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َيَتَولَّْوَنُه  �لَِّذيَن  َعَلى  ُسْلَطاُنُه  �نََّما ﴿
(١٠١) ﴾�َ&�لَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكو

�لتفســ':
 �علم �� ضمS �لغائب للو�حد (به) 
g قوله تعا7 ﴿هم به مشـركو�﴾ 
ميكـن �� يكو� عائـًد� على كلمة 
"�لرk" �ملذكو.� مـن قبل g قوله 
تعا7 ﴿على .ֲדم يتوكلو�﴾، فيكو� 
�ملع¨: �� �لشـيطا� ال ميلك �لسلطة 

Wال على �لذين يشركو� باهللا.
 7W جًعا�. Sقد يكو� هذ� �لضمـ)
 g لشـيطا�، فاملع¨: �&ـم يقعو��

�لشر� بسبب Wغو�l �لشيطا�.
لقد نّبه �هللا تعا7 بذلك �� �لشـيطا� 
ميا.n سلطته على �صحابه (�عو�نه. 
فمن �سـتعا) بـاهللا � فكأمنا �علن 
للشيطا�، (هكذ� خر� عن  عد�(ته 

تصر} �لشيطا� (سلطانه.
لقد تبني من )لك �يًضا �� قوله تعا7 
﴿فإ)� قر�َ@ �لقر�H فاستِعْذ باهللا﴾ ال 
�ص �لن َّ � بـل غSَ_، (��  قصة 
Wلقاl �لشيطا� على لسانه � كلما@ 
�لشر� قصة ملفَّقة باطلة؛ )لك ألنه 
تعا7 يصّر¶ هنا �� �لشيطا� يتسلط 
على �لذين يتخذ(نه (ليًّا، (ليس على 
�لذين Hمنو� (علـى .ֲדم يتوكلو�، 
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حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا
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(قد �علن �لن  � مر�ً.� (تكر�ً.� �� 
ال سـند له (ال عما� Wال �هللا (حد_ 

  .�
 

ْلَنا 2َيًة َمَكاَ� 2َيٍة &�هللا َ.ْعَلُم  ��6َ َبدَِّ&َ﴿
ِبَما ُيَنز9ُِّ َقاُلو� ِ�نََّمـا َ.ْنَت ُمْفَتٍر َبْل 

(١٠٢) ﴾�َ.ْكَثُرُهْم َال َيْعَلُموَ

�لتفسـ':
 �آلية هي g �ألصل �لعالمة (�لدليل، 
 �Hُ�طلقت �يًضا على ُجمل �لقر �W)
�لكرمي، أل� كل ®لة منه متّثل g حد 
)�ִדا عالمة للهد�ية؛ (لكن هذ� �ملع¨ 
 �Hال جند �لقر (W ،لثا± ليس حقيقيًّا�
بشكل  �ملع¨  ֲדذ�  �آلية   Gستخد� قد 
بعض   g يبد(  �نه  شك  ال  قطعي. 
"�آلية"  كلمة  َ(كأ�   �Hلقر� مو�ضع 
�جلملة،  مبع¨  هنا�  �سُتعملت  قد 
(لكن هذ� ليس بأمر قطعي، W) ميكن 
(�لدليل  �لعالمة  هنا�  باآلية   �ير�  ��
�يًضا. غS �� �ملسلمني قد �ستعملوها 
كا�  حيث  �جلملة  مبع¨  �لبد�ية  منذ 
�لقرHنية  �ُجلمل  يسّمو�  �لصحابة 
 g  G�الستخد� هذ�  جند  كما  Hياٍ@، 
 kلن  � �يًضا (�لبخا.�: كتا� Gكال
�جلها� (كتاk فضائل �لقر�H). فاشتبه 
�ألمر على بعض �ملفسرين بسبب هذ� 
�الستخد�G، ففّسر(� هذ� �للفظ مبع¨ 

�آلية  هذ_   g ح«  �لقرHنية  �جلملة 
 �� فقالو�  تفسSها،   �بصد �ن   ��ل
�ملر�� �� �هللا تعا7 كلما نسخ Hية من 
Hيا@ �لقر�H (�نز; مكا&ا غSها قا; 
�لكفا. للن  �: Wمنا �نت مفتر على 
عند  من   �Hلقر� كا�  لو  تعا7.  �هللا 
 Sياته؟ (تفسH هللا ملا �ضُطر.@ لنسخ�

�لقرط )
 g لكن هذ� �ملعـ¨ ليس بصحيح)
.�يـي، W) ليس من �لثابت تا.�يًّا �� 
Hية من �لقر�H �سُتبدلت بآية �خر�، 
(Wال لشـهد على )لك مئاُ@ �حلّفا¾ 
�لذين كانو� قـد حفظو� �لقر�H عن 
ظهر قلب g حيا� �لن  �، (لقالو�: 
 ;)� g � لقد َحفََّظنا .سـوُ; �هللا
�ألمر Hية فالنيـة، ¢ �لغاها (حّفظنا 
مكا&ا Hية كيت؛ مما ميّثل برهاًنا قطعيًّا 
على �� كل �ألفـكا. �لر�ئجة حو; 
نسـخ Hيا@ من �لقـر�H �لكرمي Wمنا 
�لعلم (�لو�قع.  �لظن، (ليس  �ساسها 
Wن| ال �نكر �� بعًضا من �ألحكاG قد 
�سـُتبدلت D gمن �لن  �، (لك| 
\ �جد �ية شـها�� تـد; على �� 
 g �Hلقر� g ;نز Gحكًما من �ألحكا
�لبد�ية بشكل ¢ �سُتبد; Áكم Hخر. 
(�.� �� �ألحـكاG �ل� كانت )�@ 
صبغـة مؤقتة قد نزلت على �لن  � 
بوحي منفصل عن (حي �لقر�H، فلم 

يتطلب �ألمر تبديل �� حكم نـز; 
.±Hلوحي �لقر� g

 \ �(W :هنا �حد ;lميكن �� يتسـا)
�ـدÂ �� تبديل (ال تغيH g Sيا@ 
�لقر�H �لكـرمي فما)� تع| هذ_ �آلية 

W)�؟ 
(�جلو�k: �� �ملعـ¨ �حلقيقي �لذ� 
 Gلكرمي علـى �لعمو� �Hلقـر� _��.�
لكلمة "�آلية" هو �لعالمة �لسما(ية، 
(هذ� هو �ملع¨ �ملر�� هنا. فاهللا تعا7 
يعلن هنا �� من سنتنا �� نبد; عالمة 
�ا(ية بعالمة �خر�، ألننا �ألعلم ��ُّ 
�لعالما@ (�ملعجز�@ �كثر تالÃًما مع 
�لظر} (�ملوقـف، (لكن �لكفا. ال 
يلبثو� جلهلهـم �� يعترضو� (يقولو� 
 g نك مفتٍر، مع �نه ليسW :;للرسو

هذ� ما يدعو للطعن.
(هذ� هو �لناموn �إل�ي �لذ� جتلى 
��ئًما D gمن كل ن  (.سو;. )لك 
 lأل� �هللا تعا7 �¥ كل .سـو; بأنبا
Wنذ�.يـة تكو� g �لو�قع مشـر(طة 
بشـر(�، فلو �� �لقوG غS(� حالة 
 lقلوֲדم فقد يلغي �هللا بعض هذ_ �ألنبا
 Âما حد (مثاله  كليـًة،  �لتحذيرية 
�خ¥هم  حيث   ،� يونـس   Gبقو
ֲדالكهم �ملوشك، (لكنه تعا7 �لغى 
قر�. هالكهم نتيجة توبتهم (يونس: 
 G٩٩). فهـذ� هو �لقانو� �إل�ي �لعا
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فيما يتعلق باألنبـاl �ل� فيها Wنذ�. 
(Æويـف ، فلو �� �عد�l �لرسـل 
تابو� فإنه تعا7 يلغي �إلنذ�. (يلغي 

.k�لعذ�
�ما �ألنباl �ملتعلقة بغلبة ن  (�تباعه 
فال ُتلَغى �بًد�، بل ال بد من حتققها؛ 
غـS �� �ألمة �ل� قطـع �هللا معها 
 g @قّصر �(W �(عًد� من �لوعـو
تقدمي �لتضحيا@ �( g �لطاعة فمن 
سـنة �هللا تعا7 �نه يؤّجل �لوفاl مبا 
 Gبقو Âعـد؛ (مثا; )لك ما حد)
موسـى �، حيـث خر� ֲדم 
من مصر - Áسـب (عد من �هللا 
� - ليدخل ֲדم �أل.b �ملقدسة 
فاًحتا، (لكنـه � �ّجل حتقيق هذ� 
�لنبأ �م �.بعني سنة جر�l عصيا&م 
�ملتكـر. لتعليمـا@ نبيهم. (لقد 
سـجل �لقر�H هـذ� �لوعد �إل�ي 
 Gِقو بلسا� موسـى كاآلÈ: ﴿يا 
كَتَب   ��ل �ملقدَّسَة   bَ.أل� �ُخلو� ْ�
(�ملائد�: ٢٢)، ¢ )كر  �هللا لكم﴾ 
عصياَ� �ليهو� ملوسى � (�لقر�َ. 
�إل�ي Áرما� �أل.b عليهم �.بعني 
سنة، g قوله تعا7 ملوسى: ﴿فإ&ا 
¤رَّمٌة عليهم �.بعَني سـنًة َيِتيُهو� 
 Gِعلـى �لقو nَفـال َتْأ b.أل� g
يع|  مما  (�ملائد�:٢٧).  �لفاسقَني﴾ 
ل لبعض  �� هذ� �لنبأ (�لوعد قد ُ�جِّ

�لوقت، (لكنه تعا7 \ ُيْلِغه كليًة، 
.�أل� �هللا ال ُيخلف �مليعا

 k�فق هذ_ �لسـنة �ملتعلقة بعذ))
 lلكفا. كلما �لغى �هللا نبأ من �ألنبا�
بأ� صاحبهم  �لكفا. ضجـة  �ثا. 
مفتـٍر كذ�k. ملـا)� \ يتحقق ما 
�نذَ.نا به لـو كا� من �لصا�قني. 
 �)Sيث �يًضا   � �لن    l�عد� (كا� 
مثل هـذ_ �ملطاعن، فر� �هللا عليهم 
بأننا ننــز; Hيا@ �لعذ�k �د} 
معني (هـو �إلصال¶، (حني نر� 
�� �حًد� قد غّير سSته (�صلح حاله 
نبّد; قر�.نا �لسـابق، (نلغي عقابه 
�صًال، (ُنـر� Hية �لر°ة g حقه، 
أل� هدفنا �إلصال¶ ال �إليذ�l. لقد 
حصل هذ� مر�ً.� g حيا� �لن  �، 
فمثًال �خ¥_ �هللا g �لقر�H عن كفا. 
مكة �&ـم ال يؤمنو� (�لبقر�: ٧)، 
(كا� هذ� �خل¥ مبنـزلة نبٍأ بعذ�ֲדم، 
 Sحق كث g _لكـن �هللا تعا7 �لغا)
منهم ممن تولد@ g قلوֲדم خشية 
�هللا بعـد �إلنـذ�.، فمنحهم نعمة 

.k�إلميا� مكا� �لعذ�
(مع  متاًما،  �لقضية (�ضحـة  هذ_ 
��ئًما g فهمها،  nلـك يتعثر �لنا(
 ،kلوعد كذ� lلغاW �� أل&م يظنو�
مع �� Wلغاl (عـد �لعقاk ال ُيَعّد 
كذًبا، (Wمنـا Wلغاl (عد �لعطاl ُيَعدُّ 

كذًبا؛ فقد (.� g قو�ميس �لعربية: 
 kٌكذ kلوعد عند �لعر� g ُخلْلُف�"

.(kألقر�) Gٌلوعيد كر� g)
W)� فاملـر�� �حلقيقي من هذ_ �آلية 
�ننا نلغي �حياًنـا �ألنباl �إلنذ�.ية، 
�لكفا.، (لكن  فيعترb على )لك 
طعنهم باطل، أل� قر�.نا هذ� مب| 
على �حلكمة، W) ليس فيه هضٌم حلق 
 .b�لالعتر مثاً.�  يكو�  �حد ح« 
ر "�آلية"  (نظًر� 7W هذ� �ملع¨ ستفسَّ
هنا مبعـ¨ �ألنباl �لتحذيرية �ل� مر 

)كرها من قبل.
هذ�، (نظًر� 7W �لسـياr (ترتيب 
هذ_   Sتفسـ ميكن  �لكرمي   �Hلقر�
�آلية مبع¨ Hخر هو �كثر �نطباًقا هنا 
(هو كاآلÈ: لقد بّينُت من قبل �� 
هذ_ �لسو.� تعاÉ موضوw ضر(.� 
�لوحي، (من �أل�لة �ل� سـبق �� 
)كرها �هللا ֲדذ� �لصد� �يlُ �لرسل 
g �ملاضي، كقو; �هللا تعا7 ﴿تاهللا 
لقد �.َسـْلنا 7W �مـم من قبلك﴾ 
 Gَ(�آليـة: ٦٤)، (قوله تعا7 ﴿(يو
نبَعُث g كلِّ ُ�ّمٍة شهيًد� عليهم ِمن 
�نفِسـهم﴾ (�آلية:٩٠). (ملا عجز 
�لكفـا. �ماG هذ� �ل¥هـا� قالو�: 
 g �كا� �لرسل قد ُبعثو �(W ،حسًنا
�ملاضي فيجـب �� يكو� تعليمهم 
(تعليم �إلسالG (�حًد�، (لكننا جند 
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فيما يعّلمنا ¤مد �موً.� Æالف تعاليم 
 ،k(لرسل �لسابقني؟ فثبت �نه كا�
 lكيف ميكن �� يقو; �هللا �ؤال (W

�لرسل غS ما يقو; ملحمد؟!
لقد .� �هللا على هـذ� �لزعم فقا; 
﴿(�هللا �علُم مبا ينـزِّ;﴾.. �� �� 
�ختال} �لقر�H مـع بعض تعاليم 
 b.لرسـل �أل(لني ال يع| �نه يعا�
تلك �لتعاليم �حلقة، (Wمنا سـببه �� 
حاجا@ هؤالÆ lتلف عن حاجا@ 
�(لئك، (ال بـأg n )لك W) من 
�لو�حد  �ملمكن �� يعطي �لشخص 
تعليمـا@ vتلفة ألنـاv nتلفني 
بالنظـر 7W حاجاִדم �ملختلفة، (ال 
�ـوD ألحد �بًد� �� يسـتنتج من 
�نه ما ��مت �ألحكاv Gتلفة  )لك 
فال بد �� تكـو� قد صد.@ من 
جها@ vتلفة ال من جهة (�حد�. 
)لك أل� �ألحكاG ال Æتلف بسبب 
�ختال} مصد.ها فقط، بل Æتلف 
�يًضا بسبب �ختال} �ملخاَطبني مع 
كو� مصد.ها (�حًد�، أل&ا تصد. 
�ملختلفة.  �سـتعد���ִדم   7W بالنظر 
W)� فكا� مـن (�جب �لكفا. �� 
ير(� ما W)� كا� تعليم �لقر�H (فق 
مقتضيا@ �لعصر �G ال؟ فإ)� تو�فر 
فيه هذ� �لشـر� �صبح �الختال} 
�ليًال  �أل(لني  (تعليما@  تعليمه   g

َم �لغيب هو �لذ�  على �� �َهللا عالـِ
�نز; �لقر�H على ¤مد �، (ليس 
�� �لذ� �نز; �لوحي على ¤مد هو 
 lمن �نـز; �لوحي على �ألنبيا Sُغ

�لسابقني.
  هذ� �ملع¨ �ألخS يتماشى مع �آلية 
�لتالية �يًضا، لذلك �.�_ �صح �ملعا± 
"�آلية"  كلمة  فتؤخـذ  �ملذكو.�. 
 k؛ أل� �لكتاkهنـا مبع¨ �لكتـا
�� معجز�،  Hيٌة  �يًضا  �لسـما(� 
بل �W كتـب �ألنبيـاl هي �ك¥ 

معجز�ִדم.
 �لغريـب �� هذ� �العتر�b \ يز; 
� على مر �لعصـو. حيث ال �يتـر
ينفك �لكّتاk �ملسـيحيو� يقولو� 
ح« �ليـوW :G)� كا� �لقر�H يّدعي 
بأنه مصدrِّ ملا بني يديه من �لكتب 
�لسـما(ية فلما)� �تلف معها W)�؟ 
فاختالفه مع �لكتب �لسابقة يع| �� 
¤مًد� قد �ختلـق �لقر�H من عند_. 
(ملا كا� ¤مد غS ملمٍّ باألسـفا. 
�لسابقة فلذلك )كر g �لقر�H عند 
 ��ختالقه �مـوً.� تتعا.b مع ما (.
 Íل �Hلقر� Sتلك �ألسفا. (تفس g

"(ير�": سو.� �لبقر� �آلية ٩٠).
  هذ�، (قد هر� بعض �ملفسرين فقالو� 
�� g هذ_ �آلية Wشـا.� تلك �لقصة 
�لـ� تقو; �� �لن  � تال سـو.� 

�لشيطا�  فألقى  �لكفا.،   Gما� �لنجم 
بصو@ عاٍ; كلماٍ@ g تال(ته �!

  �حلق �� هـذ_ �لقصة D�ئفة متاًما، 
 lشا �W لها¤ g (سو} نثبت )لك
�هللا تعا7. (لكن لو سـلّمنا جدًال 
بصحتها فأيًضـا ال تثُبت لـتلك 
�لقصة �ية صلة ֲדذ_ �آلية، W) يؤكد 
�هللا هنا �� �آلية �ل� �سُتبدلت كانت 
من (حي �هللا تعا7، (�نه � نفسه 
 kبتبديلها، بينما يعتر} �صحا Gقا
تلك �لقصة �ملنحولة بأ� �لشـيطا� 
هـو �لذ� �لقى Hيـا@ من عند_؛ 
فثبت من �عتر�فهم �يًضا �� ال عالقة 

لتلك �لقصة �مللفقة ֲדذ_ �آلية. 
  كمـا �� �آلية �لتاليـة �يًضا تفّند 
�ًّ� ثانًيا . Gتقد (W ،عمهم �لباطـلD
على �عتـر�b �لكفا. حيث تقو; 
﴿ُقْل نّزلـه .(ُ¶ �لقدn ِمن .بك 
باحلق﴾. (�لظاهر �نه ليس g قو; 
�هللا هذ� �� .ّ� على �عتر�b �لكفا. 
�لقائل: ملا)� قّدG ¤مد من قبل تعليًما 
ينم عن �لشـر�، (ملا)� غّير_ �آل�. 
�W نز(; .(¶ �لقدn بالقر�H ميكن 
 �Hليـًال على كو� �لقر��� يكو� 
¤فوًظا ¤مًيـا، (لكن ليس فيه �ية 
�اللٍة على �� �لشيطا� ��خل شيًئا 
من عند_ g �لقر�H ¢ قاG �هللا تعا7 
 .�Hلقر� g ما �لقا_ �لشيطا� lبإلغا


