَْنا ِإلِْبرَاِهيَم َم ــه يف اآلية التي قبله ــذا قول وك
وِد)  ــجُ ِع السُّ ــنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّ اِئِف ــْر َبْيِتي ِللطَّ ــْيًئا َوَطهِّ ُتْرشِْك ِبي َش
ــه؛ ولذلك أعتقد  ــادي له ويرشف علي ــج بحاجة إىل ويل ين ــه أن الح في
ــا اآليات التي  ــن إبراهيم الخليل ترتبط به ــات التي تحدثت ع أن اآلي
ــدوا يف الله حق  ــم أن يجاه ــي إبراهي ــي تأمر بن ــورة والت ــة الس يف نهاي
َها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم  جهاده؛ يقول تعاىل: (َيأَيُّ
ْر َبْيِتي  َواْفَعُلوا اْلَخْريَ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن) وهذه اآلية مرتبطة بقوله: (َوَطهِّ
وِد)؛ إن هؤالء هم من أمر الله خليله  ــجُ ِع السُّ اِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّ ِللطَّ

إبراهيم أن يطهر بيته ويعده ألمثالهم.
ــا َجَعَل  ــَو اْجَتَباُكْم َوَم ــاِدِه ُه ــِه َحقَّ ِجَه ــُدوا ِيف اللَّ ــم قال: (َوَجاِه ث
منَي ِمْن  ــلِ اُكُم اْلُمْس ــمَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَِبيُكْم إِْبرَاِهيَم ُهَو َس َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
ــاد إبراهيم رستم  ــني بل أنتم أحف ــتم دخالء أو فضولي ــُل) فأنتم لس َقْب
ــماكم به، وأنتم بإيمانكم  ــم اإلسالم الذي س عىل منهاجه وحملتم اس
ــَم َللَِّذيَن  ــم: (إِنَّ أَْوَىل النَّاِس ِبإِْبرَاِهي ــاس بإبراهي ــتقامتكم أوىل الن واس
ــوُه َوَهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِننَي) [آل عمران:68]،  اتََّبُع

وأنتم الورثة الحقيقيون إلبراهيم عليه السالم.
ــعائر:  ولذلك فإنه قال بعد اآليات التي تناولت موضوع الحج والش
(إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر)، وكلمة 
ــياق  ــة يف كل من تعددت خياناته، إال أن الس ــت عام ــوَّان) وإن كان (َخ

يشري إىل أن خيانة القيام عىل بيت الله تدخل دخوًال أولياً.
ثم قال: (ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم وََتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس) 
ــان فيمن  ــادر إىل بعض األذه ــى املتب ــا غري املعن ــهادة هن ــى الش ومعن
ــة إىل محكمة العدل  ــوم القيام ــه؛ بل هم من يأتي ي ــبيل الل يقتل يف س
ــِهيٍد َوِجْئَنا  ٍة ِبَش ــْن ُكلِّ أُمَّ ــَف إَِذا ِجْئَنا ِم ــاهداً: (َفَكْي ــي ليكون ش اإلله
ــوِر َربَِّها  ــاء:41]، (َوأَْرشََقِت األَرُْض ِبُن ــِهيًدا) [النس ــُؤالَِء َش ــَك َعَىل َه ِب
َداِء َوُقِيضَ َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ َوُهْم َال  ــهَ ِبيِّنَي َوالشُّ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَّ
ُيْظَلُموَن) [الزمر:68] فهم اآلمنون يف ذلك اليوم الذي تصدرت السورة 
بالتخويف منه، وهم سبب ألمان الناس أيضاً يف ذلك اليوم ملن شهدوا 

له بتلبية النداء.
ــَو َموَْالُكْم َفِنْعَم  ــوا ِباللَِّه ُه ــوا الزََّكاَة َواْعَتِصُم الََة َوآُت ــوا الصَّ (َفأَِقيُم
ــَم النَِّصُري)؛ يعني أنكم ال نارص لكم إال الله ولذلك يجب أن  اْلَمْوَىل وَِنْع
ــون نارصكم، ألن الله ينرص من ينرصه  ــتجيبوا له ليك تعتصموا به وتس
ــظ قوله قبلها:  ــتحقه؛ الح ــه؛ فنرصه ال يكون إال ملن يس ــرص دين أي ين
نَّاُهْم ِيف  ــنَ إِْن َمكَّ ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز * الَِّذي ُ ــرصُ نَّ اللَُّه َمْن َين ــُرصَ (َوَلَين
وِف وََنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر  ــرُ الََة َوآَتُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْع ــوا الصَّ األَرِْض أََقاُم
ــزكاة يمثالن كناية لكل  ــوِر)، وإقامة الصالة وإيتاء ال ــِه َعاِقَبُة األُُم َوِللَّ

أوامر ونواهي الله البدنية واملالية.
ــن اجتباهم الله أن  ــي يف ذهن أحد من هؤالء الذي ــذا حتى ال يأت وه
ــم دون القيام بما وجههم به، وهذا التفكري  ــم حظوة عند الله لذواته له
ــارى حتى قالوا:  ــض اليهود والنص ــة إبراهيم وبع ــل لبعض ذري حص
ــاُؤُه) [املائدة:18]  ــاُء اللَِّه َوأَِحبَّ ــوُد َوالنََّصارَى َنْحُن أَْبَن ــِت اْلَيُه (َوَقاَل
ــْل َفِلَم  ــرد عليهم: (ُق ــون منه ف ــون بالله املقرب ــم نحن املختص مراده

ْن َخَلَق). ُبُكْم ِبُذُنوِبُكْم َبْل أَْنُتْم َبَرشٌ ِممَّ ُيَعذِّ
ــَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ــَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَِّذي ــا النَّاُس ُرضَِب َمَثٌل َفاْس َه (َيأَيُّ
ــْيًئا َال  َباُب َش ــُلْبُهُم الذُّ ــا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َيْس ــْن َيْخُلُقوا ُذَباًب ــِه َل اللَّ
ــُب َواْلَمْطُلوُب) هذه اآلية فيها رضب مثل  اِل ــَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّ َيْس
ــك يتجىل حتى يف  ــره وكيف أن ذل ــة الله وقوته وقه ــور ويؤكد غلب يص
ــه من دون الله  ــى أو يعَبد أو يلجأ إلي ــه، وكل من ُيدع ــط مخلوقات أبس
 ( ــَو اْلَحقُّ ــَك ِبأَنَّ اللََّه ُه ــابقة (َذِل ــف، فهي تؤكد معنى اآلية الس ضعي
وتؤكد أن النرص ال يكون إال من عنده، فمن يرشك بالله يكون حاله كما 
ْريُ  َماِء َفَتْخَطُفُه الطَّ وصفه بقوله: (َوَمْن ُيْرشِْك ِباللَِّه َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ

يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق). أَْو َتْهِوي ِبِه الرِّ
والحمد لله رب العاملني

ًُّ َّ َّ

يف رحاب كالم اهللا تأمالت يف سورة الحجيف رحاب كالم اهللا تأمالت يف سورة الحج
ياسر الوزير

أ. مهدي العطاين
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