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  ادلقدمة 

شاور  ضبد الاكاماي  نتتففا  ونتتعّن  ونتتهدي  ونعوذ لاهلل م  عكاؼبُّت اغبيد هلل رب ال 
خكامت ررسل هللا وعيى آل  وصحب  وم  ؿُبَيَّد  أنفتنكا ورسّئكات أعيكالنكا ونصيّ ونتيم عيى رسّدان

 ؛ وبعد، تبع  واهدتى هبدا  إذل يـو الدي 

ة ؼبفهـو صطالحّّ ة وااليفويّ عند ربيّل اعبوانب ال الإف هذ  الدرارسة ل  تقف طوي 
حكالة درارسة مصطيح م  اؼبصطيحكات قد م زبتيف ع  اؼبصطيحكات ففّ هّاؼبفكاألّف  «كاميّةةاحل»

ة مث االنطالؽ كبو يفويّ يكفّ البكاحث أف يقـو بتحديد جذر اؼبصطيح الّيفوّي واإلؼبكاـ دبعكانّ  ال
ة واػباوج بتصور بعد ذلك يفويّ ارستخدامكات أهل االصطالح ل  يف جوانب  اؼبختيفة دبعكانّ  ال

أف يصيوا يف اؼبصطيح إذل نوع  -عد ذلكب-ليبكاحثُت ويبك  ، لييصطيح ومكا يعنّ  ومكا يدؿ عيّ 
بوضع حد جكامع مكانع ل  أو يف أقل األحواؿ يتكاعد عيى تقدمي  هّقد ينتالَِّذي  م  التحديد

يبثل جذرًا  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»يف  -اغبكاؿُهَو  ميكا-ولك  اؼبفهـو ، تصور بارسم واضح اؼبعكادل ل 
د االذبكاهكات سبثل فاوع  واذبكاهكات  اؼبختيفة داياة ومتعد، كا متاعب الفاوعثقكافّّ  و كا وفكاّيً فيتفّّ 
الَِّذي  عايفّ وثًّقكا لالنتق اؼب الة تتتع أو تضّق لكنهكا يف رسكايا األحواؿ تتصل اتصكاثقكافّّ ة و فيتفّّ 

ة معافت  وفيتفتهكا ومقكاصدهكا وإطكار نظايّ فّتصل اؼبفهـو دبصكادر معافة النتق و ، ينتيّ اؼبفهـو إلّ 
ّّ النتق اؼب ّّ ال وواقع  اجع وم  الصعب أف ال يكوف ؼبفهـو . إف مكاف ل  ذبتّد يف التكاريخ تكارىب

إف . ةثقكافّّ وال فكايّةيتخذ شكل اؼبفهـو ونتكايج  مث مصكادر بنكاي  وموارد  يف ـبتيف جوانب اغبّكاة ال
يبك  تتيّت  بتخصّص دقّق يف لفة العصا َمكا  ة تككاد سبثل يف حد ذاهتكارسالمّّ اإل فكاهّمبعض اؼب

ذماان القتضى ذلك عااات الَِّذي  حبّث لو أريد تدريت  وشاح  وتعيّي  لاؼبتتوى، ةتعيّيّّ ال
 كاميّةةاحل»إذا مكاف هذا اؼبفهـو يف متتوى مفهـو خكاّصة ، ة وردبكا مئكات منهكاالتكاعكات الدرارسّّ 

ّّ يف اؼبنظور اإل «ةذلّة اإل   .رسالم
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الفاعّة اليت  فكاهّماؼب صدؽ هذ  الدعوى أود أف أشَت إذل شبكة اؼبصطيحكات أوتبُّت ولّ 
، واليت يعتيد عيّهكا يف تامّب ، عند النظا فّ  وحكاولة ربيّي  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»يتتدعّهكا مفهـو 

 كاميّّةاغبأف يُػَيّم دبفهـو ، إذ م  الصعب إف دل يك  م  اؼبتعذر، وال بد م  توضّح نفت  ضينهكا
  .بكة واإلؼبكاـ هبكادوف فهم تيك الا ةؽبّّ اإل

دبعكانّ  اؼبختيفة  «اغبكم»ومفهـو ، «العبكادة»ومفهـو ، «الدي »مفهـو ، فكاهّم  اؼبوم  هذ 
، والدنّكا واآلخاة وديّةواػبيق والعب لوهّّةومفهـو األ، كا أو عافًّكاتاايعّّ كا أو شاعّّ رسواء أمكاف 

، واألرض، ووحدة الدي  ،والااايع، والعكاـ واػبكاص، واؼبطيق والنتيب، واغبالؿ واغبااـ، واػبطكاب
فبقطع . وغَت ذلك م  أمور تتعذر اإلحكاطة جبوانب اؼبفهـو اؼبختيفة بدوف اإلؼبكاـ هبكا وتصنّفهكا

ّّ احملّطة لاؼبفهـو األ فكاهّمالنظا ع  تفكاوت طبّعة ومتتوّيت تيك اؼبصطيحكات واؼب موضوع  صي
ت اإلؼبكاـ متتوى م  متتوّيأبّي  الدرارسة والتحيّل ال يبك  اإلؼبكاـ حبقّقت  وفهي  دوف إؼبكاـ هبكا

  .اليت يقتضّهكا فهم ودرارسة ذلك اؼبفهـو

يبثل الَِّذي  يفويّ دبجاد الابط بُت اعبذر ال فكاهّمىبطئوف يف ارستعيكاؿ اؼبَمكا  إف النكاس مثَتًا 
عند  «وعًّكا مكاذبً »يبك  أف نعترب  َمكا  عنواف اؼبفهـو وبُت بعض أنواع االرستعيكاؿ فّاّع بعض

خالؿ العقود  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»ومفهـو . بوعّ يف حقّقت ُهَو  مكاو ، فكاهّمإمعكاف النظا يف تيك اؼب
أحملنكا الَِّذي  متنوعة بذلك الاكل فكايّةالقيّية اؼبكاضّة جاى تداول  أبشككاؿ ـبتيفة م  مدارس 

ميكا يتنكاوؿ الاعا حبّث يكفّ ؼبتنكاول  أف يقـو بتحيّي  مث تامّب  لّكتاف    فبعضهم تنكاول. إلّ 
يفاع عيّ   التنكاول  لاعتبكار  واحًدا م  أهم مقكاصد الاايعة يبك  أف يعترب  أصمعنكا  وبعضهم 
  .إذل غَت م  أنواع التنكاوؿ اليت دل تزد اؼبفهـو إال غيوًضكا، أحككاًمكا وفاوًعكا

. تيك الدوايا أو الدروب الضّقةوقد حكاوؿ الككاتب جزا  هللا خَتًا أف ىباج هذا اؼبفهـو م   
أحكاط ووبّط هبذا اؼبفهـو م  إّف هنكاؾ أمورًا ال بد م  َمكا  ى التنبّ  إذلهذ  اؼبقدمة رستعيل عيو 

توضّحهكا لتتتطّع هذ  اؼبقدمة أف تتضكافا مع البحث القّم يف تقدمي التصور اؼبنكارسب ؽبذا 
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فإف االضطااب واالرتبكاؾ يف تنكاوؿ هذا اؼبفهـو م  ـبتيف اؼبدارس ظل رسكايًدا يف هذ  ؛ اؼبفهـو
  .الدرارسكات حىت اآلف

فإننكا نود أف ، ولكّ ال نتقط يف وهم اغبتم بقوؿ الكيية األخَتة يف هذا اؼبفهـو اػبطَت 
فإن  ، فإف دل يك  ذلك، ة لفهي ضاوريّ ننب  إذل بعض اؼبعكادل اليت تعترب مالحظتهكا والوقوؼ عيّهكا 

  .يكوف متكاعًدا ليوصوؿ إذل نوع م  الدقة والتحديد يف مقكاربت 

فقد خكاطبة هللا جل ، م عيّ  الصالة والتالـ أيب األنبّكاءهّة إبااأود أف أنب  إذل دعو   ( أ)
 ِإّّنِ َجكاِعُيَك لِينَّكاِس ِإَمكاًمكا قكاَؿ َوِمْ  ُذرِّيَّيِت قكاَؿ ال يَػَنكاُؿ َعْهِدي الظَّكاِلِيُتَ  :الشأن  قكاي

مقّم ال  ،وهنكاؾ ظيم وعدؿ. وتعكاذل  هللا رسبحكانُهَو  إمكامة جبعل جكاعل فهنكاؾ إذا. (ٕٗٔ:)البقاة
واإلمكامة يف هذ  اآلية الكايبة ، ورسكابق لاػبَتات، ومقتصد، وظكادل لنفت  م  الباا، بد أف تعاؼ

عهد ال ينكال  الظكاؼبوف وال يقًتبوف من  . وبُت اإلنتكاف -جل شأن -بُت هللا  َّ أتخذ شكل عهد إؽبِ 
ة العدؿ هنكا ميقكابل وتربز قّي. ع  أف يبكنهم من  الفض، وال ينبفّ ألحد أف يقّاهبم من  حبكاؿ

 لاإلصالحم  أهداؼ األنبّكاء وؼب  يقوموف يف النكاس  -بعد التوحّد-ليظيم لاعتبكارهكا اؽبدؼ األوؿ 
إمكامة قكايية عيى جعل ؛ الفاعّة فكاهّموهنكا تربز صبية م  اؼبصطيحكات واؼب. مقكاـ األنبّكاء م  بعدهم

 ّّ ّّ وعهد ، إؽب ويفتح هذا اػبطكاب م  هللا . غَت ذلكإذل ، وظيم وظكاؼبوف يقكابي  عدؿ وعكادلوف. إؽب
أيية  تبكارؾ وتعكاذل انفذة عيى أولئك الذي  جعيهم هللا إبااهّمرسبحكان  وتعكاذل إذل أيب األنبّكاء 

َوَجَعْيَنكا  :الذي  أماان لاإليبكاف هبم وأماان أف نقتدي هبداهم، يهدوف أبما  م  األنبّكاء واؼبارسيُت
ُهْم أَِييًَّة يَػْهُدوَف أِبَمْ  َواْجَعْيَنكا لِْيُيتَِّقَُت  ،(ٕٗ:)التجدة ااَِن َليَّكا َصبَػُاوا وََمكانُوا ِِبَّيتَِنكا يُوِقُنوفَ ِمنػْ

َتِدْ  ُقْل ال َأرْسأَُلُكْم َعَيِّْ  َأْجاًا ِإْف ُهَو  ،(ٗٚ:)الفاقكاف ِإَمكاًمكا أُولَِئَك الَِّذيَ  َهَدى اَّللَُّ فَِبُهَداُهُم اقػْ
  .(ٜٓ:)األنعكاـ ِإال ذِْمَاى لِْيَعكاَلِيُتَ 

ّّ ة اإلمكامة وارتبكاطهكا لاعبعل اإلعييّّ تبدو يف   ( ب) ّّ فكاة االصطفكاء اإل، ؽب فهذ  . ؽب
اَّللَُّ َيْصطَِفّ ِمَ   :فاديّ ة اعبعل واالختّكار واالصطفكاء العييّّ الفكاة ينبفّ أف تالحظ مع 
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ٌّع َبِصَتٌ  ة ّدداصطفكاء ياتبط دبواصفكات ؿب، (٘ٚ:غبج)ا اْلَيالِيَكِة ُررُسال َوِمَ  النَّكاِس ِإفَّ اَّللََّ ظبَِ
ـَ َونُوًحكا َوآَؿ ِإبْػاَاِهَّم َوآَؿ  :لاعوب وأمم -تعكاذل-ة اصطفكاء هللا عييّّ لتفهم هبكا  ِإفَّ اَّللََّ اْصطََفى آَد

 الألفااد يكونوف أنبّكاء وررس َّ ة االصطفكاء اإلؽبِ عييّّ و ، (ٖٖ:)آؿ عيااف ِعْياَاَف َعَيى اْلَعكاَلِيُتَ 
أما ُهَو . ىبتكاروف لّكونوا مّداف ناكاط هؤالء األنبّكاء والارسل ومّداف قّكادهتم ومّداف هدايتهم وأقواـ

وهو اصطفكاء ألداء مهكاـ ؿبّددة  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»ال بد م  مالحظت  وكب  نتحدث ع  
  .ةخالفّّ ارست

ة تاايعّّ الة و قكانونّّ إذل الوراء لينظا يف اتريخ النظم ال الال بد لنكا م  أف ناجع قيّ  ( ت)
لنجد أف هنكاؾ نظًيكا قد قكامت عيى أرسكاس ، ة يف ـبتيف عصورهكاباايّ ة اليت عافتهكا الجتيكاعّّ واال
ومايوف واألمكاديوف تنظًيكا مثَتة عافهكا ال، باكل م  األشككاؿ «ةإذلّة  حكاميّةة»أو  «إذلية حكم »

ميكا قبد نظًيكا  ،  ديبةوعاؼ بعضهكا الفااعنة وغَتهم م  أبنكاء اغبضكارات الق، وعاؼ بعضهكا البكابيّوف
وإذا نظاان يف ذلك التكاريخ . شعب اؼبدينة أو القبّية أو رسوى ذلك، مكانت ربكم لارسم الاعب

 كاميّّةفإف ذلك رسّتكاعد مثَتًا عيى الوعّ بطبّعة فكاة اغب، يقكابي َمكا  ورأينكا والحظنكا متَتة
فككانت ، األشككاؿباكل م   «الدين»فكثَت م  النظم والقوانُت القديبة نتبت إذل . إبطالؽ

فيكا يصدر . ؼبيوؾ أو القكادةبعض نظم اغبضكارات القديبة تصدر ع  الكهنة وبعضهكا يصدر ع  ا
ويعطّ هذا النوع م  القواعد أو ، أو ظل اإلل  يف األرض، وحّ اآلؽبةأنّ   هنة يعتربع  الك

بعض الاعوب ويف مقكابل ذلك عافت . أو قوة يف هذا اجملكاؿ، ةإؽبّّ القوانُت أو األواما رسيطة 
كا يصدر ع  إنتكانًّ  الة عيتاايعّّ شعب رومكا فكاة اعتبكار التاايع أو القكاعدة ال خكاّصةالقديبة و 

وبذلك عربوا ع  رغبتهم يف فصل الدي  ع  القكانوف يف رومكا . در ع  اآلؽبةاإلنتكاف نفت  وال يص
ع  أغيب  اومكاّنّ نوف الال يزاؿ يعترب  مثَت م  فقهكاء القكانوف م  أهم اػبصكايص اؼبيّزة ليقكا الفص

  .ة القديبةقكانونّّ النظم ال
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ة الدور األوؿ يف ازبكاذ اؼبيكّة نظكاًمكا عكاًمكا جتيكاعّّ ة واالقكانونّّ ولقد رد بعض مؤرخّ النظم ال 
وقد مكانت اؼبدف التوماية ربكم يف األصل . بُت النهاي  القديبة إذل الدي َمكا  يف حضكارة بالد

، وهو الككاه  األمرب يف اؼبييكة، يعترب خيّفة اإلل  يف األرض دّنّ ولك  اغبكامم اؼب، كادينًّ حكًيكا 
وتنفذ األحككاـ لارسم اإلل  يف . ة لديهمدينّّ ة والزمنّّ ياب  التوحّد بُت التيطتُت الَمكا  ولالتكارل هنكاؾ

 فككاف اإلل ، بل إف اختّكار اؼبيك ذات  مكاف يف تيك اغبضكارة ينتب إذل اإلل ، تيك اغبضكارة القديبة
  .ىبتكار اؼبيك بنحو م  األكبكاءالَِّذي  ُهوَ 

ة ووصف اؼبيك األمرب عكاؼبّّ فقد بازت عندهم فكاة اغبكومة ال، يف عهد اؼبيوؾ األمكاديُتأّمكا  
ع  تنفّذ إرادة متئوال ، مث اعترب اؼبيك نفت  واحًدا م  اآلؽبة، أبن  ميك جبهكات العكادل األربع

أمكاـ متئوؿ  وهو، ة اآلؽبة وال يعيل إال بوحّ منهكاؾبيوع اآلؽبة يف األرض فهو تعبَت ع  إراد
  .وبذلك يفاض عيى رعكاّي اآلؽبة طكاعة مطيقة يف الفكالب، اآلؽبة ع  أخطكاء رعكاّيهكا واكباافكاهتم

عيكا مكاف عيّ  يف اؼبيكّكات  البُت النهاي  فقد تفَت اغبكاؿ قيَّمكا  ُت يف بالدّيف دولة اغبّثأّمكا  
ّّ الكبَتة ذات القكانوف اإل ، عيى دعكايم القوة فقط يف مصا أو يف لابل لّصبح اؼبيك قكايًيكا ؽب

ة وجود اؼبيك وطكاعت  قكايية عيى مون  قوًّي منتصاًا قكادرًا عيى ربقّق االنتصكار عيى شاعّّ ولتصبح 
لكن  يعترب مزوًدا ، ة فكاؼبيك ال يعترب إؽبكا وال قكايًيكا مقكاـ اإلل  يف هذ  الدولةدينّّ النكاحّة الأّمكا  ،رسوا 

ّّ دد دب أنّ   ويبك  أف يدخل بعد موت  يف عداد اآلؽبة ويعكامل عيى، داـ قكادرًا عيى االنتصكارَمكا  إؽب
وتعترب ، بُت اآلؽبة والنكاس-ميكا مكاف اغبكاؿ عند البكابيُّت ،  واحد منهم بعد ذلك أو يعترب ورسّطكا

  .ةأحالم  ومنكامكات  وتفكاؤل  وتاكاؤم  ورسّية م  الورسكايل اليت يعرب ع  صيت  لاآلؽب

العربانَّوف  -ةؽبّّ اإل كاميّّةبًتاثهكا يف ؾبكاؿ اغب-وقد يكوف أهم الاعوب اليت ال بد م  التذمَت  
فهو يف أرجح أقواؿ ، والعربانّّوف مصطيح أمشل وأعم م  مصطيح بٍت إرساايّل. مث بنو إرساايّل

 فيتطُت ضهم يفاؼبؤرخُت يتنكاوؿ مل أولئك الذي  عربوا الفاات لاذبكا  فيتطُت وغَتهكا وارستقا بع
وف عربيّ فكالعربانّوف أو ال. ق عقكايدهم وذهب بعضهم إذل مصا وأقكاـ فّهكاواختيط لالتكامُّت واعتن
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ا بُت النهاي  إذل فيتطُت وإذل مصَمكا  وف ومنهم رسكامّوف قكادموف م  العااؽ تاموا بالدمصايّ منهم 
  .يف الدرجة األوذل أو إذل منكاطق ؾبكاورة لالنتبة ليبعض

 تكوف حبكالة البداوة يضابوف يفَمكا  ويف حكالة أشب ، عربانّّوف فًتة طويية يف تنقلوقد قضى ال 
اؼبتكاعدة   ويبّيوف إذل االرستقاار عندمكا هبدوف رسبي  وورسكايي  واؼبّكا، األرض رسعًّكا يف ابتفكاء الكأل

فتهكا تتكوف القبّية م  ؾبيوعة م  األرسا اليت تعترب ن، وقد مكانوا يف تيك اؼباحية قبكايل. عيى ذلك
  .ذات أصل واحد

َّ ة يف هذا النوع م  النظم القبيّة رسكارسّّ والاابطة األ  اليت قد تكوف يف لادئ ، رابطة الدـ ِه
ولك  بعد أف تتداخل يف مّكاف القبّية عنكاصا أخاى تقتضّ ، ةّحقّق، يف حكالة صفا القبّية، األما

َّ القبّية البااطهكا يف رسيطتهكا وتاتضّ  ع م  رابطة الدـ فّيكا بُت ذلك يصبح هنكاؾ شّء أورس ِه
واؼباجع يف حكم القبّية رسواء يف أعااؼ العاب أو يف أعااؼ . هؤالء الذي  يكونوف القبّية اؼبختيطة

فهو اغبكامم فّهم وهو صكاحب التيطة اؼبطكاع م  ، شّخ القبّيةُهَو  غَتهم فب  عكاشوا حّكاة بداوة
ا م  لك  اؼبيفت لينظا أف مثَتً . شّوخ لقبكاييهمالعربانّوف فككاف لديهم أّمكا  .القبّية إبرادهتكا ورضكاهكا

ف )نص( يااد ب  شّخ أو ريّس لقبّية أو فال، ييقبوف لالنصوص فّقكاؿ نصّ هؤالء الاّوخ مكانوا
اختّكار  م   قد اختَت م  نواصّ القـو وأشافهم فهو نص أو نصّ لاعتبكار  قد متأنّ   لاعتبكار

، «فلسطني»ُت يف بالد منعكاف عربيّ بكايل الوبقّت ق، (ٔ)واألشااؼ اءوسالنواصّ أو م  ال
مث هكاجا إرساايّل وبنو  إذل مصا حّث  ، واختيطت لالتكامُّت م  أهل اعبنوب واعتنقت عقكايدهم

وىبتيف . مكاف يورسف عيّ  التالـ قد رسبقهم إلّهكا إثا مّد إخوت  ل  مث أصبح وزياًا لفاعوف فّهكا
هم م  يبّل إذل ربديدهكا لالقاف الثكام  عاا قبل وإف مكاف من، ؽبجاةاؼبؤرخوف يف ربديد اتريخ هذ  ا

وأقكاـ بنو إرساايّل يف شاؽ الدلتكا يف مصا رعكاة يف أوؿ األما مث زراًعكا متتقاي  ارستقاارًا امتد ، اؼبّالد
وحكاولنكا أف ، وإذا ذبكاوزان هذ  اؼبصكادر اليت تقـو عيى نوع م  االفًتاضكات. يف الزمكاف عدة قاوف

                                                           
(1)

 تاريخ النظم االجتماعية والقانونية، دمحم بدر. 
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ت حّدديّ  باكل أو ِبخا قبد بُت أيدينكا نصوص العهد القدمي اليت يبك  االعتيكاد عَمكا  قبد
طبتة  إبااهّممكاف عيا  :وهجاة إرساايّل وينب  دبكا يزيد عيى قانُت ورد قول  إبااهّمالفًتة بُت وصوؿ 

طبتة ورسبعُت عكاًمكا  إبااهّممكاف عيا  :حّث ورد قول ، (ٕٔ/ٗعاا عكاًمكا ميكا يف رسفا التكوي  )
وعندمكا  ؛ (ٕٙ/ٕ٘ميكا يف )إرسحكاؽ   ذل فيتطُت وبعد طبس وعااي  رسنة ولدعندمكا تاؾ حااف إ

وأف يعقوب قد وصل ، (ٚٗ/ٜرستُت عكاًمكا ولد ل  يعقوب ميكا يف اإلصحكاح )إرسحكاؽ  مكاف عيا
وإخااجهم  إرساايّلوحُت شكاءت حكية هللا جل شأن  اصطفكاء بٍت ، (رسنةٖٓٔ)إذل مصا وعيا  

فكاختكار ، كونوا قوًمكا ولّحييوا التوراة وأذف خباوجهم م  مصام  حكالة الاتكات والقبيّة والتااذـ لّ
ولّوحد قبكايل بٍت إرساايّل ، عيّ  التالـ لّقـو هبذ  اؼبهية ولّؤدي هذ  الارسكالة ي ميّّ   ؽبم مورسى

مكاف ال بد لتوحّد القبكايل . وهبعل منهم شعًبكا وهبعل منهم قوًمكا ويوجد بّنهم رابطة عقّدة ودي 
بذل  مورسى وأخو  هكاروف الَِّذي  وجعيهكا شعًبكا واحًدا م  مثَت م  اعبهد ةرساايّيّّ اإل واألرسبكاط

ومكاف م  أباز الورسكايل اليت . عيّهيكا التالـ منذ اػباوج ببٍت إرساايّل م  مصا وؾبكاوزت  هبم البحا
حوؿ مورسى عيّ  إلّ   صكارواالَِّذي  اتبعت يف توحّد هذ  القبكايل وربوييهكا إذل شعب االلتفكاؼ

فهذا االلتفكاؼ جعل م  صبّع اؼبيتفُت حول  ، إذل بٍت إرساايّل اللتالـ لاعتبكار  ررسو الصالة وا
اؼبتقبيُت لارسكالت  جزءًا م  شعب هللا وجعل األرض اؼبقدرسة اليت لارؾ فّهكا وأخاجهم إلّهكا أرض 

، بٍت إرساايّل في  أراد أف يكوف ضي  شعب هللا وينضم إذل فبيكة هللا م ، تبكارؾ وتعكاذل فبيكة هللا
وأف يتقبل فكاة اإليبكاف دبورسى وأخّ  هكاروف ، اؼببكاشاة «حكاميّه هللا»فيّس عيّ  إال أف يتقبل 

وأف يتقبل ، وبيالف إذل الاعب ررسكايي  ومييكات  -جل شأن –عيّهيكا التالـ نبُّت مارسيُت م  هللا 
وراة ومكا ورد يف ورد يف التَمكا  وأف يتقبل، اػباوج إذل األرض اؼبقدرسة واإلقكامة فّهكا واالرتبكاط هبكا

وقد ارتبط ذلك أبف هللا رسبحكان  قد ارستجكاب . األلواح اليت جكاء هبكا مورسى عيّ  التالـ م  رب 
ّّ مكاف ذلك الاعب يطيب  م  عطكاء َمكا   لكل وحّنيكا طيبوا طعكاًمكا ، فحّنيكا طيبوا اؼبكاء فجا  ؽبم، إؽب

ْب ِبَعَصكاَؾ اغبََْجَا فكانْػَفَجَاْت ِمْنُ  اثْػنَػتكا فَػُقْيَنكا اْضاِ  :أ  ؽبم وأنزؿ هللا عيّهم اؼب  والتيوىهّمعًّنكا 
ًنكا ّّ ( وربط بُت العطكاء اإلٓٙ:)البقاة َعْاَاَة َعّػْ اؼبعجز وبُت اػبوارؽ اغبتّة اليت أعطّنكا مورسى  ؽب
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 :والتاديد يف وجوب اؼبتكابعة منهم حُت يافضوف طكاعة هللا جل شأن ، وبُت العقولات الصكارمة
 ََْنكاُمْم ِبُقوَّةٍ َوِإْذ نَػتَػْقَنكا اعب ، (ٔٚٔ:)األعااؼ َبَل فَػْوقَػُهْم َمأَنَُّ  ظُيٌَّة َوظَناووا أَنَُّ  َواِقٌع هِبِْم ُخُذوا َمكا آتَػّػْ

ّّ أوتوا جكاءهتم مثل هذ  اػبوارؽ لّنتجم ذلك العطكاء اإلَمكا  فإذا رفضوا أخذ اؼببكاشا مع تيك  ؽب
 تبكارؾ وتعكاذل أعطّ  وارستجكاب هللاَمكا  د أعطىوق، العقولات الصكارمة اليت تاَت إذل أف هذا الاعب

أرا  دل يبق أمكام  إال اػبضوع واالرستتالـ والطكاعة اؼبطيقة َمكا  طيب  وأرا  م  خوارؽ آّيت َمكا  لكل
 كاميّّةمثَتي اػباوج عيى هذ  اغب،  ومع ذلك فقد مكاف بنو إرساايّل مثَتي التياد، لإلل  جل شأن 

 حّث ارتدوا دبجاد أف غكادرهم مورسى، ةيكاعّّ  إذل حكادثة ردهتم اعبويكفّ أف ناَت، اؼببكاشاة ةؽبّّ اإل
ة م  قبل هذا صبكاعّّ فككانت ردة ، وعبدوا العجل لالاغم م  وجود أخّ  هكاروف بّنهم عيّ  التالـ

يثوروف َمكا  بل مكانوا مثَتًا، ت وعبكادات  واػبضوع غبكاميّّ  تبكارؾ وتعكاذل الاعب اؼبختكار ع  أتلّ  هللا
، ةصايّ وييومون  عيى إخااج  ؽبم م  أرض مصا وحامكاهنم م  األطعية اؼب   التالـعيّ عيى مورسى

يبك  النظا إذل اإلصحكاح ، وهنكاؾ يف رسفا اػباوج صبية م  اإلصحكاحكات تاَت إذل هذا األما
ويف رسفا اػباوج يؤمد . ( وغَتهكا ميكا وردت يف القاآف الكامي إشكارات إذل هذا٘، ٖ/ٖٖ، ٜ/ٕٖ)

أنت تعلم مم ميّل هذا » :عيّ  التالـ ؼبورسى عيّ  التالـ وؿ هكاروف( قٖ/ٚٔاإلصحكاح )
بعد خكاّصة  وتقع فّ  صبية م  التطورات، وبدث ؽبم مثَت م  األمور، «الشعب إىل فعل الشر
فيقد تفاقت مييتهم م  جديد واختيت نظيهم واكبيت . عيّهيكا التالـ وفكاة مورسى وأخّ  هكاروف

وأتثا بعضهم بتيك الاعوب اجملكاورة ، اط بعضهم يف شعوب ؾبكاورةأواصا التضكام  فّيكا بّنهم والب
ويف تيك . «القضكاة»حىت بيفوا متتوى عبكادة األصنكاـ ميكا ياَت إذل ذلك العهد القدمي يف متكاب 

يكا قكاـ فّهم نيب لدعوهتم ليوحدة والتككاتف م  جديد ومي، اؼباحية انتاات بّنهم الفنت والادايد
فقتيوا الكثَت م  أنبّكايهم وسبادوا عيى رسيطكاهنم وارتضوا ألنفتهم تيك  ،مأصكاب  منهَمكا  أصكاب  منهم

فياوا جبيية م  العهود منهكا . اغبكالة التّئة اليت مكاف هللا رسبحكان  وتعكاذل قد أنقذهم وأخاجهم منهكا
  .عاؼ بعهد اؼبيوؾالَِّذي  مث ذلك العهد، «حبكم القضكاة»عاؼ الَِّذي  ذلك العهد
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َّي َداُوُد ِإانَّ  مخيفكاءعيّهيكا التالـ  ورسيّيكاف داود  يف ماحية م  اؼبااحلوقد بعث هللا ؽبم  
 ِإفَّ الَِّذيَ  َجَعْيَنكاَؾ َخِيَّفًة يف اأَلْرِض َفكاْحُكْم بَػُْتَ النَّكاِس لِاغبَْقِّ َوال تَػتَِّبِع اؽْبََوى فَػُِّضيََّك َعْ  رَسِبِّل اَّللَِّ 

فكانتقل األما م  . (ٕٙ:)ص َعَذاٌب َشِديٌد دبكا َنُتوا يَػْوـَ اغبَِْتكابِ  َيِضياووَف َعْ  رَسِبِّل اَّللَِّ ؽَبُمْ 
ارستخالؼ أنبّكاء ومارسيُت وبكيوف يف ذلك  حكاميّّةاؼببكاشاة إذل  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»ماحية 

وإذ دل . متتخيفُت ع  هللا الودبكا جكاء يف التوراة لاعتبكارهم ررس، تبكارؾ وتعكاذل عة هللاباايّ الاعب 
كات سبادهم واكباافهم يف إطكار ذلك األما طيبوا م  هللا أف هبعل ؽبم ميوًمكا مفَتهم م  عييّّ تقف 

مّف ال وقد حكاموا أولئك األقواـ الذي  جكاوروهم ،  ورغبة منهم يف ؿبكامكاهتم، النكاس أتثاًا دبجكاوريهم
أشكار القاآف وقد ، !؟فكّف ال يوافقوهنم يف هذا، يف بعض الفًتات واؼبااحل يف عبكاداهتم األصنكاـ

ِإْذ قكاُلوا لَِنيبٍّ ؽَبُُم ابْػَعْث لََنكا َمِيًككا نُػَقكاِتْل يف رَسِبِّل اَّللَِّ  :الكامي إذل هذا األما حُت قكاؿ جل شأن 
ُتْم ِإْف ُمِتَب َعَيُّْكُم اْلِقَتكاُؿ َأالَّ تُػَقكاتُِيوا  ،فجعل هللا ؽبم طكالوت ميًككا( ٕٙٗ)البقاة:  قكاَؿ َهْل َعَتّػْ

َنكا َوكبَْ َوقكا ُ  َأَحقاو َؿ ؽَبُْم نَِبّػاوُهْم ِإفَّ اَّللََّ َقْد بَػَعَث َلُكْم طكاُلوَت َمِيًككا قكاُلوا َأَّنَّ َيُكوُف َلُ  اْلُيْيُك َعَيّػْ
  .(ٕٚٗ-ٕٙٗ)البقاة  لِاْلُيْيِك ِمْن ُ 

مثَت   باكل فّ  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»يف بٍت إرساايّل قد عافت إنّ   :فإًذا نتتطّع أف نقوؿ 
رسبحكان  قد خطهكا أنّ   أنزؿ وألواح أنزلت مكتوبة نُصكا )زعيوا ظبكاويّ فهنكاؾ متكاب ، م  التحديد

ة التبيّغ والتورسط عييّّ وهنكاؾ أنبّكاء مارسيوف يقوموف عيى ، وقد أماوا وميفوا بتطبّقهكا، إبصبع (
ك اؼبكامكات وتي، بّنهم وبُت هللا جل شأن  ولكنهم صبًّعكا ياًتموف يف مالحظة خوارؽ العطكاء

ويف الوقت نفت  ياًتموف يف مالحظة العقكاب الاديد عندمكا يقع اكبااؼ ع  ، اؼببكاشاة ةؽبّّ اإل
 الويف العهد اؼبيكّ ؽبم وعهد االرستخالؼ ارستقكاـ ؽبم األما قيّ، تطبّق التوراة أو تطبّق الاايعة

ة رسيّيكاف عيّ  التالـ ولك  دبجاد وفكا، عيّ  التالـ مث يف عهد رسيّيكاف عيّ  التالـ داود يف عهد
وهكذا احتل . أنذرهم هللا جل شأن  ب  م  أف اكباافهم رسوؼ يتاع هبالمهمَمكا  لالقـو حكاؽ

وارستوذل ، وضيوهكا إلمرباطوريتهم (ـ. ؽ ٕٔٚرسنة )إرساايّل ، اآلشوريوف عكاصية إحدى اؼبييكتُت
ًقكا إذل لابل لتبدأ كا رقّوأخذ أهيه، (ـ. ؽ ٚٛ٘رسنة )نبوخذ نصا عيى فبيكة يهوذا ودما اؼبعبد 
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ديدة سبا بعدهكا مل تيك القاوف اؼبتطكاولة واليت انصها فّهكا بنو إرساايّل يف مل شعوب ماحية ج
األرض ودخيوا يف مل األدّيف اؼباامة واؼبوحدة واعتنقوا ـبتيف النحل لّعودوا الّـو يتحدثوف ع  

َمكا  مكاف عيّ  اآللاء بنكاء عيىَمكا   كل والعودة إذلّوإقكامة اؽب، أرض اؼبّعكاد وع  إقكامة فبيكة إرساايّل
  .كا قد قطع ؽبم أبف ياثوا هذ  األرض اؼبقدرسة )ومكا ورثتهم ذاؾ أـ وال أب(إؽبًّ مكاف وعًدا أنّ    زعيوا

 * * * * *  

  رسرايّلية يف التصور اإل ةذلّة اإل كاميّةةاحل:  

َّ ميكا   «ةذلّة اإل حكاميّةةلل»ة رسكارسّّ األ ئأهم اؼببكاد ّدديبك  أف كب  ّّ  التصور اإليف ِه  : رساايّي

واختكار تبكارؾ وتعكاذل ، قد اختكار شعب  م  بٍت إرساايّل -جل شأن -أبف هللا  :ادلبدأ األول 
وأف يكوف م  بُت أبنكاء هذا الاعب أنبّكاء وررسل يتصيوف ، أف يكوف اغبكامم اؼببكاشا ؽبذا الاعب

تيك التعكالّم اليت اشتييت  َّ هِ و ، وأيخذوف من  تعكالّي  لّبيفوهكا ؽبذا الاعب، تبكارؾ وتعكاذل لاهلل
لاعتبكار أف تيك األرسفكار  «اخلروج والتثنّة»رسفاى  كاّصةوخب، عيّهكا األرسفكار األوذل م  العهد القدمي

 َّ جل شأن  قد قدـ عيى لوحُت الوصكاّي العاا أنّ   ميكا،  اؼببكاشا لياعب تبكارؾ وتعكاذل مالـ هللا  ِه
 «التثنّة»وؿ بعض نصوص التوراة يف رسفا اليت متبهكا بنفت  جل شأن  وخطهكا إبصبع  ميكا تق

 وأف هذا القكانوف، إذل شعب  اؼبختكار لّقـو بتنفّذهكا وتطبّقهكا عيّ  التالـ لّقدمهكا ررسول  مورسى
ال يبيك أحد م  النكاس دبكا يف ذلك األنبّكاء  تبكارؾ وتعكاذل قكانوف هللا ومالم ُهَو إمّبكا  جكاءالَِّذي 

لتفَّت أو إذل الاعب ال يبيكوف التدخل فّهكا لا تبكارؾ وتعكاذل واؼبارسيوف الذي  ضبيوا الارسكالة م  هللا
أو  مكاف أو نبًّكا أو حكامًيكا  الفيّس ألحد غَت هللا جل شأن  ررسو ، لاإلضكافة أو لالنقض أو لالتأويل

  .ة نتخ أو تبديل لاّء م  مالـ التوراة أو إضكافة شّء إلّ عييّّ حربًا أو ربًّكا أف يقـو ب

أو هذا االختّكار هبعل م  شعب إرساايّل أقاب الاعوب  كاميّّةاغب ذ ه فّ إ :ادلبدأ اآلخر 
،  مككانة ميككانتهمعكاؼبُّت وأن  لّس ألحد م  ال، وأحبكاؤ  تبكارؾ وتعكاذل بل أبنكاء هللا، إذل هللا تعكاذل
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ويعطّ أرضهم مككانة القدارسة ،  تبكارؾ وتعكاذل ذبعل منهم شعب هللاخكاّصة  وهذا يعطّهم صفة
 ةهبذا الفهم وهبذ  الطايقة واضحة مفهوم كاميّّةومكانت هذ  اغب. شأن  ؽبم حبكم تقديس هللا جل

أو  «ادللوك األنبّكاء»مث ، «اخللفكاء»مث إذل ماحية ، «القضكاة»لديهم قبل أف ينتقيوا إذل ماحية 
 :لذلك نتتطّع أف نقوؿ، عيّ  التالـ اغبكاؿ لالنتبة لنيب هللا رسيّيكافُهَو  ميكا  «اخللفكاء ادللوك»

وفّيكا مكانوا عيّ  لالصورة اليت ، يتضح يف اتريخ بٍت إرساايّلَمكا  يخ هذا اؼبفهـو يتضح أمثااتر إّف 
 ّهوديّ ال ديٍتّ يف النظكاـ ال «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»مفهـو إّف  :وبذلك نتتطّع أف نقوؿ، أشاان إلّهكا

يايدوف َمكا  مبكاشا مع قـو معّنُت هم بنو إرساايّل أعطكاهم م  العطكاء مل َّ قكايم عيى تعكامل إؽبِ 
. اػبكارؽ بعقكاب خكارؽ عند االكبااؼ واؼبعصّة ويف الوقت نفت  قكابل هذا العطكاء،   أنفتهمهّوتات

َّ وشعب  اؼبختكار  تبكارؾ وتعكاذل فكالعالقة بُت هللا ولذلك ظبّت التوراة لالعهد ، عالقة عهد مبكاشا ِه
أو هكذا تصور  ،  وتعكاذلتبكارؾ  فهو عهد بّنهم وبُت هللا، رسواء قينكا العهد اعبديد أو القدمي

  .النصوص اليت أشاان إلّهكا

 * * * * *  

  تطلع بين إرسرايّل إىل التخفّف:  

وهو أف الّهود بعد مل ، ودبتكابعة هذا نتتطّع أف ننتقل إذل مؤشا آخا مهم يف هذ  اغبكالة 
  عيى نوع م تبكارؾ وتعكاذل عيى أف وبصيوا م  هللامّي    تيك اؼبااحل مكانوا حايصُت اغباص

ّّ التخفّف يف اجملكاؿ ال  حكاميّةة»إذل  «ادلبكاشرة ةذلّة اإل كاميّةةاحل»فكأهنم بعدمكا تدرجوا م   تاايع
وبكاولوف وهم بدءوا  قد، «مث ادللوك العكاديني، ادللوك األنبّكاء حكاميّةة»إذل  «نبوية االرستخالف ال

وم  الاايعة اليت  -شأن  جل-ياوف أف مثاة اكباافكاهتم متأتّة م  الادة اليت جوهبوا هبكا م  البكاري 
ودفع عنهم ، خفف عيّهم التككالّف تبكارؾ وتعكاذل مكانوا ياوف لو أف هللا،  اشتييت التوراة عيّهكا

وغَّت م  اذبكاهكات التكيّف اليت مكانت اذبكاهكات قتا وضفط وتاديد وإصا وأغالؿ ، العقولات
فتألوا هللا رسبحكان  . لّبدوف ارستعيكاؿ هذ  األرسكا، لتقّّد قـو مكاف م  غَت اؼبيك  تقّّدهم باّء
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ة يكاعّّ ة الادة اعبعييّّ جكاء بعد الَِّذي  يف القاآف العظّم «رسورة األعااؼ»وتتجل ، وتعكاذل التخفّف
َواْخَتكاَر ُمورَسى قَػْوَمُ  رَسْبِعَُت َرُجال ِلِيَّقكاتَِنكا فَػَييَّكا  :وؿ هللا جل شأن اليت رسقط فّهكا بنو إرساايّل ق

َّ َأَخَذتْػُهُم الاَّْجَفُة قَ  َي أَتُػْهِيُكَنكا دبكا فَػَعَل التاوَفَهكاُء ِمنَّكا ِإْف ِه كاَؿ َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَيْكتَػُهْم ِمْ  قَػْبُل َوِإّيَّ
نَػُتَك ُتِضلاو هِبكا َمْ  َتَاكاُء َوتَػْهِدي َمْ  َتَاكاُء أَْنَت َولِّػاوَنكا فكاْغِفْا لََنكا َواْرضَبْنَ  ُا اْلَفكاِفاِ ِإال ِفتػْ  ي َ كا َوأَْنَت َخّػْ

نْػَّكا َحَتَنًة َويف اآلِخَاِة ِإانَّ ُهْداَن إَِلَّْك قكاَؿ َعَذايب ُأِصُّب بِِ  َمْ  َأَشكا ُء َوَرضْبَيِت َواْمُتْب لََنكا يف َهِذِ  الداو
ٍء َفَتَأْمتُػبُػَهكا لِيَِّذيَ  يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّمكاَة َوالَِّذيَ  ُهْم ِِبَّيتَِنكا  ّْ يُػْؤِمُنوَف الَِّذيَ  يَػتَِّبُعوَف َورِسَعْت ُملَّ َش

ِّل أَيُْماُُهْم لِاْليَ  ُدونَُ  َمْكُتولًا ِعْنَدُهْم يف التػَّْورَاِة َواإِلقبِْ َّّ الَِّذي هبَِ َهكاُهْم َعِ  الاَّرُسوَؿ النَّيبَّ األُمِّ ْعُاوِؼ َويَػنػْ
ُهْم ِإْصَاُهْم َواأَلْغالَؿ الَّيِت َمكاَنْت َعَيِّْهْم اْلُيْنَكِا َووبُِلاو ؽَبُُم الطََِّّّبكاِت َووُبَاِّـُ َعَيِّْهُم اػبَْ  َبكاِيَث َوَيَضُع َعنػْ

 فكالَِّذيَ  آَمُنوا بِِ  َوَعزَُّروُ  َوَنَصُاوُ  َواتػَّبَػُعوا الناووَر الَِّذي أُْنزَِؿ َمَعُ  أُولَِئَك ُهُم اْلُيْفِيُحوفَ 
 مكانت احملكاولة األخَتة يف حّكاة مورسى  توضح لنكا هذ  اآلية الكايبة مّف، (ٚ٘ٔ-٘٘ٔ:)األعااؼ

، أف يطيبوا م  هللا جل شأن  زبفّف الاايعة لّيكنهم احتيكاؽبكا وتنفّذهكا وتطبّقهكا عيّ  التالـ
ة عكاؼبّّ ة الاايعة اػبكاسبة والارسكالة الولك  هللا جل شأن  قد اقتضت حكيت  أف هبعل التخفّف خكاصّّ 

اكباؼ ورفض مل أنواع االلتزاـ بتيك و ؼبكا سباد كاطالَِّذي  بذلك الاعبخكاّصة  ولّتت، األخَتة
ولك  ، وديّةواليت مكانت رسبب وحدت  وؼب  م  الاتكات وإخااج  م  ذؿ العب، الاايعة اؼبنزلة عيّ 

  .عيّ  يف ذلك مي  -جل شأن -ذلك الاعب دل يا نعية هللا جل شأن  عيّ  ودل ياع حق هللا 

حّث قد ، ّهوديّ يف العقل ال «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»  اتضح فبكا تقدـ بعض آاثر مفهـو لعيّ  
فكانعكس عيى رؤيتهم الكيّة وتصورهم ، انعكس اؼبفهـو وظالل  عيى مل جوانب اغبّكاة لديهم

. والنظكاـ العكاـ لوهّّةواأل وديّةهم لإلنتكاف والاايعة والكوف واغبّكاة والعبفكاهّيوخصكايص  ومقومكات  وم
  .عندهم «ةذلّة اإل كاميّةةاحل» فكاهّمفكل هذ  األمور قد أتثات دب

 * * * * *  

  ةنصرانّة يف ال ةذلّة اإل كاميّةةاحل:  
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ة التصحّح وتقومي تيك عييّّ وهنكا تتضح اغبكاجة إذل ؾبّء ررسوؿ آخا وررسكالة أخاى تقـو ب
ّة اليت جعيت  عيى تيك فكاهّيبكل تيك اؼبنظومة اؼب ّهوديّ اآلاثر اليت قبيت ع  أتثا العقل ال

واضطااب ، واضطااب العالقة لالكوف، تبكارؾ وتعكاذل اضطااب العالقة لاهلل :باغبكالة م  االضطاا
فككاف أف أررسل هللا جل وعال ، واضطااب العالقة جبَتان ، واضطااب العالقة أبنبّكاي ، العالقة بنفت 

الَِّذي  ولّصدؽ، اػبااؼ الضكالة م  بٍت إرساايّل -ميكا قكاؿ-عّتى عيّ  الصالة والتالـ لّهدي 
فككاف اب  مامي ، ة ارسًتجكاع ل  وسبحّص ونقد وسبّّز ليصحّح من  ع  الفكارسدعييّّ فّقـو ب بُت يدي 

حـا الَِّذي  وقد أررسل لبٍت إرساايّل مصدقكا ؼبكا بُت يدي  م  التوراة ولّحل ؽبم بعض، عيّ  التالـ
جكاء َمكا  ـوقد أقا التّد اؼبتّح عيّ  التال، ة ميهكاباايّ الاكامية لّخكاطب ال العكاّمةولّباا ، عيّهم

بل مصدقكا  ؛جئت انرسًخكاَمكا ، التوراة :أي ؛ال تظنوا أين جئت ألنسخ الشريعة»: يف التوراة فقكاؿ
وأقوذلكا لكم حقّقة إىل أن نزول السيكاء واألرض ال ينسخ حرف من الشريعة وال نربة ، دلكا فّهكا

هولة زوال السيكاء واألرض أمثر رس»: وقكاؿ عيّ  التالـ، «على حرف حىت يتحقق مل شيء
َمكا أنّ   ولك  هذا التأمّد م  التّد اؼبتّح عيى، «من أن نسقط نربة على حرف من الشريعة

ولّعييهم مّف يطبقوهنكا بصدؽ وحق وردت فّ  ، جكاء إال لّجيع الكيية م  جديد عيى التوراة
، (ٓٗإذل  ٚٗ/ٕٕومكا ورد أيًضكا مىت )، (ٗ/ٗإقبّل مىت ) :إصحكاحكات مثَتة م  األانجّل مثل

واليت تاَت إشكارة واضحة إذل أف التّد ، ( وغَتهكاٚٔ/ٙٔجكاء يف إقبّل لوقكا )َمكا  ك بعضومذل
تطبّقهكا باكل  مّفّّةهبكا فّيكا جكاء ب  وتعيّيهم   اؼبتّح وهو يعزز رسيطكاف التوراة ويدعو إذل االلتزاـ

صكادؽ بقطع النظا ع  حّيولة الظاوؼ بّن  وبُت ربقّق مثَت م  ذلك عيى يدي  عيّ  التالـ 
فهم نصوص التوراة وسبتكوا حبافّتهكا وذبكاهيوا أو تنكارسوا أرسكاءوا  قدأهّنم  يكثا منهكا مؤمًدا عيّهم

فهو وبكاوؿ فّيكا جكاء ب  أف يعّد إذل عقوؽبم وقيوهبم فهم التوراة روًحكا ونًصكا ولّس نًصكا . روحهكا
ض األمور ولذلك فإهنم حّنيكا مكانوا يثَتوف أو ينكاقاوف مع  بع، فحتب إذل غَت ذلك م  أمور

ووبكاوؿ أف يصافهم إذل  وبكاوؿ أف يضاب ؽبم األمثكاؿَمكا  اذات اؼبعٌت القايب م  هذا اؼبفهـو مثَتً 
قّل العني أنةه  عليتم»: ( يقوؿٜٕ/ٙولوقكا )، (ٜٖ/٘ففّ إقبّل مىت )، جوها األما وروح 
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صفعك  بل على العكس من ئال تقكاوموا ادلرء السّ :قول لكمأو ، بلعني والسن بلسن حسًنكا
ؿبكاولة من  عيّ  التالـ أهّنكا  وهذا وإف مكاف يتتفكاد من ، «على خدك األمين فكامدد له اآلخر أيًضكا

ؿبكاولة ؼبعكاعبة ُهَو وإمّبكا  ،ولكن  لّس مذلك، العقكاب وهو تاايع وارد يف التوراة قضّّةلّصافهم ع  
تفهيوا روحهكا وأف ال  بل حكاولوا أف، ال تتابثوا حبافّة الاايعة :هذا الوضع ومأن  يقوؿ ؽبم

،  أهدافهكابل حكاولوا أف تفهيوهكا باكيهكا الككامل أو الكيّ مع مالحظة ، تفهيوهكا ؾبزأة هكذا
ونبكا األمااف اليذاف ، أف يفاؽ يف هذا بُت النظكاـ العكاـ ورسّكادة الاايعةمذلك حكاوؿ عيّ  التالـ 

اليت ينبفّ أف  كاّصةوقضكاّيهم اػبينبفّ عيى اعبيّع أف ييتزموا هبيكا ووبًتمونبكا وبُت حقوؽ األفااد 
فإذا لوحظ هذا ولوحظت مع  الظاوؼ اليت بعث فّهكا رسّدان ، تتودهكا روح اإلخكاء وروح التتكامح

 ،وتاتت بٍت إرساايّل وتعطّل الاايعة، ورسّكادة رومكا وقوانّنهكا يف تيك اؼباحية، اؼبتّح عيّ  التالـ
فإف ذلك ياَت بوضوح ويتكاعد عيى فهم  ، كاشايعة التوراة يف صبّع أكبكاء األرض اليت يقطنوف فّه

 ،التاايع قضّّةدل أيت باّء ذي عالقة بأنّ   مثَت م  تعبَتات التّد اؼبتّح اليت فهيت عيى
ّّ  قضّّةاقتصا عيّ  التالـ عيى وإمّبكا  ّّ وعيى التقومي األ، العقّدة وعيى التصحّح اػبيق إف  خالق

  .صح التعبَت

التّد اؼبتّح مكاف يؤمد عيى رسّكادة  أفّ  :منهكا، ور اؼبهيةوهنكا ال بد م  مالحظة بعض األم 
لكن  يف الوقت ، تفَّت أو تعديل يف تعكالّيهكا وإحداث أيّ ، التوراة وعيى عدـ جواز النتخ فّهكا
ف يفيق الطايق أمكاـ أومكاف وبكاوؿ ، ة تطبّقهكا باكل رسيّمعييّّ نفت  مكاف وبكاوؿ أف يقدـ رؤية يف 

وا وبكاولوف أف ءوا اغبكامم الاومّ وقبيوا رسيطكان  وبدئّهود الذي  مكالأولئك األحبكار والاهبكاف م  ال
فككاف التّد اؼبتّح يف هذا األما ، رادت إلخالؿ ربايف وأتويل نصوص التوراة يطوعوا الاايعة م  

ولذلك فإف ، وأف يفتح لالًا ليفهم اغبقّقّ لنصوص هذ  التوراة، وبكاوؿ أف يتد الطايق عيى هؤالء
عيى ألّمة َت اثهبوا إذل اغبكامم الاومّ اهتيو  بتهم حّددوهكا أبن  عيّ  التالـ مكاف يتتالّهود حّنيكا ذ

فتأل  ، اؼبتّح اؼبيكإنّ   :ومكاف يقوؿ ع  نفت ، إذل قّصاومكاف يبنع م  دفع اعبزية ، العصّكاف
وزبتيف رواية لوقكا ع  رسكابقّ  بعد ذلك . تقوؽبكاأنت  :فأجكاب  الّتوع؟ ميك الّهودأنت  :بّالتز
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إّن ال أجد عيى هذا الاجل شًّئكا م   :اغبكامم الاومّ قكاؿ ليّهود بعد ذلك مبكاشاةإّف  :فّقوؿ
حّث بدأ حىت هنكا ، ة م  اعبيّلّهوديّ يتتثَت الاعب معيًيكا بكل الإنّ   :فأصا الّهود وقكالوا، جايبة

حكامم اعبيّل ـباًجكا هبذا فأحكال  إذل  -لذي دل يك  مقتنًعكا بتجامي التّد اؼبتّحا-فوجد بّالتز 
دار بُت اغبكامم الاومّ وبُت الَِّذي  واغبوار. يف هذا األماُهَو  م  أف يقع اللّتوذل أما ؿبكاميت  بد

إذل قول  عيّ   «كاميّةةاحل»أو إذل موضوع  «كاميّةةاحل»ّح ال ييفت النظا فّ  إذل ؾبكاؿ تالتّد اؼب
: رد عيّ  التالـ؟! قك أو صيبكأال تاى أّن أميك رسيطة إطال: التالـ واغبكامم الاومّ يقوؿ ل 

فكاعتربت هذ  العبكارة م  اؼبتّح عيّ  . دل تك  أعطّتهكا م  أعيىَمكا  البتة هّلّس لك رسيطة ذبكا
هلل رسبحكان  وتعكاذل يكيهكا ؼب  ياكاء أو  «كاميّّةاغب»التالـ أتمًّدا ؼببدأ التوراة أو العهد القدمي أبف 

: ( بقول ٖٔ/ٔا يف ررسكالت  إذل أهل رومكا )وقد أمد القديس بولس هذ، يتتخيف فّهكا م  يايد
فّيكا يتعيق  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»يبك  قول  ع  مفهـو َمكا  فهذا «مل تكن من هللا تعكاىلَمكا  ال رسلطة»
وحكاوؿ أف يعزز بذلك م  ، جكاء يف التوراة حوؽبكاَمكا  أمدأنّ  : أي، ة ولالتّد اؼبتّحنصاانّّ لال

ّّ رسيطكاف التوراة والتاايع اإل مقكابل رسيطكاف الاـو ويف ظل قوانّنهم اليت وضعوهكا أبنفتهم ودل  يف ؽب
يعودوا يتيحوف لاّء غَتهكا ال لاايعة التوراة وال لتواهكا أبف تربز أو تتتعيل أو تتحدى هبكا 

ولالتكارل مكاف التّد اؼبتّح وبكاوؿ أف يعّد االعتبكار لياايعة . ةوضعّّ ة الاومكانّّ تيك القوانُت ال
ّّ ولك  يف ظل مقكاومة اآل، كاصدهكاوألرستهكا وقواعدهكا ومق وضفط  ال يف ظل أجواء  خا الاوم

ميكا أشاان - قد اهتم بعد ذلكأنّ   بدلّل، يتتطّع أف يتصاؼ أو يتحاؾ فّهكا دبلء إرادت ، حاة
بكالتكارل فإف ف. تعكاذل أقبكا  م  ذلك ورفع  إلّ وحومم ومكاد يصيب لوال أف هللا رسبحكان  و  -فّيكا رسبق

وتتيّز القواعد واألرسس اليت ، تيحظ فّهكا مل هذ  اعبوانب ومل هذ  األمورهذ  التجابة هبب أف 
 كاميّّةلاغب»م  اؼبفّد أف لبتم القوؿ فّيكا يتعيق لعّل و  .وتظهاتبُّت يقـو عيّهكا ذلك اؼبفهـو و 

واليت م  ، يف بٍت إرساايّل ببعض النصوص اليت نقيهكا اب  مّيوف وقكاـ بااحهكا ع  التوراة «ةؽبّّ اإل
  .ذماان الَِّذي  ف توضح التصورشأهنكا أ
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َّ و ، ويف هذا أيًضكا أعطى القكاعدة اليت دل أزؿ أبّنهكا دايًيكا: يقوؿ اب  مّيوف  أف مل نيب  ِه
 عيّ  التالـ وأمكا مورسى، فإن  أيتّ  الوحّ عيى أيدي ميك فّعيي  عيّ  التالـ غَت رسّدان مورسى

أعينهكا وإمّبكا  ،واظب  دل يعين  ؽبم بااهّمذبيى إل فهو قد ذبيى ل  ميكا، فإمبكا نبوت  مبكاينة لكل م  تقدم 
  ُهوَ  عيّ  التالـ وإف الوقوؼ عيى جبل رسّنكاء دل يك  صبّع الواصل ؼبورسى، عيّ  التالـ ؼبورسى
ولذلك جكاء خطكاب ، وحد  عيّ  التالـ بل اػبطكاب ؼبورسى، بٍت إرساايّل الواصل عبيّعمّي  

وهو عيّ  التالـ ينزؿ إذل أرسفل اعببل وىبرب النكاس دبكا ظبع ـبكاطبة الواحد اؼبفاد مّي    األواما العااة
وقكال ، وأان قكايم بني الرب وبّنكم يف ذلك الوقت لكي أبلغكم مالم الرب»: م  نص التوراة

فهذا دلّل ميكا  «لكي يسيع الشعب خمكاطبيت لك مورسى يتكلم وهللا جيّبه بلصوت: أيًضكا
ميكا يف أدلة ،  ون الصوت ال تفصّل الكالميقول ابن مّيون على أن اخلطكاب له وهم يسيع

  .ومكا بعدهكا (ٜٖٔص )اغبكاياي  ؼبورسى اب  مّيوف القاطيب األندلتّ 

واب  مّيوف يف هذا وبكاوؿ أف يبُت الصية بُت هللا تعكاذل وبُت شعب  إرساايّل واألرض اؼبقدرسة  
َّ اليت يتك  فّهكا ف أرض إهّنكا  :ك يعٍتوذل، يف نظا  ونظا عييكاء بٍت إرساايّل «دملكة هللا» ِه

ادلطلقة هلل جل  كاميّةةفكاحل»: هللا جل شأن  واألنبّكاء عيى عهد مورسى مبيفوفُهَو  وشعب وحكامم
  .فهذا فّيكا يتعيق بعهد مورسى، األنبّكاء فهم مبيفوف لياعبأّمكا  ،«شأنه

 ،مكاف خيّفة ذا ميك ونبوة عيّ  التالـ ورسيّيكاف، فككاف خيّفة نبًّكا عيّ  التالـ داودأّمكا  
َّي َداُوُد ِإانَّ َجَعْيَنكاَؾ َخِيَّفًة يف اأَلْرِض فكاْحُكْم بَػُْتَ : ياَت إذل هذا فّقوؿ جل شأن  الكامي والقاآف

َّ ف. (ٕٙ:)ص النَّكاِس لِاغبَْقِّ َوال تَػتَِّبِع اؽْبََوى ولك  ، اغبكم هلل قكايية عيى ارستخالؼ حكاميّّة ِه
دل يوافق الصواب جاى تصحّح  عيى الفور وقصة أو ، حبّث إذا أخطأ يف حكي ، النيب خيّفة

ميكا ذماهكا القاآف الكامي وأشكارت إلّهكا التوراة  عيّ  التالـ داود تتور احملااب وؾبّء اػبصيُت إذل
ْيَنكاَهكا رُسَيَّْيكافَ  :منب  إذل هذا مذلك قوؿ هللا تعكاذل فكأف البكاري جل شأن  ، (ٜٚ:)األنبّكاء فَػَفهَّ

مث بعد ذلك طيبوا اؼبيك وأف يكوف ؽبم ميك مثيهم ،   اػبيفكاء كبو هذايوج  باكل مبكاشا أنبّكاء
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مث بعد ذلك طيبوا اؼبيك وأف يكوف ؽبم ميك مثيهم مثل النكاس ميكا ، مثل أنبّكاء  اػبيفكاء كبو هذا
ويف ، حّنيكا رأوا األصنكاـ، (ٖٛٔ:)األعااؼ اْجَعْل لََنكا ِإؽَبكا َمَيكا ؽَبُْم آؽِبَةٌ  :طيبوا يف بداية األما

التقيّد وأتثاهم ب  وارستعدادهم التكاـ  قضّّةذلك تنبّ  وداللة عيى مدى حب شعب إرساايّل ل
فككانت مطكالبتهم لاؼبيكّة بعد ذلك مظهاًا م  مظكاها نزوعهم إذل التقيّد ، ؼبتكابعة وتقيّد رسواهم

  .دوف تفايق بُت حق ولاطل

  * * * * * 

  والررسكالة اخلكادتة ةذلّة اإل كاميّةةاحل : 

إنتكاف أنّ   قد نظات إذل اإلنتكاف عيىأهّنكا  ييحظ  اؼباءَمكا  كا يتعيق لالارسكالة اػبكاسبة أوؿفّي 
بُت هللا تعكاذل وأبّ  آدـ الَِّذي  والوفكاء لالعهد تئولّّةغبيل األمكانة واؼب الوأن  قد أصبح أه، قد نضج

وياَت ، القّكاـ دبهية األمكانةيعترب مهيت  األوذل يف هذا الكوف وربقّق اػبالفة و الَِّذي  وإقكامة العيااف
أبن  اغبكامل لارسكاالت األنبّكاء الذي   -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- ؿُبَيَّد هللا جل شأن  إذل ررسوؿ هللا
قد يكوف غبق َمكا  ينة وارستّعكاب وذبكاوز ينقّ تيك الارسكاالت م  ملهّرسبقو  ميهم ضبل تصديق و 

اآلّيت الكايبة اليت  تدبّاولنبدأ ب، ُتوانتحكاالت الفكالّ، كات اؼببطيُتوربايف، كاهيُّت هبكا م  أتويالت اعب
ُا : مثل قوؿ هللا تعكاذل كاميّّةأشكارت إذل اغبكم واغب ِإِف اغْبُْكُم ِإال َّللَِِّ يَػُقصاو اغبَْقَّ َوُهَو َخّػْ

، (ٚٗ:)اؼبكايدة ِئَك ُهُم اْلَفكارِسُقوفَ َوَمْ  دلَْ وَبُْكْم دبكا أَنْػَزَؿ اَّللَُّ َفُأولَ و، (ٚ٘:)األنعكاـ اْلَفكاِصِيُتَ 
 ٍَِّء َفُحْكُيُ  ِإذَل اَّلل ّْ ُ ومذلك ، (ٓٔ:)الاورى َوَمكا اْختَػَيْفُتْم ِفِّ  ِمْ  َش َوَمْ  دلَْ وَبُْكْم دبكا أَنْػَزَؿ اَّللَّ

نَػُهْم مُثَّ َفال َورَبَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحىتَّ وبَُ و، (ٗٗ:)اؼبكايدة َفُأولَِئَك ُهُم اْلَككاِفُاوفَ  كُِّيوَؾ ِفَّيكا َشَجَا بَػّػْ
ُدوا يف أَنْػُفِتِهْم َحَاًجكا فبَّكا َقَضَّْت َوُيَتيُِّيوا َتْتِيًّيكا - ؿُبَيَّد لك  صيب ررسكالة، (٘ٙ:)النتكاء ال هبَِ

 ااهّمإبة اليت جاى ربديدهكا عيى لتكاف أيب األنبّكاء رسكارسّّ ومهيت  األ، -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى
ُيو َعَيِّْهْم آَّيِتَك َويُػَعيُِّيُهُم اْلِكَتكاَب : قكاؿ تعكاذل، عيّ  التالـ ُهْم يَػتػْ َربػََّنكا َوابْػَعْث ِفِّهْم َررُسوال ِمنػْ

، مث يذما هللا جل شأن  هبذا فبتًنكا، (ٜٕٔ:)البقاة َواغبِْْكَيَة َويُػزَمِِّّهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اغبَِْكّمُ 
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ُيو َعَيِّْهْم آَّيتِِ  َويُػزَمِِّّهمْ َلقَ : فّقوؿ  ْد َم َّ اَّللَُّ َعَيى اْلُيْؤِمِنَُت ِإْذ بَػَعَث ِفِّهْم َررُسوال ِمْ  أَنْػُفِتِهْم يَػتػْ
وأيما ررسوؿ ، (ٗٙٔ:)آؿ عيااف َويُػَعيُِّيُهُم اْلِكَتكاَب َواغبِْْكَيَة َوِإْف َمكانُوا ِمْ  قَػْبُل َلِفّ َضالٍؿ ُمِبُتٍ 

كا أُِمْاُت َأْف أَْعُبَد َربَّ َهِذِ  اْلبَػْيَدِة الَِّذي َحاََّمَهكا َوَلُ  ُملاو : أبف ييخص مهيت  بقول  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-هللا  ِإمبَّ
كا يَػْهَتِدي لِنَػْفتِ  ٍء َوأُِمْاُت َأْف َأُموَف ِمَ  اْلُيْتِيِيَُت َوَأْف أَتْػُيَو اْلُقْاَءاَف َفَيِ  اْهَتَدى فَِإمبَّ ّْ ِ  َوَمْ  َضلَّ َش

فنجد يف هذ  اآلّيت الكايبة ؿبكاولة لبّكاف اؼبهكاـ . (ٕٜ-ٜٔ:)النيل َأاَن ِمَ  اْلُيْنِذرِي َ إمّبكا  فَػُقلْ 
ونج ، كاميّّةاغبكم واغب، هبكا واليت دل تاد فّهكا إشكارة إذل -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ة اليت ميف ررسوؿ هللا رسكارسّّ األ

وحُت نتبع ، «كاميّّةاغب»اليت شكاعت مؤخاًا ع   فكاهّمكا رسكادت اؼبمقكابيهكا تيك اآلّيت اليت منه
، كاقبد  قد مكارس قّكادة وحكًيكا وقضكاء وفتوى وتعيّيً  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- حّكاة ررسوؿ هللا

النبوة ، فكالنبوة اؼبعيية. مكاف م  منطيق النبوة ولّس م  منطيق التيطة والتيطكافمّي     لك  ذلك
  .ولّس رسّف التيطة والتيطكاف، النبوة اؼبزمّة، ّةاؼباب

عندمكا جكاء لفتح مكة وأما  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- أنّ  وم  األمور اعبدياة لالتأمل 
ة نفتّّ جبكاؽبكا قبل دخوؽبكا يف الّـو التكارل لكّ يدفع قايًاكا ليهزيبة ال رءوسأبف توقد النَتاف عيى 

 وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- رسفّكاف قد صحب  العبكاس لّذهب إذل ررسوؿ هللاأَبُو  مكاف،  وعدـ اؼبقكاومة
مكة  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- يف تيك اليّية ويعي  إرسالم  قبل دخوؿ ررسوؿ هللا -َورَسيَّمَ 

أَبُو  مكا رأىدنعو ، ا م  األمورتاايًفكا ل  أبم -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- ولّيتيس م  ررسوؿ هللا
م  صحكابة  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- م  مع ررسوؿ هللا فّكاف النَتاف موقدة وتصور مثاةرس

كا » :الفأجكاب  العبكاس قكاي، «لقد أصبح ملك ابن أخّك وارسًعكا» ؛ّي عبكاس :ومقكاتيُت قكاؿ إّنة
ذا اغبوار أف ألا رسفّكاف مكاف ىبيط بُت اؼبيك يتضح عند أتمل ه. «النبوة اي أب رسفّكان ال ادللك

وأف النبوة شّء آخا يفكايا اؼبيك ويفكايا ، النبوةأهّنكا  العبكاس فقد مكاف واضًحكا لدي أّمكا  ،والنبوة
 وررسوؿ هللا. «إّنكا النبوة ال ادللك»: ولذلك حكاوؿ أف يصحح فهم أيب رسفّكاف فقكاؿ ل ، التيطكاف

 وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- يف مل أحكاديث اليت مكاف يؤمد هبكا مثل قول  -مَ َورَسيَّ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى-
كا  فإين لست مبلك، هون علّك»: بت هّارذبف أمكام  م  الَِّذي  لذلك -َورَسيَّمَ  أان ابن امرأة إّنة
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. وغَت ذلك ٖ«اللهم أحّين مسكًّنكا وأمتين مسكًّنكا»: وقول ، ٕ«من قريش مكانت أتمل القديد
يف  نبويّ   األمور تدخل يف إطكار ؿبكاولة نفّ التيطة والتتيط والتأمّد عيى اؼبفهـو الفكل هذ

َّ ف، اغبكم تالوة آّيت وتعيّيهكا وتابّة النكاس وتقومي رسيومهم ، الكامي نبوة قكايية عيى تالوة القاآف ِه
م  منطيقكات  ة أوتعيّيّّ ة تابويّ ة مكاف يتم م  منطيقكات رسّكارسّّ يعترب تصافكات َمكا  وحىت فبكاررسة، هبكا

ّّ الفكارؽ األُهَو  وهذا، ةرسيطويّ  ولذلك جكاء يف اغبديث ، بُت حكم النبوة وحكم رسواهكا رسكارس
وهذ  ، ٗ«تكون اخلالفة بعدي ثالثني أو تكون بعدي خالفة على منهكاج النبوة»: الاايف

تبكارؾ  ة أف يتيو عيى النكاس آّيت هللارسكارسّّ مهيت  األ فّ األخَتة تعٍت أف يكوف اػبيّفة مدرًمكا أ
ومعكاقبة اغبََْت   مككافأة وم  التزمّة ذلك التوجّ  القكايم عيى. ويعييهم الكتكاب واغبكية وتعكاذل

، ةوالتعيّم والًتبّّ  بل يف إطكار التزمّة، ةاؼبتّء وكبو ذلك فبكا ال يندرج يف إطكار التتيط واعبربيّ 
وية يف اإلرسالـ رسيط حكاميّّةهبعل م  الصعب أف يطيق القوؿ أبف هنكاؾ مّي    وارستعااض ذلك

لك  ، أو لنبّ  لاظب  أو ػبيفكاء نبّ  لاظب  أو لارسم شاع  تبكارؾ وتعكاذل ينة مطيقة هللهّتقـو عيى 
وم  هذا اؼبنطيق ذباي مل التصافكات األخاى اليت يبك  أف يفهم . ة وتالوة وتعيًّيكاة وتزمّّ هنكاؾ تابّّ 

يف اغبديث  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  ىَصيَّ - ويف الوقت ذات  ذبد أف ررسوؿ هللا، منهكا هذا اؼبعٌت
ففّ هذ  القااءة ، إخل 5«... ةاخلالفة تكون خالفة مث ملًككا عضوًضكا مث جربية »: اؼبعاوؼ

فهم هذا األما بعد   مّفّّةويف  ، ؼبكا رسّحدث بعد  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- ة ليارسوؿتتقبيّّ اؼب
يفاؽ تفاقة مبَتة بُت خالفة عيى منهكاج النبوة وبُت  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- هبذ  مكاف
عيى منهكاج  فإًذا هنكاؾ يف اإلرسالـ نبوة وخالفة، أو شعكارارسم  ينة متتيطة ربت أيهّم حكاميّّة

وصف بصفكات دل توصف هبكا الَِّذي  -جل شأن -فقد آلت إذل متكاب هللا ، «كاميّةةاحل»أّمكا  ،النبوة
حبّث يبقى ؿبفوظكا عرب األجّكاؿ إذل يـو ، غبفظ نص  ةإؽبّّ الكتب التكابقة وأحّط بضيكاانت 

                                                           
2
 تخريج الحديث.    

3
 تخريج الحديث   

4
 لحديث .تخريج  ا  

5
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 الكامي مصدقكا ؼبكا بُت يدي  ومكاف هذا القاآف الكامي م  أجل ربقّق هذ  الفكاية فككاف القاآف. القّكامة
َت ذلك م  والاايعة اليت وبييهكا شايعة زبفّف ورضبة ووضع لإلصا واألغالؿ وغ، يًنكا ومايبكاهّم

وم  ، دايًيكاُهَو القكارئ  فكاإلنتكاف، ةإنتكانّّ لك  بقااءة ، اغبكاممُهَو  خصكايص ذبعل القاآف الكامي
 كاميّةةفكاحل». ة اعبيع بُت القااءتُت وارتبكاطهيكا هبذا األمامنهجّّ القااءة وأنبّتهكا و  قضّّةهنكا أتيت 

،  ميوؾ يف بٍت إرساايّل أنفتهمقد انتهت عند بٍت إرساايّل وآلت إذل أنبّكاء خيفكاء مث «ةذلّة اإل
  .وانتهى ذلك الطور

، ة وتالوة اآلّيتة والتعيّم والتزمّّ يف الارسكالة اػبكاسبة فقد بدأت بنبوة قكايية عيى الًتبّّ أّمكا  
وآلت ، ولك  م  منطيقكات النبوة واػبالفة، ضكاريّ وموررست فّهكا متطيبكات العيااف والاهود اغب

ُهَو  والذي، لألحككاـ ئيعترب اؼبصدر الوحّد اؼبناالَِّذي  بكارؾ وتعكاذلت فّهكا إذل متكاب هللا كاميّّةاغب
تبكارؾ  انزلة إال ويف متكاب هللا تبكارؾ وتعكاذل فيّتت تنزؿ يف أحد م  أهل دي  هللا. تبّكاف لكل شّء

كاَس ِمَ  الا ِمَتكاٌب أَنْػزَْلَنكاُ  إَِلَّْك لُِتْخاَِج النَّ : قكاؿ تعكاذل ؛الدلّل عيى رسبّل اؽبدى فّهكا وتعكاذل
َوأَنْػزَْلَنكا : وقكاؿ جل شأن ، (ٔ:إبااهّم) الظاوُيَيكاِت ِإذَل الناووِر إبِِْذِف َرهبِِّْم ِإذَل ِصاَاِط اْلَعزِيِز اغْبَِيّدِ 

ْلَنكا َونَػزَّ : وقكاؿ تعكاذل، (ٗٗ:)النحل لِينَّكاِس َمكا نُػّزَِؿ إَِلِّْهْم َوَلَعيَُّهْم يَػتَػَفكَُّاوفَ تبُّت إَِلَّْك الذِّْمَا لِ 
ٍء َوُهًدى َوَرضْبًَة َوُبْاَاى لِْيُيْتِيِيُتَ  ّْ َّكااًن ِلُكلِّ َش : وقكاؿ مذلك، (ٜٛ:)النحل َعَيَّْك اْلِكَتكاَب تِبػْ

  َُنكا إَِلَّْك ُروًحكا ِمْ  أَْمااَِن َمكا ُمْنَت َتْدرِي َمكا اْلِكَتكاُب َوال اإِليبكاُف َوَلِكْ  َجَعْيَنكا نُورًا وََمَذِلَك َأْوَحّػْ
  .(ٕ٘:)الاورى نَػْهِدي بِِ  َمْ  َنَاكاُء ِمْ  ِعَبكاِداَن َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإذَل ِصاَاٍط ُمْتَتِقّمٍ 

َّ إًذا   نتق   مكاف ينفذ اإلنتكاف اؼبتتخيف أّيً  -جل شأن -متكاب أنزل  هللا   حكاميّّة ِه
ّق اؽبدى وإظهكار اغبق أييت ب  م  توجّهكات لتحقَمكا  عايفّ أو ؾبكال  اؼب ثقكايفّ أو مبط  ال ضكاريّ اغب

  .والفصل بُت النكاس

  الكتكاب حكاميّةةو  ةذلّة اإل كاميّةةالفرق بني احل : 
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ع  متطيبكات ومتتيزمكات وتوفَت رسكايا متئوال  الكتكاب الكامي يكوف اإلنتكاف حكاميّّةيف  
كالب فهو مط، قّم العدؿ واألمكانة واؽبدى، اؼباًتمة بُت الباا العكاّمةالضيكاانت اليت تقتضّهكا القّم 

وقااءة الكوف مع  يف منهج هبيع بّنهيكا  ت ة تقـو عيى قااءمنهجّّ قااءة  الكامي هذا القاآف ئأبف يقا 
يقـو فّ  لالتالوة الَِّذي  ففّ الوقت. منهيكا ع  اآلخا يف قااءة جكامعة موحدة ال ينفصل فّهكا أيّ 

لتن  الكوف ويقـو العقل أو  والتأمل يقـو فّ  مذلك لاؼبالحظة والتتبع والتأمل واالرستقااء تدبّاوال
ويدمج بّنهيكا ، الوحّ اؼبقاوء والكوف اؼبناور، يتحصل عيّ  م  اؼبصدري َمكا  الفؤاد لاعبيع بُت

ة نهجّّ ويتتخيص النتكايج منهيكا باكل منضبط فتتتكيل القوانُت الضكابطة ليحّكاة والقواعد اؼب
اؼبتصكارعة النكاصبة ، تنكاقض والثنكايّكاتاليت يبك  لإلنتكاف أف يهتدي هبكا وىباج اإلنتكاف م  داياة ال

ة نتكانّّ واليت جعيت اإل، كاتالقااءات اؼببتتاة اليت ذبعي  فبزقكا بُت الثنكايّّ ، ع  تيك القااءات اؼبنفادة
وأفككار اػبيط بُت ، أفككار اعبرب والقدر ؛تضّع م  عياهكا وقًتكا لّس لالقصَت بُت األفككار اؼبتنكاقضة

تعززهكا وتقويهكا أبعكاد   حكاميّّةوهذ  . الكتكاب حكاميّّةو ، ورسوى ذلك ّّ ؽبوالفعل اإل نتكاّنّ الفعل اإل
ال يبك  أف وبّوؿ إذل الَِّذي  احملفوظ قاآّنّ مثَتة منهكا عيـو الاايعة ومشوؽبكا وانطالقهكا م  النص ال

متكاب مفتوح معي  يتتطّع ُهَو   بل، قااطّس يتتقل حبفظهكا فايق م  النكاس وهبهيهكا األمثاوف
ّّ فال يكوف هنكاؾ ؾبكاؿ لتتيط فئة ورسّطة لارسم اغبكم اإل، و  وأف يتصيوا ب ءالباا أف يقا  عيى  ؽب

  .لّس يف مقدر اآلخاي  الوصوؿ إلّ َمكا  النكاس ال لاّء إال حبجة اطالعهم أو اختصكاصهم دبعافة

  «ذلية احلق اإل»ة وزباجهكا م  تتيط أي أحد لارسم باايّ الكتكاب ربار ال حكاميّّةميكا أف  
وتعطّ لإلنتكاف قدرة متتياة عيى ذبديد األحككاـ ، بة لكثَت م  اغبضكارات القديبةتميكا ما لالن

وتنظّم اغبّكاة باكل ماف وارسع يف إطكار تيك ، الكامي م  خالؿ تعكامل األجّكاؿ القكارية مع القاآف
متجدد م   إنتكاّنّ وبفهم ، مهيكا مكاف إنتكاّنّ ة اؼبطيقة القكادرة عيى ارستّعكاب أي واقع قاآنّّ القّم ال

وم  زم  إذل آخا متتفًّدا يف مل األحواؿ م  اػبربات ، ق  أف يكوف ـبتيًفكا م  بّئة إذل أخاىح
والابط بُت  الكامي يف فهم القاآف -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- ة ررسوؿ هللامنهجّّ وم  ، والتجكارب

َّ فكل هذ  النعم وهذ  اؼبزاّي  ،قّية وبُت الواقع َواْمُتْب لََنكا : كا قوؿ هللا جل شأن اليت أشكار إلّه ِه
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نْػَّكا َحَتَنًة َويف اآلِخَاِة ِإانَّ ُهْداَن إَِلَّْك قكاَؿ َعَذايب ُأِصُّب ِبِ  َمْ  َأَشكاُء َوَرضْبَيِت وَ  رِسَعْت ُملَّ يف َهِذِ  الداو
ٍء َفَتَأْمتُػبُػَهكا لِيَِّذيَ  يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّمكاَة َوالَِّذيَ   ّْ ُهْم ِِبَّيتَِنكا يُػْؤِمُنوَف الَِّذيَ  يَػتَِّبُعوَف الاَّرُسوَؿ النَّيبَّ َش

َهكاُهمْ  ِّل أَيُْماُُهْم لِاْلَيْعُاوِؼ َويَػنػْ ُدونَُ  َمْكُتولًا ِعْنَدُهْم يف التػَّْورَاِة َواإِلقبِْ َّّ الَِّذي هبَِ َعِ  اْلُيْنَكِا َووبُِلاو  األُمِّ
ُهْم ِإْصَاُهْم َواأَلْغالَؿ الَّيِت َمكاَنْت َعَيِّْهْم فكالَِّذيَ  آَمُنوا بِِ  ؽَبُُم الطََِّّّبكاِت َووُبَاِّ  ـُ َعَيِّْهُم اػْبََبكاِيَث َوَيَضُع َعنػْ

  .(ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ:)األعااؼ َوَعزَُّروُ  َوَنَصُاوُ  َواتػَّبَػُعوا الناووَر الَِّذي أُْنزَِؿ َمَعُ  أُولَِئَك ُهُم اْلُيْفِيُحوفَ 

وهو صكاحب ، ورسطكا أّمة اليت أريد ؽبكا أف تكوفألّمة اغبكامم يف هذ  اُهَو  ظّمفكالقاآف الع 
مل الباا   ،وأف ينضوي الباا، ةعكاؼبّّ يف هذ  الارسكالة اػبكاسبة اليت أريد ؽبكا أف تكوف ررسكالة  كاميّّةاغب

: قول  (ٖٖٛص )اعبزء الثكاّن  «االعتصكام»وهنكا نود أف ننقل ع  اإلمكاـ الاكاطيب م  متكاب  ، ربتهكا
على  :أي، احلكامية على اإلطالق وعلى العيوم ِهيَ  -يعين بذلك القرآن الكرمي-فكالشريعة »

اذلكادي ههَو  الكرمي والكتكاب، وعلى مجّع ادلكلفني -َورَسلَّمَ  وآله َعَلّْهِ  اّللَّه  َصلَّى- الررسول
قيب  أي وؼبكا ارستنكار ، «والوحي ادلنزل علّه مرشد ومبني لذلك اذلدى واخللق مهتدون بجليّع

ُهَو  صكار؛ الوجوارح  ولاطن  وظكاها  بنور اغبق عيًيكا وعي -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- الارسوؿ
يق إبنزاؿ ذلك دوف اػب تبكارؾ وتعكاذلحّث خص  هللا ، واؼباشد األعظمألّمة اؽبكادي األوؿ ؽبذ  ا

م  جهة  الاصطفكا  أو ، ةباايّ النور اؼببُت عيّ  واصطفكا  م  صبية م  مكاف مثي  يف اػبيقة ال
ذلك ألن  حكم الوحّ وإمّبكا  ،ارستنكار ب  قيب  وجوارح  فصكار ُخُيق  القاآفالَِّذي  اختصكاص  لالوحّ

فككاف . الكامي عيى نفت  حىت صكار يف ُخُيق  وعيي  عيى وفق  أي عيى وفق الوحّ وفق القاآف
. مذعًنكا ميبًّكا نداء  واقًفكا عند حكي  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- والارسوؿ، الالوحّ وواقًفكا قكاي

الكامي أو أف القاآف  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- وإذا مكاف مذلك أي أف الاايعة حكامية ليارسوؿ
 -رضب  هللا-والاكاطيب هنكا . فتكايا اػبيق حايوف أف تكوف الاايعة حجة حكامية عيّهم، حكامم ل 

  .ؼبفهـو اؼباادؼ ليقاآف الكامي ميكا مكاف يطيق عيى التوراة الاايعة يف هذا اإلطكاريتتعيل الاايعة لا

  ميفهوم حتريضي  كاميّةةاحل : 
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ّّ ات األخَتة اليت رسكادت فصكايل العيل اإلر والتطو  فكاهّماؼب فكّف بازت  يف مثَت م   رسالم
وتؤمد أف ، لتيطة لاظبهكاوتتوّثب إذل ا، «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»أكبكاء العكادل واليت بدأت تعي  شعكار 

  ؟!اإلرسالـ يقـو عيى هذ  الفكاة أو ييتـز هبذا االذبكا 

َّ إمّبكا  ة اؼبعكاصاةرسالمّّ إف اغبامكات اإل  حامكات مثيت امتداًدا غبامكات مفكاح وجهكاد  ِه
اؼبتيية اؼبختيفة م  الككافا اؼبتتعيا ألّمة كات ربايا أقكالّم اعييّّ تيك اغبامكات اليت قكادت . رسبقتهكا
م  قوى وطكاقكات ألّمة لدى اَمكا  وقد أخذت تيك اغبامكات تتتعيل مل، دوان  عيّهكاوم  ع
لنضكاؿ والكفكاح ورص صفوفهكا ألّمة يف دفع ا ثقكايفّ والالفكاي ألّمة موظفة مل تااث ا، وقدرات

لتتيك  م  التفيب عيى أعدايهكا وربايا أراضّهكا وإعكادة رسكابق عزهكا وؾبدهكا وارستعكادة موقعهكا يف 
فت ا وتفَتت الوجو  وأقّيت حكومكات ع، يف إخااج الككافا اؼبتتعياألّمة حت اوقب. الوجود

وأخذ . وربقق ارستقالؿ جل أو مل تيك البيداف اليت رسكادهكا االرستعيكار، ت الوطنّةكالاغبكوم
ولك  ، ـبتيفة وتفَتت طبّعة العالقكات بُت تيك األقكالّم والبيداف وبُت رسواهكا الاالرستقالؿ أشككا

ّّ رسالل العيل اإليفصكا اليت تعترب امتداًدا لتيك اغبامكات الاايدة والقكايدة اليت قدمت جهوًدا  م
كات مبَتة يف رسبّل الوصوؿ إذل حكالة التحايا م  اآلخا فوجئت أبف رسكايا األهداؼ وتضحّّ 

ؽبكا وتعبئتهكا وحاد طكاقكاهتكا م   ةفكاعيّّ وإعكادة الألّمة ة ربايض اعييّّ والاعكارات اليت ارستعييت يف 
فأصّبت خبّبة ، مكانت أتمل أف تتحقق عيّ الَِّذي   قد أحبطت أو دل تتحقق لالاكل، أجل التحايا

ّّ وألرسبكاب وظاوؼ بعضهكا ، أمل أدت هبكا إذل أف تتتأنف جهكادهكا ومفكاحهكا أبشككاؿ ـبتيفة  اترىب
الفايبة  فكاهّموبعضهكا معكاصا يتعيق لالفًتة االرستعيكارية ورسّكادة اؼب، يتعيق دبواريث التيطة واغبكم

 فكاهّمة وؼبيّّ قيّّ ة أو األالدولة القومّّ  فكاهّمؼبخكاّصة  واغبكم والتيطة والقوة رسكادت تصورات ليدولة
ّّ ليتصور اإل فكايّةوتيك العقوؿ بعًّدا ع  اؼبؤثاات ال فكاهّمصّفت تيك اؼب. التيطة  رسالم

  .وخصكايص  اغبقّقّة، ومقومكات 

كاصاة نضكاؽبكا ومفكاحهكا هذ  اؼباة يف ة اؼبعرسالمّّ ويف هذا اإلطكار أو األجواء بدأت اغبامكات اإل 
، ارستاهد اآللاء إال م  أجيهكا رسواء يف اعبزاياَمكا  إطكار الداخل ؿبكاولة منهكا لتحقّق األهداؼ اليت
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ّّ أو العااؽ أو يف أي بيد ، أو مصا أو اؽبند قد ألّمة واعتربت هذ  اغبامكات أف أهداؼ ا، إرسالم
ألّمة ة إذل افكاعيّّ د فككاف ال بد م  ؿبكاولة إعكادة العيى أيدي أانس م  أبنكاء البال أحبطت هذ  اؼباة

ورص صفوفهكا ماة أخاى ػبوض جولة جديدة م  نضكاؿ ومفكاح يبك  أف يتكاعد عيى ، م  جديد
ورباياهكا وربقّق ألّمة ة اليت مكانت قد وضعت لتحقّق وحدة ارسكارسّّ ربقّق هذ  األهداؼ األ

ّّ وال ثقكايفّ االرستقالؿ ال  ثقكايفّ وال يك اغبامكات إذل الاصد الفكايّ فيجأت ت، وغَت ذلك تاايع
كات عييّّ منهكا ، كات ـبتيفةعييّّ يف مّي    غبامكات اإلرسالـ اليت رسبقتهكا لكّ توظف ذلك الاصّد

واثلثة تتتهدؼ ، وأخاى تتتهدؼ الدفع إلعكادة التحاؾ. ةفكاعيّّ تتتهدؼ التحايض وإعكادة ال
تيك األهداؼ الكربى اليت دل يتحقق منهكا  إهبكاد القوى الفكاعية القكادرة عيى إحداث التفَّت لاذبكا 

فككانت تيك األنظية البديية واليت يقـو عيّهكا أانس م  أبنكاء البيداف اؼبتيية ، إال نزر يتَت
يتكييوف لفكاهتكا وينتتبوف إذل تيك الاعوب قد ارستبدلت مل تيك األهداؼ أبهداؼ حداثّة 

، لكّ تتخيص من  وم  رسيطكان  تتتهدؼ مزيًدا م  االلتصكاؽ دب  مكافحت األجّكاؿ التكابقة
ويف ظل تيك األوضكاع مكاف ، يّّةظّة ونمؤرّستو  فكايّةة و ثقكافّّ فهنكاؾ تبعّة يف االقتصكاد وهنكاؾ تبعّة 

ة منهكا فييكا طاح أف هذ  التيطكات بنكايّّ ة والرسيحتهم التحايضّّ أالدعكاة وبكاولوف أف يتتخدموا مل 
لألقكالّم اؼبتيية  وانتيكايهكا الظكاهايّ ، ةرسالمّّ اإلالقكايية أو اليت جكاءت بديية رغم سبتعهكا لاألظبكاء 

َّ يك التيطة تف؛ ة مفتصبة لتيطة ال تتتحقهكاجكاهيّّ  أنظيةاليت ربكيهكا فإهنكا  ، ةإؽبّّ رسيطة  ِه
َّ اغتصبت هذ  األنظية رسيطة : اعبيكاعكات دل تتتطع أف تقوؿألّف  وذلك َّ أوذل هبكا أو  ِه م   ِه

وياتبط ،  لاذبكاه هَتيّكا أو شّء يبك  أف تتحاؾ اعبيكافككاف ال بد م  إهبكاد قّية ع، يتتحقهكا
م  أهم الورسكايل اليت  «كاميّةةة واحلكاهلّة اجل»فككاف طاح أفككار ، ة وقدراهتكاعافّّ إبيبكاهنكا ودبتتوّيهتكا اؼب

  .يبك  أف ربقق هذا األما

ازت مبّئة ب .اجملكاؿ كامتتكاف مبوذج جّد ليدرارسة يف هذاوالب. بدأت هذ  اغبكالة يف البكامتتكاف 
هذ  األفككار  -رضب  هللا–أيب األعيى اؼبودودي  كاّصةة هنكاؾ وخبرسالمّّ فّهكا عيى ألت  القّكادات اإل

فكالبكامتتكاف مكانت جزًءا م  اؽبند الكربى ومكاف اؼبتييوف . «كاميّةةاحل»و  «ةكاهلّة اجل»أفككار 
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فحوؽبم إذل ؾباد ، يعّاوف يف تيك البيداف قبل قانُت رسكادة وحككاًمكا ليهند حىت جكاء الفزو الربيطكاّن
ة رسالمّّ فكاضطات القّكادات اإل، والعاقّ وايا  ديٍتّ كات مضطهدة تعكاّن شىت أنواع االضطهكاد الأقيّّ 

فككانت والدة لامتتكاف يف إطكار تصور إلقكامة حكومة  ،آنذاؾ أف تنكادي بدولة متتقية ع  اؽبند
ة إرسالمّّ آمنُت يف دولة  متيية تنصف اؼبتييُت وتعّد ؽبم حاّيهتم وذبعيهم قكادري  عيى أف يعّاوا

فكأف اؼبتييُت ضحوا يف لادئ األما ، وقكامت الدولة بعد مل تيك التضحّكات اعبتكاـ. متتقية
مث عندمكا دل تتحقق آمكاؽبم يف إطكار االرستقالؿ قكاموا ماة ، اؽبنود لتحايا اؽبند م  االرستعيكار بقّّةمع 

ومل آمكاؽبم ، هبمخكاّصة  ند وإقكامة دولةة اليت قكامت يف اؽبأخاى دبحكاولة التحار م  التيطة الوطنّّ 
وقكامت . ة يف إطكار اإلرسالـااعّّ ة تتوافا ؽبكا مل مقومكات الشاعّّ ة إرسالمّّ أف تكوف هذ  الدولة 

 فكاهّمة يف إطكار رسّكادة هذ  اؼبالدولة وإذا هبكا ال زبتيف ع  رسواهكا دولة ربكاوؿ أف تكوف دولة قومّّ 
ّّ وشعا قكادة العيل اإل. ّمةدهكا لألوإذا هبكا تتنكا لوعو ، ة اؼبعكاصاةفابّّ ال هنكاؾ دبكا ياب  اػبديعة  رسالم

ة نضكاؿ اثلثة م  أجل الوصوؿ إذل الدولة اليت مكانوا وبييوف إبقكامتهكا يف إطكار صااعهم عييّّ وا ءفبد
يف هذا  ةؽبّّ اإل كاميّّةة واغبكاهيّّ اعب فكاهّمطاحت م، ويف ؾبكاؿ تصحّح األوضكاع، ومفكاحهم ونضكاؽبم
ّّ اإلطكار يف ورسط    .إرسالم

ّّ إذا انتقينكا إذل جزء آخا م  العكادل اإل  شكاع فّ  هذا اؼبفهـو وهو مصا قبد أف مصا  رسالم
. ولكنهكا تتفق معهكا يف بعض اعبوانب. قد مات بظاوؼ زبتيف مثَتًا ع  ظاوؼ لامتتكاف

هم فككاف ؽبم أثا ، كات الكفكاح ضد احملتل يف ـبتيف األطوارعييّّ هنكاؾ قد رسكانبوا يف  فو رسالمّّ فكاإل
ومكانت ؽبم متكانبكاهتم يف رسكايا ، «ٜٜٔٔرسنة »ومكانت ؽبم متكانبكاهتم يف ثورة ، يف ثورة عاايب

وربايا مصا م  رسبعُت ألًفكا م  اعبنود الربيطكانُّت ، ومنهكا ؿبكاولة ربايا القنكاؿ، ةاغبامكات النضكالّّ 
اليت قكامت  ورسكانبوا يف اغباوب، الذي  مكانوا ماابطُت حوؿ قنكاة التويس ومكاف ؽبم فضيهم يف ذلك

  .أو الرستعكادة فيتطُت يف حّنهكا، ليحّيولة دوف قّكاـ إرساايّل

رستعًتؼ ؽبم حبقهم ألّمة ة يف أذهكاهنم ومكانوا يتوقعوف أف امكانت مل هذ  اعبوانب النضكالّّ  
وحّنيكا رباؾ اعبّش لّفَت النظكاـ اؼبيكّ مكانوا هم الطيّعة . وجهودهم وجهكادهم يف هذا التبّل
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أنّ   ومكاف م  اؼبعاوؼ يف تيك اؼباحية، يدت  يف ربام أة اؼبوازية اليت آزرت اعبّش و ة والعتكايّ اعبّّ ال
ُت ؼبكا ربقق النصا وؼبكا قكاـ ذلك يلوال أتيّد اإلخواف اؼبتييُت ومنكاصاهتم ومؤازرهتم ليعتكا 

ُت وىبتاوف رسالمّّ مث دل سبض أشها قيّية وإذا لاالنقالبُّت يفَتوف موقفهم م  اإل، االنقالب
ة اعتربوهكا مكافّة إلرضكاء وإرسككات إرسالمّّ كات ويكتفوف منهكا باكيّّ ، دهم وعهودهم ماة أخاىبوعو 

ّّ الاكارع اإل ياظبون  م  َمكا  كادهم اتبًعكا مؤيًدا لكلارست مكانوا يايدون  أف يتتيا يفالَِّذي   رسالم
فكاؤهم فإذا لاالنقالبُّت يعكاميوف حي، وقع الصداـَمكا  ورساعكاف، اذبكاهكات يف ؾبكاؿ اغبكم والتيطة

اتتيت بكثَت م  العنف ، ُت معكامية ؽبم تك  متوقعة حبكاؿ م  األحواؿرسالمّّ لاألمس م  اإل
  .وضاوب االضطهكاد

إال  أخاىوف هنكاؾ ماة رسالمّّ ويف دوايا التجوف واؼبعتقالت والتعذيب واإلرهكاب دل هبد اإل 
ايض ضد نظكاـ اعتربو  قد كات التحعييّّ ّ يف فكاهّيواؼب ثقكايفّ أف يوظفوا مل ذلك الاصّد الفكاي وال

أو دل يف ؽبكا دبكا مكاف يتوقع ألّمة ا قضّّةوخكاف ، وخكاف يف مواثّق ، نكث عهود  ونكل ع  عود 
عبد القكادر عودة األرستكاذ  فبدأت تيك األفككار تطاح يف إطكار درارسكات ومتكالات بعضهكا قدم . من 
مث ، ةإرسالمّّ أوضكاع غَت أهّنكا  وبّكاف، ةتّكارسّّ ة واألوضكاع القكانونّّ يف إطكار نقد األوضكاع ال -رضب  هللا–

ة ومتكابّّ  فكايّةدبكا ل  م  قدرة  فكاهّماشتها يف تعزيز هذ  اؼبالَِّذي  وهو -رضب  هللا–بدأ رسّد قطب 
وصًفكا ألولئك الذي  دل وبكيوا دبكا أنزؿ  «ةكاهلّة اجل» فكاهّمفطاحت يف هذا اإلطكار أيًضكا م، متيّزة

 -رضب  هللا–د رسّد قطب هّفتعاض الا، ى وانتهجوا هنًجكا مفكاياًاورسكاروا رسَتة أخا  تبكارؾ وتعكاذل هللا
وقد . يف مثَت م  متكالات  ودرارسكات  «كاميّةةة ومفهوم احلكاهلّة مفهوم اجل»: إذل هذي  اؼبفهومُت

رسّد قطب األرستكاذ  اليت دارت حوؽبكا متكالات فكاهّملالذات أحد أهم اؼب «كاميّةةاحل»شكل مفهـو 
ّّ واعترب اغبككاـ الذي  تتييوا زمكاـ األمور يف ـبتيف أكبكاء العكادل اإل ًتة التج فرضب  هللا بعد   رسالم

حق ل  جل شأن  ال وبق الَِّذي ُهَو  «كاميّةةاحل»بعد ثورات التحايا اعتربهم قد أعطوا أنفتهم حق 
وبيغ قية اهتيكامكات  وربديد  ؽبذا اؼبفهـو يف . ة حكي  إال عيى أرسكاس من شاعّّ لباا أف يبٍت 

ة ااعّّ وأصبحت ال، «رسالمية مقومكات اجملتيع اإل»و «معكامل يف الطريق» كاّصةاألخَتة وخب درارسكات 
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هللا جل شأن  وتابثهكا  كاميّّةة ال يبك  أف تتحقق ألي حكومة إال بنكاء عيى التزامهكا حبتّكارسّّ ال
ّّ لاؼبنهج اإل ّهكا بذات فيم ىبض فّهكا رضب  هللا ودل يتعاض إل كاميّّةتفكاصّل هذ  اغبأّمكا  ،يف اغبكم ؽب

وإهبكاد وعّ لديهكا عيى أف أهدافهكا دل ألّمة   دل يك  يتتهدؼ إال إيقكاظ األنّ ، الطايقة التفصّيّة
كا ال تزاؿ رغم االرستقالؿ ؿبكومة دبكا ىبكالف دينهكا وعقّدهتكا وأهنّ ، تتحقق عيى أيدي اغبككاـ الوطنُّت

ّّ وتصورهكا اإل   .رسالم

ّّ ة يف فكاة الإذل درجة عكالّّ  «كاميّةةاحل»مفهـو رضب  هللا وقد طور رسّد قطب   حىت  تّكارس
وهو ، هللا جل شأن  وأف التيطة ل ُهَو  تعٍت أف اغبكامم الوحّد «ال إله إال هللا»أصبحت ميية 

ّّ يف اغبكم ال «هللا حكاميّةة»رضب  هللا دل يبّز يف هذا بُت معٌت  وبُت حكاميّت  جل شأن   تّكارس
يف  «هللا حكاميّةة»فعل اؼبودودي حُت جعل  بل فعل ميكا، «قضكايية ال»أو  «كوينة للحكم ال»

تبكارؾ  هللا ألوهّّةهللا جل شأن  و  وديّةالباا اؼبتنكاقضة واؼبتضكاربة واؼبتعكارضة مع عب حكاميّّةمواجهة 
غَت التيقّ والتطبّق  كاميّّةفكيكا ألفى اؼبودودي أي دور ليفاد أو اعبيكاعة يف اغب، ةباايّ لي وتعكاذل

؛ يف هذا -رضب  هللا–مذلك فعل رسّد قطب ،  اغبكاممُهَو  وحد  ذلتبكارؾ وتعكا العتبكار أف هللا
يف  ةؽبّّ اإل كاميّّةمكانت عيّ  فكاة اغبالَِّذي   وبذلك فهم هذا اؼبفهـو لدى اآلخاي  بذات الاكل

وضع ؽبكا قوانّنهكا ومتبهكا خكاّصة  عهد مورسى واليت ُفِهَم منهكا أف هللا رسبحكان  وتعكاذل قد أقكاـ فبيكة
َمكا ُهَو  وال تفايق بُت، انُت والتّكارسكات جزء م  الدي  واإليبكاف والعقّدة ال يتجزأبنفت  وهذ  القو 

وقد ُفِهَم هذا  -م  أمور–رسوا  إذل غَت ذلك َمكا ُهَو  وال مدّنّ َمكا ُهَو  أخاوي والُهَو  دنّوي وال
 ودي ومكا ذهبقكال  اؼبودَمكا  ُت حكاولوا شاحرسالمّّ الطاح هبذ  الطايقة عيى الاغم م  أف مثَتًا م  اإل

وبّكاف دور اإلنتكاف يف الفهم والتيقّ ودور  يف ؾبكاؿ ، يف هذا اجملكاؿرضب  هللا رسّد قطب إلّ  
ميكا مكانت يف تااث اغبضكارات التكابقة ويف ،  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»ولك  أرسقطت فكاة ، االجتهكاد
، عيّهيكا رضب  هللاقطب طاح  اؼبودودي ورسّد الَِّذي  عيى هذا النحو «ّهودية الًتاث ال»مقدمتهكا 

لالنتبة  كاّصةوخب، ودل تنفع مل تيك الااوح أو التحفظكات يف إهبكاد فوارؽ يف الفهم بُت هذا وذاؾ
 وال يزاؿ ينظا إذل تيك الفكاة عيى، ال يزاؿ عيى صية بًتاث التوراة واإلقبّلالَِّذي  فايبّ ليعقل ال



 - 31 - 

َّ و ، فكاة ارستالب النكارسوت لصكاحل الالهوتأهّنكا  اليت يعترب نفت  قد ربار منهكا بعد الفكاة  ِه
أرسقط عيّهكا مل تيك الصورة الاكايهة وفهيهكا هبذا الاكل ويف الوقت نفت  فإف  ، نضكاؿ طويل
قد ارستنبطوا خكاّصة  ُت رسواء أمكانوا ُشااًحكا لفكا الاجيُت أو مكانوا ذوي مبكادراترسالمّّ مثَتًا م  اإل

وف آّيت الكتكاب اغبكّم ءلاايعة وهم يقا الاكايعة ع  اغبكم والدولة وقّم التيطة وا فكاهّماؼب
ّّ والواقع ال -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- آّيت رسورة اؼبكايدة وأحكاديث الارسوؿ كاّصةوخب  فكاهّملّتقطوا هذ  اؼب تكارىب

وم  هنكا أصّب هذا اؼبفهـو لاضطااب شديد . اؼبعكاصاة عيى تيك النصوص وعيى ذلك الواقع
  لتحيّل والتفكّك وإعكادة الًتمّب لئال ُيتكاء فهم اإلرسالـكات اعييّّ جعي  يف حكاجة إذل مثَت م  

  .م  خالؿ إرسكاءة فهم هذا اؼبفهـومّي  

بتيك اعبهود والااوح اليت بذلت م  متكاب بعض  «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»لقد ربوؿ مفهـو  
حبّث صكارت تتقط عيّ  مل عنكاصا التوحّد أو مقومكات ، ة إذل قاي  ليتوحّدرسالمّّ اغبامكات اإل

وبذلك رسكاد نوع م  رسوء الفهم واضطااب ، وتابط هبكا باكل وثّق، عقّدة م  والء وبااء ورسواهكاال
وإضكافة أرسبكاب صااع وسبزؽ أخاى إذل أرسبكاب الصااع ، ةرسالمّّ الاؤية يف داخل اجملتيعكات اإل

ة إعكادة تاتّب األوراؽ عييّّ م  هنكا تصبح . والتيزؽ اليت أنبتتهكا اذبكاهكات اغبداثة والتحديث
  .ضاورّيّ حّح األوضكاع يف هذا اجملكاؿ أماًا وتص

جزا  –وقد منت أود أف تكوف هذ  الدرارسة اؼبقدمة م  أخّنكا البكاحث الاكاب هاكاـ جعفا  
لك  م  الواضح أف ، قد ارستوفت هذ  األمور ميهكا وأتت باّء يبك  أف يبٌت عيّ  -هللا خَتًا

البكاحث احملكافظ ارستطكاع أف يضعنكا عيى  ةعقيّّ اؼبصكادر واؼبااجع ب أجواءأخكاان البكاحث وقد عكاش 
 «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»وأف هبيع لنكا نصوًصكا مثَتة يف هذا التبّل لكّ يؤمد بعد ذلك ، أوؿ الطايق

قد ارستطكاع أف ىبفف م  التصورات التكايدة أنّ   ومع، الااع اليت عكاعبهكا الاكاطيب حكاميّّةدبعٌت 
ّّ صور اإلدل يتتطع أف يعطّنكا التأنّ   إال، حكاميّّةلي ولذلك حّنيكا ، ال بد من الَِّذي  البديل رسالم

دل توجد هذ  التيطة يف اإلرسالـ أنّ   وأمد، ةدينّّ جكاء لّعكاجل موضوع التيطة ربدث ع  التيطة ال
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ورسيطت    الة لاعتبكار  نبًّكا مارسدينّّ رسيطة : وأن  مكانت ل  يف حّكات  رسيطتكاف، -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- إال لارسوؿ هللا
 َصيَّى- ومنت أود أف ال يتقط مفهـو التيطة اؼبعكاصا عيى فبكاررسكات ررسوؿ هللا، مم دنّويمحكا 
إمّبكا  َأاَن َبَاٌا ِمثْػُيُكْم يُوَحى ِإرَلَّ إمّبكا  ُقلْ : نبًّكا الدل يك  إال ررسو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- ألن  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ 

 ْ  َمكاَف يَػْاُجو لَِقكاَء َربِِّ  فَػْيَّػْعَيْل َعَيال َصكاغِبكا َوال ُيْااِْؾ بِِعَبكاَدِة رَبِِّ  َأَحًداِإؽَبُُكْم إَِلٌ  َواِحٌد َفيَ 
ودل يبّز ، ة أو دنّويةدينّّ   ذو رسيطة نّ أإذل  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- ودل ياا، (ٓٔٔ:)الكهف

حبّث تُقاأ ب  حّكاة وتصافكات ، كاصا ليتيطةفكّف يتكاغ إرسقكاط هذا اؼبفهـو اؼبع، بُت األماي 
- عيى أف رسيطة النيبألّمة وقد انعقد إصبكاع ا: مث يقوؿ -ورسيم وآل  عيّ  هللا صيى- ررسوؿ ال 

، ختم النبوةُهَو  وهذا، ة قد انتهت دبوت  ودل تنتقل ألحد بعد دينّّ ال -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى
وردبكا مكاف األقاب أف تتيى . بوة وختم النبوة هبذا الاكل أما آخافإطالؽ ميية رسيطة عيى الن

ومكا انتقل إىل »: ويقوؿ البكاحث الفكاضل. اإلرسالـاألقاب إذل روح ُهَو  فقد يكوف ذلك «والية»
حمصور بصفته محكامم دنّوي أو مريّس  -َورَسلَّمَ  وآله َعَلّْهِ  اّللَّه  َصلَّى- اخللفكاء من بعد موته

هذ  أيًضكا نقطة قد ارستدرج البكاحث إلّهكا أتثاًا بدرارسكات احملدثُت . «ةدنّة مدولة أو حكومة 
ّّ اؼبعكاصاة عيى عصا النبوة أو عيى الواقع ال فكاهّمكات إرسقكاط اؼبعييّّ وب ّّ اإل تكارىب يف إطكار  رسالم
ّّ وهو ميحظ ، معكاصاة وربيّيهكا وتفكّكهكا وتامّبهكا فكاهّمم وإف مكاف اإلمكاـ القاايف قد فتح  منهج

يبكاررس  يف إطكار النبوة َمكا  نيب ررسوؿ مكارس -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- فكالارسوؿ. لّ البكاب إ
َمكا  مكانوا خيفكاء عيى منهكاج النبوة مكاررسواإمّبكا   وخيفكاؤ  م  بعد  يف فًتة اػبالفة الااشدة. والارسكالة

 رضّ- خُتخالفة الاّيف خكاّصة  منهكاج النبوةيف إطكار خالفة عيى  :أي ؛مكاررسوا يف هذا اإلطكار
واحملكاوالت اليت  -عن  تعكاذل هللا رضّ- والتنوات األوذل م  خالفة رسّدان عثيكاف -يكاعنه تعكاذل هللا

 ّّ ومذلك ؿبكاوالت عيا ب  عبد ، إلعكادة األما إذل نصكاب  -عن  تعكاذل هللا رضّ- قكاـ هبكا اإلمكاـ عي
ومنهكاج ، د خالفة عيى منهكاج النبوةمل ذلك يندرج يف إطكار إهبكا،   -عن  تعكاذل هللا رضّ- العزيز
  .تعديل   القاآف الكامي وال مبيك أف ندخل عيّ  أيّ حّددالنبوة 
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جاى الَِّذي  واػبيط فكاهّمهذا األما دل يك  لّفّب ع  أذهكاف البكاحثُت لوال شّوع هذ  اؼب 
ايًفكا يعترب فّيكا روا  متيم وغَت  حديثكا ش -ورسيم وآل  عيّ  هللا صيى- بل إف لارسوؿ هللا. فّهكا

: ـبكاطًبكا بعض القكادة -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- حّث قكاؿ، قضّّةموضًحكا سبكاـ التوضّح ؽبذ  ال
فال جتعل ذلم ، وذمة نبّه تبكارك وتعكاىل هللا إذا حكاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل ذلم ذمة»

إن ختسفوا ذدمكم وذمم  ذلم ذمتك وذمة أصحكابك فإنكم لولكن اجع، ذمة هللا وذمة نبّه
فال تنزذلم على حكم هللا ولكن أنزذلم على حكيك فإنك ال تدري ، أصحكابكم أهون عند هللا

  .«أتصّب فّهم حكم هللا أم ال

وأبو بكا رضّ هللا  الفككاف عيا ب  اػبطكاب مث. ومذلك خيفكاؤ  الذي  مكانوا عيى منهكاج  
 هللا رضّ- رأى أمَت اؼبؤمنُت عيا ب  اػبطكابَمكا  هذا: يصدروف متكالاهتم بقوؽبمَمكا  عنهيكا مثَتًا

أو ، أرى هللا خيّفة ررسوؿ هللاَمكا  أو هذا، بكاأَبُو  رأى خيّفة ررسوؿ هللاَمكا  أو هذا،  -عن  تعكاذل
لكنهم ال ينتبوف األما هلل جل شأن  خوفكا م  ، أرى هللا أمَت اؼبؤمنُت عيا ب  اػبطكابَمكا  هذا

  .األما عيى اؼبتييُت اليبس والفيوض ولئال ييتبس

 : اخلالصة 

، كاتهّّ ولكّ يوضع هذا اؼبفهـو يف نصكاب  وال بد م  التفكَت يف أمور قد تعترب م  البدي 
  .لكنهكا ضاورة يف هذا اجملكاؿ

َوَمكا أَْررَسْيَنكاَؾ ِإال َمكافًَّة لِينَّكاِس َبِاَتًا : كا ررسكالة وخطكالًا منذ بدايت عكاؼبًّ لقد جكاء اإلرسالـ  
ة يف الارسكالة ربييهكا معٌت مثَت عكاؼبّّ وصفة ال. (ٕٛ:)رسبأ اًا َوَلِك َّ َأْمثَػَا النَّكاِس ال يَػْعَيُيوفَ َوَنِذي
ّّ  ة اآلرسّويّ للّجد يف هذ  الارسكامّي    أال وهو القدرة عيى ارستّعكاب العكادل نبّّةاأل  نديّ واؽب واألفايق
ّّ  عايبّ وال ّّ واأل واألوريبّ  والًتم م  هداية وقدرة عيى الوصوؿ إذل إلّ   هم حبكاجةَمكا  ورسواهم مايك

ة أبمييهكا إف دل يك  هذا اػبطكاب قكادرًا باايّ فكّف يبك  ػبطكاب واحد أف يتتوعب ال. اغبق
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ولقد وهم البعض يف صفة ؟ ةعافّّ ة ومنكاهجهكا اؼبثقكافّّ عيى ارستّعكاب خصوصّكاهتكا ورسكايا أمبكاطهكا ال
ّّ اػبطكاب اإل  : كا م  أماي انطالقً  عايبّ خطكاب حصاي أنّ   وظ ، رسالم

حّث يعود م  يقاأ إذل أصوؿ ، اليفة ال يفهي  غَت العاب عايبّ  الكامي القاآف أفّ  :أوذليكا 
  .ة وقكامورسهكا ومعجيهكاعابّّ ة الاليف

َّ القاآف الكامي مقّد أبرسبكاب نزوؿ زبتص لالعاب وإذل أمثكاؿ  -أي–أنّ   :اثنّهيكا  م   ِه
وإذل أعاافهم يف ، (ٚٔ:)الفكاشّة ِإذَل اإِلِبِل َمَّْف ُخِيَقتْ  أََفال يَػْنظُُاوفَ : مثل قول  تعكاذل، بّئتهم

وإذل قصص أنبّكاء ، التبٍت وتعدد الزوجكات وإذل صااعكاهتم مع بٍت قايظة وبٍت قّنقكاع وبٍت النضَت
لذلك ؛ ة م  دوف العكادلعابّّ بُت النّل والفاات واعبزياة الَمكا  اقتصا ذما م  ذما منهم عيى أنبّكاء

وفتا االنتاكار ، هبم مذلك الكامي واختصكاص خطكاب القاآف، ص الارسكالة لالعابقّل لاختصكا
َوَمكا أَْررَسْيَنكاَؾ : ندرؾ صبًّعكا معٌت قول  تعكاذلإنّنكا . ة أبن  قد مت بقوة الفتح والقتكاؿعابّّ خكارج الداياة ال

ت اؼبنطق ة وندحض منطيقكاعكاؼبّّ ولك  ألي مدى يبك  أف ندفع هبذ  ال، (ٕٛ:)رسبأ ِإال َمكافَّةً 
 : ذماانَمكا  اؼبعكامس اليت تتيخص لاإلضكافة إذل

م  َمكا  وأن ، وخطكاب موج  إلّهكا، ةعابّّ وأن  مقّد إذل نتق بّئة ، عايبّ إف الكتكاب الكامي  
حّث ، وأن  تنزؿ قبل أربعة عاا قاانً ، ة ميهكاباايّ نصوص ؿبدودة يبك  أف تتتوعب حامة ال

ة الزراعّة وانتقل العكادل أبميي  م  الدورة الاعويّ ، ةّّ اترىبة و اجتيكاعّّ حدثت م  بعد  تفَتات 
ّّ واالقتصكاد ال ة مخكاصّة عكاؼبّّ إف صفة ال. ةة والتكنولوجّّ ة والثورة الفّزّييّّ إذل الدورة الصنكاعّّ  طبّع

ّّ تثَت قضكاّي مبَتة جًدا عيى اؼبتتوى اؼب الكامي ليقاآف وتفاض عيى العقل اؼبتيم ، العكاـ وضوع
اعتيد عيى تيك العنكاصا اليت الَِّذي  ح صبية م  اغبقكايق لكّ يواج  ذلك اؼبنطقاؼبعكاصا أف يوض

ّّ وربيّل اػبطكاب اإل. ذماانهكا ة اليت يواجههكا معكاعبة اؼباكالت القومّّ  متئولّّةاؼبعكاصا  رسالم
  .العاب حكالًّكا تكايس لتيك التصورات اػبكاطئة
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أصكاب َمكا  ة ورسكاياة والبّئّّ إلقيّيّّ معكاعبة وحل اؼباكالت ا متئولّّةومذلك ربيّل اإلرسالـ  
قد يكوف اؼبتييوف وهم  !!ظيم لإلرسالـ وأي ظيم -مي – اؼبتييُت نتّجة اكباافكاهتم يف ذلك

ولك  ال ينبفّ ، يتوافا ؽبم م  أرسيحةَمكا  يواجهوف أشاس اؼبعكارؾ وأضااهكا معذوري  لارستعيكاؿ مل
وررسكالت  إذل  تبكارؾ وتعكاذل   دي  هللاألنّ ؛ أف وُبّوؿ اإلرسالـ إذل ورسّية أو أداة م  أدوات الصااع

 : وأنبهكا، وينبفّ أف تاكاع خصكايص  بُت النكاس مكافة، ة ميهكاباايّ ال

مطيق يف معكانّ  وؿبّط شكامل متتوعب أنّ   ة لفظكا إالعابّّ القاآف الكامي وإف تنزؿ بيفة  فّ إ 
ّّ   عيى متتوى ة اليت عافّّ ة واؼبضكاريّ اغب وحامت  وصَتورت  دبكا يف ذلك األنتكاؽ كوّنّ ليوجود ال مي
  .جكاءت بعد 

َّ ة عابّّ   اللببّئة نزو  الكامي عالقة القاآف إفّ   عالقة اؼبطيق لالنتيب والالؿبدود لاحملدود  ِه
لالواقع  قاآّنّ ة تعيق اؼبطيق النهجّّ ة قد قكامت بدور اؼببُت ؼبنبويّ وأف التنَّة ال، والالمقّد لاؼبقّد

  .النتيبّ 

وإف مكاف . ة عيى متتوى اؼبعكاّن وتفاعكاهتكاهّنصوًصكا ؿبدودة ومتنكا سلّ قاآّنّ إف اػبطكاب ال 
  .ة عيى متتوى اليفظهّنصوًصكا ؿبدودة ومتنكا

وقدرت  ، األزمنةينت  وإحكاطت  دبكا رسبق م  هّ :إف تنزل  قبل أربعة عاا قااًن تضي  خكاصّتُت 
ي  هّواؼبتتوعب واؼب، بقرسَمكا  ي  عيىهّفهو اؼبصدؽ واؼب، ييّ  م  األزمنةَمكا  عيى ارستّعكاب

ة اػبطكاب عكاؼبّّ ة اإلرسالـ تبدأ م  فهم خصكايص الكتكاب اؼبتضي  لعكاؼبّّ إًذا ف، واؼبتجكاوز ؼبكا غبق
ة ة واإلدرامّّ عافّّ ة واؼبنكاهج اؼبضكاريّ كات مكافة األنتكاؽ اغبشككالّّ إلاؼبتجكاوز بذات الوقت ، اؼبتتوعب

ال ليعاب واألمم اؼبختيفة اليت اعتنقت  يف ، لك  يف اغبكاضا واؼبتتقبل أيًضكا، ال يف اؼبكاضّ فحتب
إذا ، ةباايّ فًتة انطالق  األوذل يف شعوب العكادل القدمي م  فاس وهنود وتاؾ ورسواهم ولك  لككافة ال

، دفعة واحدة ضاوريّ غَت أننكا ال ننتظا امتيكاؿ هذا اعبهد ال، اغبكامم اؼبعكادؿ ليكوفأنّ   ُفهم
ّّ اآف الكامي ويف صَتورة التكاريخ اإلة مع ظهورهكا يف القعكاؼبّّ فخصكايص ال لكنهكا دل تتحوؿ إذل ، رسالم
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ّّ  ّددمنهج بعد أو ؿب خصكايص ياد بعضهكا  الكتكاب حكاميّّةة وختم النبوة و عكاؼبّّ ولك  ال، منهكاج
يبك  تاتّبهكا لالاكل ، كا بنحو رسديدمعافّّ كا و ذهنّّ بعًضكا وتدؿ مل خكاصّة عيى األخاى إذا رتبت 

 : التكارل

، ةنتكانّّ ة اإلاجعّّ وذلك لتوحّد اؼب، «ختم النبوة»كا مكاف ال بد م  عكاؼبًّ ػبطكاب لّكوف ا :الأو  
، فال تتعدد النبوات التكالّة ووبدث النتخ والتعكارض واالختالؼ والتااذـ حوؿ تيك النبوات

  .ولّكات ئولّتحّيل اإلنتكاف القكارئ مت

م  خصوصّة بّئة  لكاميا كا مكاف ال بد م  ربايا القاآفعكاؼبًّ لكّ يكوف اػبطكاب  :اثنًّكا 
وجربيل أبف يعكاد تاتّب مواقع آّيت  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- وهبذا أما ررسوؿ هللا، النزوؿ
لتحكاق  لالافّق اقبل  -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- وحًّكا وتوفًّقكا عيى يدي ررسوؿ هللا الكامي القاآف

  .نتيبُهَو  مطيق من  ومكا َمكا ُهوَ  األعيى لّتضح بذلك

ة كات اغبصايّ كا مكاف ال بد م  نتخ الااايع ذات اػبصوصّّ عكاؼبًّ  قاآّنّ لّكوف اػبطكاب ال :اثلثكا 
َّ و ، ةّددلاعوب وقبكايل ؿب الكيّّة اليت تتفق  الكامي شاايع إصا وأغالؿ لتتتبدؿ بااايع القاآف ِه

كا إنتكانًّ الايوؿ والعيـو لتكوف ماًتًمكا  ةقكابيّّ حّث ربيل ، ة مكافةعكاؼبّّ مع حكاجكات اجملتيعكات ال
َّ و ، يف رسكايا أرجكاء العكادل ليتطبّق القكاب شاايع تقـو عيى اغبدود الدنّكا القكايية عيى التخفّف  ِه

  .وضبط حامة اإلنتكاف يف داياة األمكانة واالرستخالؼ والعيااف واالبتالء، والاضبة

ة ة احملدودة معكاّن إطالقّّ يفويّ ي  النصوص الكا مكاف ال بد أف تتضعكاؼبًّ لّكوف اػبطكاب  :رابًعكا 
  .«ةبنكايّة وحدته ال»ضي   «ةعرفّة ة القرآن ادلمنهجّة »تكتاف عرب امتاكاؼ 

ة تؤمد يف تاابطهكا موضوعّّ ة عييّّ  فاضّّكاتة بوصفهكا حُت ننطيق م  هذ  اؼبتييكات العقّديّ  
ّّ ة اػبطكاب اإلعكاؼبّّ عيى  كات هّّ م  البديُهَو  ةقاآنّّ لا قد نكتاف أف قدرًا م  هذ  اػبصكايص رسالم

، شاعة التخفّف والاضبة، ة مثل ختم النبوةنهجّّ إذل آاثرهكا اؼب اللكننكا دل نيتفت قب، اليت بُت أيدينكا
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ّّ فكاػبطكاب ال، ة ميهكا وصَتورت  مع الزمكاف واؼبككافباايّ الكتكاب اؼبطيق يف معكانّ  ال حكاميّّة يف  تكارىب
ـُ ارْسُكْ  أَْنَت َوَزْوُجَك اعْبَنََّة وَُماَل  :فّذما آدـ، ةيّّ إذ يبدأ لاغبكالة العكاي الكامي القاآف َوقُػْيَنكا َّي آَد

ُتَيكا َوال تَػْقَالَا َهِذِ  الاََّجَاَة فَػَتُكواَن ِمَ  الظَّكاِلِيُتَ  َهكا َرَغًدا َحُّْث ِشئػْ فإن  يتدرج ، (ٖ٘:)البقاة ِمنػْ
ٍِت ِإرْساَايَِّل اذُْمُاوا نِْعَييِتَ الَّيِت أَنْػَعْيُت َعَيُّْكْم َّي بَ  :ة أمثا اتتكاًعكا م  العكاييةلّخكاطب حكالة قبيّّ 

َي فكاْرَهُبوفِ  ة أيًضكا مث يبضّ لّخكاطب حكالة قبيّّ ، (ٓٗ:)البقاة َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِؼ ِبَعْهدُِمْم َوِإّيَّ
َنكا إَِلَّْك قُػْاَءااًن  :أمثا اتتكاًعكا م  العكايية فّقوؿ َـّ اْلُقَاى َوَمْ  َحْوؽَبكا بّّ عا وََمَذِلَك َأْوَحّػْ كا لِتُػْنِذَر ُأ

َوأَْنِذْر  :ويقوؿ. (ٚ:)الاورى َوتُػْنِذَر يَػْوـَ اعْبَْيِع ال َرْيَب ِفِّ  َفاِيٌق يف اعْبَنَِّة َوَفاِيٌق يف التَِّعَتِ 
 َك َورَسْوَؼ ُتْتأَُلوفَ َوِإنَُّ  َلذِْمٌا َلَك َولَِقْومِ  :ويقوؿ، (ٕٗٔ:)الاعااء َعِاَتََتَك األَقػَْاِبُتَ 

، مث يندرج بعد أف ىبص قوم  وعاَتت  األقابُت يف النذارة لّعم هبكا اػبيق بعدهم، (ٗٗ:)الزخاؼ
  .أمثا اتتكاًعكا م  القبّية والقبّية أّمة ولّخكاطب حكالة، ة ميهكاباايّ ولّخكاطب ال

ُهمْ  :قكاؿ تعكاذل  َُِّّت َررُسوال ِمنػْ ُيو َعَيِّْهْم آَّيتِِ  َويُػزَمِِّّهْم َويُػَعيُِّيُهُم  ُهَو الَِّذي بَػَعَث يف األُمِّ يَػتػْ
هم األمم اليت ربظ  :أي، (ٕ:)اعبيعة اْلِكَتكاَب َواغبِْْكَيَة َوِإْف َمكانُوا ِمْ  قَػْبُل َلِفّ َضالٍؿ ُمِبُتٍ 

ّّ الوهنكا ندع اإلمكاـ . بارسوؿ أو نيب م  قبل ة يوضح ببّكان  اؼبتيّز هذ  الظكاها  -رضب  هللا– اكافع
ّّ حّث يقوؿ اإلمكاـ ال  اَّللَُّ  َصيَّى- ررسوؿ هللا :أي–بعث   :(ٛيف الارسكالة )ص  -رضب  هللا- اكافع

 تبكارؾ وتعكاذل متكاب بدلوا أحككام  ومفاوا لاهللأهل  : أحدنبكا: والنكاس صنفكاف -َورَسيَّمَ  وآل  َعَيّْ ِ 
فذما تبكارؾ وتعكاذل ، أنزؿ إلّهمالَِّذي  تبكارؾ وتعكاذل فخيطو  حبق هللا، فكافتعيوا مذلًا صكاغو  أبلتنتهم

ُهْم َلَفاِيًقكا يَػْيُووَف أَْلِتنَػتَػُهْم لِاْلِكَتكاِب لَِتْحَتُبوُ  ِمَ  اْلِكَتكاِب َوَمكا ُهَو  :لنبّ  م  مفاهم فقكاؿ َوِإفَّ ِمنػْ
َعَيى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم  ِمَ  اْلِكَتكاِب َويَػُقوُلوَف ُهَو ِمْ  ِعْنِد اَّللَِّ َوَمكا ُهَو ِمْ  ِعْنِد اَّللَِّ َويَػُقوُلوفَ 

فَػَوْيٌل لِيَِّذيَ  َيْكتُػُبوَف اْلِكَتكاَب أِبَْيِديِهْم مُثَّ يَػُقوُلوَف َهَذا ِمْ   :ويقوؿ، (ٛٚ:)آؿ عيااف يَػْعَيُيوفَ 
وقكاؿ . (ٜٚ:)البقاة ْم فبَّكا َيْكِتُبوفَ ِعْنِد اَّللَِّ لَِّْاتَػُاوا بِِ  شَبًَنكا قَِيّال فَػَوْيٌل ؽَبُْم فبَّكا َمتَػَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ؽبَُ 

َوقكاَلِت اْلَّػُهوُد ُعَزيْػٌا اْبُ  اَّللَِّ َوقكاَلِت النََّصكاَرى اْلَيِتُّح اْبُ  اَّللَِّ َذِلَك قَػْوؽُبُْم أِبَفػَْواِهِهْم  :تبكارؾ وتعكاذل
{ ازبََُّذوا َأْحَبكاَرُهْم َورُْهَبكانَػُهْم أَْرلَالًا َّٖٓنَّ يُػْؤَفُكوَف }ُيَضكاِهُئوَف قَػْوَؿ الَِّذيَ  َمَفُاوا ِمْ  قَػْبُل قكاتَػَيُهُم اَّللَُّ أَ 
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ُ  َعيَّكا ِمْ  ُدوِف اَّللَِّ َواْلَيِتَّح اْبَ  َمْامَيَ َوَمكا أُِمُاوا ِإال لَِّػْعُبُدوا ِإؽَبكا َواِحًدا ال إِلََ  ِإال ُهَو رُسْبَحكانَ 
دلَْ تَػَا ِإذَل الَِّذيَ  أُوُتوا َنِصًّبكا ِمَ  اْلِكَتكاِب يُػْؤِمُنوَف أَ  :وقكاؿ عز وجل. (ٖٔ-ٖٓ:)التوبة ُيْااُِموفَ 

{ أُولَِئَك الَِّذيَ  ٔ٘لِاعْبِْبِت َوالطَّكاُغوِت َويَػُقوُلوَف لِيَِّذيَ  َمَفُاوا َهُؤالِء أَْهَدى ِمَ  الَِّذيَ  آَمُنوا رَسِبّال }
مث انتقل إذل بّكاف الصنف الثكاّن ، (ٕ٘-ٔ٘:)النتكاء َد َلُ  َنِصَتًاَلَعنَػُهُم اَّللَُّ َوَمْ  يَػْيَعِ  اَّللَُّ فَػَيْ  ذبَِ 

ونصبوا أبيديهم  تبكارؾ وتعكاذل دل أيذف ب  هللاَمكا  فكابتدعوا تبكارؾ وتعكاذل وصنف مفاوا لاهلل: فقكاؿ
َمكا  فإذا ارستحتنوا غَت، ونبذوا أظبكاء افتعيوهكا آؽبة عبدوهكا، حجكارة وخاًبكا مصورًا ارستحتنوهكا

ورسيكت طكايفة م  العجم رسبّيهم ، كا ألقو  ونصبوا أبيديهم غَت  فعبدو  فأولئك العابعبدوا منه
لنبّ   تبكارؾ وتعكاذل فذما هللا، ارستحتنوا م  حوت ودابة وقبم وانر وغَت َمكا  يف هذا ويف عبكادة

وََمَذِلَك َمكا  :جوالًا م  جواب بعض م  عبد غَت  م  هذا الصنف فحكّ جل ثنكاؤ  عنهم قوؽبم
َاُفوَهكا ِإانَّ َوَجْداَن آلَاَءاَن َعَيىأَرْ  َوِإانَّ َعَيى آاَثرِِهْم  أّمة رَسْيَنكا ِمْ  قَػْبِيَك يف قَػْايٍَة ِمْ  َنِذيٍا ِإال قكاَؿ ُمتػْ

 وآل  َعَيّْ ِ  اَّللَُّ  َصيَّى- لك  ررسوؿ هللا. أوضح  عيّ  رضب  هللاَمكا  ( إذل آخاٖٕ:)الزخاؼ ُمْقَتُدوفَ 
ّّ قل إذل الافّق األعيى حىت اتتع اػبطكاب اإلدل ينت -َورَسيَّمَ  ّّ ال ؽب والقبّية  م  بعد العكايية تكارىب

أَيَيػاوَهكا الَِّذيَ  آَمُنوا ِإفَّ َمِثَتًا ِمَ  اأَلْحَبكاِر  :فّنزؿ عيّ  قوؿ هللا جل شأن . ةعكاؼبّّ إذل اغبكالة الألّمة وا
ِطِل َوَيُصداووَف َعْ  رَسِبِّل اَّللَِّ َوالَِّذيَ  َيْكِنُزوَف الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال َوالااوْهَبكاِف لََّْأُمُيوَف أَْمَواَؿ النَّكاِس لِاْلَبكا

ْاُهْم ِبَعَذاٍب أَلِّمٍ   ومثل هذ  اآلية وردت يف رسورة، (ٖٖ:)التوبة يُػْنِفُقونَػَهكا يف رَسِبِّل اَّللَِّ فَػَباِّ
يِ  اغبَْقِّ ِلُّْظِهَاُ  َعَيى الدِّيِ  ُميِِّ  َوَلْو َماَِ  ُهَو الَِّذي أَْررَسَل َررُسوَلُ  لِاؽْبَُدى َودِ  (ٜ:)الصف

ُهَو الَِّذي أَْررَسَل َررُسوَلُ  لِاؽْبَُدى َوِديِ  اغْبَقِّ  :ويف رسورة الفتح يقوؿ رسبحكان  وتعكاذل،  اْلُيْااُِموفَ 
ّّ تطكابق التدرج اػبطكايب اإلفّ، (ٕٛ:)الفتح ِلُّْظِهَاُ  َعَيى الدِّيِ  ُميِِّ  وََمَفى لِاَّللَِّ َشِهًّدا ّّ ال ؽب  تكارىب

ولكل نيب م  األنبّكاء خواص ، كاّصةة اػبتاايعّّ فيكل حكالة فبّزاهتكا ال، مع حكاالت التاايع اؼبختيفة
  .ولكل جعل هللا منهم شاعة ومنهكاًجكا، معّنة

ة ال بد نهجّّ ة واؼبتاايعّّ ولذلك ينبهنكا هللا تعكاذل يف رسورة اؼبكايدة إذل اػبصكايص واؼبيّزات ال 
َوأَنْػزَْلَنكا إَِلَّْك اْلِكَتكاَب لِاغبَْقِّ ُمَصدِّقكا ِلَيكا بَػُْتَ َيَدْيِ  ِمَ  اْلِكَتكاِب  :فّقوؿ جل شأن ، م  مالحظتهكا
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نَػُهْم دبكا أَنْػَزَؿ اَّللَُّ َوال تَػتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعيَّكا َجكاَءَؾ ِمَ  اغبَْقِّ  ِلُكلٍّ َجَعْيَنكا ِمْنُكْم َوُمَهِّْيًنكا َعَيِّْ  فكاْحُكْم بَػّػْ
َهكاًجكا َوَلْو َشكاَء اَّللَُّ عَبََعَيُكمْ  ُيوَُمْم يف َمكا آاَتُمْم فكارْسَتِبُقوا اػْبَّػْاَاِت ِإذَل  أّمة ِشْاَعًة َوِمنػْ َواِحَدًة َوَلِكْ  لَِّػبػْ

ُتْم ِفِّ  زَبَْتِيُفوفَ  ًّعكا فَػُّػنَػبُِّئُكْم دبكا ُمنػْ وهذا ينبهنكا إذل ضاورة درارسة ، (ٛٗ:ؼبكايدة)ا اَّللَِّ َمْاِجُعُكْم صبَِ
ّّ وتدرج اػبطكاب اإل، ةباايّ ة باكل مقكارف ياتبط دبااحل أوضكاع وأحواؿ الدينّّ الااايع ال م   ؽب

 ّّ ّّ ة إذل اغبكالة األخاى حكالة اػبطكاب الإذل حكالة األمّّ  اغبكالة العكاييّة إذل حكالة االصطفكاد القوم  عكاؼب
ّّ إذل هذا اػبطكاب اػبكامت ال ّهة ميهكا فحُت ننتباايّ اؼبوج  لي قبد  خطكالًا يعتيد شاعة زبفّف  عكاؼب

وذلك لّكوف يف إمككاف هذ  ، ة شاعة نتخت شاايع اإلصا واألغالؿ التكابقةباايّ ورضبة لككافة ال
الَِّذيَ   :قكابل ليتطبّق فكاهّميف إطكار حد أدَّن ماًتؾ م  القّم واؼبمّي    الاايعة أف تتتوعب العكادل

ِّل أَيُْماُُهْم لِاْليَ يَػتَِّبُعوَف  ُدونَُ  َمْكُتولًا ِعْنَدُهْم يف التػَّْورَاِة َواإِلقبِْ َّّ الَِّذي هبَِ ْعُاوِؼ الاَّرُسوَؿ النَّيبَّ األُمِّ
ُهْم ِإْصاَ  َهكاُهْم َعِ  اْلُيْنَكِا َووبُِلاو ؽَبُُم الطََِّّّبكاِت َووُبَاِّـُ َعَيِّْهُم اػْبََبكاِيَث َوَيَضُع َعنػْ ُهْم َواأَلْغالَؿ الَّيِت  َويَػنػْ

 ُهُم اْلُيْفِيُحوفَ َمكاَنْت َعَيِّْهْم فكالَِّذيَ  آَمُنوا ِبِ  َوَعزَُّروُ  َوَنَصُاوُ  َواتػَّبَػُعوا الناووَر الَِّذي أُْنزَِؿ َمَعُ  أُولَِئَك 
  .(ٚ٘ٔ:)األعااؼ

ّّ ة أمكاـ خطكاب رسالمّّ إًذا فإف عيّنكا أف ندرؾ أننكا يف الداياة اإل  ضّ متدرًجكا لّتنكاوؿ يب إؽب
مكاف عيّ  يف شايعة م  َمكا   ال يبك  أف نعود فّ  إذل «كاميّةةاحل»ولالتكارل فإف مفهـو ، ة ميهكاباايّ ال

ة عييّّ يف عصاان هذا ويف إطكار اػبيفّة اليت ذماانهكا يبثل  «حكاميّةةلل»فكاؼبفهـو التكايد . قبينكا
 ااوعّّةة واؼبااعّّ لفكا اؼبتعيق لالتيطة والوا فايبّ اليت شكاعت بعد رسّطاة الفكا ال فكاهّمإرسقكاط ليي

والدولة القومّة عيى  ااوعّّةة واؼبااعّّ والفكا اؼبتعيق لالتيطة وال فايبّ والدولة القومّة عيى الفكا ال
، «ة للقرآن الكرميبنكايّة الوحدة ال»هكا يف إطكار تدبّا ودل هبا ، ة مايبة انتزعت م  رسّكاقهكاقاآنّّ آّيت 

حُت نبحث ع  هذا ضي  النتق ، الكتكاب حكاميّّةو ، وختم النبوة، ة اػبطكابّّ عكاؼبويف إطكار داللة 
ّّ ال  الكتكاب تبدو حكاميّّةففّ . آخاًا ـبتيًفكا ع  هذا الكتكاب تعطّنكا شًّئكا حكاميّّةفإف ، تاايع
 «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»ويف . لقااءة والفهم والتطبّق والتنزيل عيى الواقع واضحةاة يف نتكانّّ اإل تئولّّةاؼب
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فإذا تادد أو أتخا نتق ، يعطّ بقوةَمكا  اؼبطيقة يبدو اإلنتكاف هنكاؾ ؾباد متيق عيّ  أف أيخذ مل
  .ورسّية أخاى يّةاعببل فوق  مأن  ظية أو أجرب عيى القبوؿ أب

عيّ   اؼبطيقة اليت رسكادت يف بٍت إرساايّل عيى عهد مورسى «ةذلّة اإل كاميّةةاحل»يف ظل  
ينة هّي  عيى ظواها الطبّعة مذلك هّفأقكاـ فبيكة و ، ّهكا عيى الربي  هللا رب اعبنود فهّ التالـ

ّّ مبكاشاة وخكارج القكانوف ال  بل، فيم يك  األما هبذا الاكل «ةقرآنّة ال كاميّةةاحل»يف أّمكا  .سبكاًمكا طبّع
هكا تدبّا ماًتمة عيى اإلنتكاف أف وبت  قااءهتكا وتالوهتكا و  عكاّمة متكاب منزؿ ياتيل عيى قّمُهَو  

  .تطبّقهكاوفهيهكا مث 

تكوف أبدوار ماًتمة بُت الكتكاب َمكا  أشب  كاميّّةالكتكاب ذبعل اغب حكاميّّةهنكا  كاميّّةفكاغب 
ّّ اإل   .ولكل منهيكا دور  بوعّ اإلنتكاف وقوى وعّ ، وبُت قكاريّ  م  الباا ؽب

 كاميّّةفكأف اغب، وهنكا ال بد م  قااءة ليقاآف، «لالقاآف زعنيال َمكا  لالتيطكاف زعنلّإف هللا » 
ّّ ة ذباي يف إطكار قااءة متكاب باايّ  حكاميّّة  مكاف مطيق ينفذ اإلنتكاف اؼبتتخيف تعكالّي  أّيً  إؽب

يف إطكار هذا التدرج  كاميّّةولالتكارل حُت تفهم اغب. عايفّ وؾبكال  اؼب ثقكايفّ ومبط  ال ضكاريّ نتق  اغب
ّّ ال أنبّكايهم إذل ميك  ارستخالؼ لبعض حكاميّّةمطيقة يف بٍت إرساايّل إذل  ةإؽبّّ  حكاميّّةم   تكارىب

فإف هذا رسوؼ يتكاعد عيى إزالة ذلك ، متكاب يقاأ  الباا وينفذوف هدايت   حكاميّّةقكاـ فّهم إذل 
. اؼباًتؾ اإلرسقكاطة عييّّ ومذلك ، رسكاهم الصااع والتجكاؿ مثَتًا فّ الَِّذي  اليبس وذلك الفيوض

ّّ فيو سبك  فكاان اإل كا يدور كونًّ   يكوف فكاًا رسم  امتاكاؼ هذ  اآلفكاؽ فإن  إف شكاء هللا ل رسالم
ّّ يف حيقكات الواقع ال التاايع ومعكاّن  فكاهّمويعجز ع  حل ماكالت  اليت يتعيق بعضهكا دب، تكارىب

اإلطالؽ يف القاآف  فكاهّمة ومتكارىبّّ ة والجتيكاعّّ لاؼبتفَتات اال قاآّنّ التيطة واجملتيع وعالقة النص ال
  .والتجديد والتجدد تّبكاعواال قيّدوالتألّمة التفَّت واعبيكاعة وا فكاهّمالكامي وم

يف إطكار هذا الفهم مثَتًا م  اغبيوؿ ؼباكالت ناعا  قاآّنّ إعكادة قااءة النص ال رستعطّنكاوهنكا  
األمكانة  متئولّّةلالعجز ع  حيهكا أو معكاعبتهكا ويتتطّع اؼبتيم اؼبعكاصا أف يتتدرؾ  -اآلف–
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تبكارؾ  ومع هللا، خيقالَِّذي  لارسم هللا تدبّاالوة والالقكادر عيى القااءة والت لاإلنتكاف ةاؼبنوطواالبتالء 
ووبقق غكاية اغبق جل شأن  ، دل يعيم لّقـو لالعياافَمكا  عيم لالقيم عيم اإلنتكافالَِّذي  األمـا وتعكاذل

 . م  اػبيق


