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 :مهيدت

 ،ال بويىىة السىى ة ةحجيىى   علىىى  تدل    التي  اآليات  من  الكثير    كتابه  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل  ذكر

 ،كثيىىرة  مىىوا ن  يف  ذلىى   ركىىر  و  واحىىد،  وجىىه    علىىى  مقتصرة  الداللة  نتك  لم  بحيث  فيها  عونو  

 أخىىرى وبىىين ،به باالقتداء وثالثة    ،هتباعاب  وأخرى  ،وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال بي  بطاعة  ةمر    أمر

 وتعىىالى سبحانه اهلل بينيل ذل  وكل حكمه، بغير الرضا وال قوله، عن الخروج  يجوز  ال  بأنه

ا كىىان سواء به، األخذ علي ا يجب وسلم عليه اهلل صلى ال بي به جاء ما  أن    بوضوح  ل ا  تفسىىير 

ا  له  اي  وتبي  للقرآن ، أو تقييىىدا لمطلقىىه، أو لمجملىىه ل  يفصىى ت أو ،وغوامضىىه  لمعانيىىه  وتوضىىيح 

ا لعاّمه  الرسىىول  فهىىذا  بىىه،  األخذ  عليهم  يجب  ،ال اس  على  فيه  حجة  هي  ذل   كل  ،تخصيص 

 وأفعالىىه أقوالىىه كانىى   ولىىذل   ؛القيامة  يوم  إلى  للبشرية  هدى  م ارة  ليكون  اهلل  أرسله  الخاتم

 الدين. يوم  إلى  تشريعات  وتقريراته

 وقىىالوا  والسىى ة،  الكتىىا   الواحىىدة   الم ظومىىة  بىىين  فصلوا  اوحديث    اقديم    أناس    ظهر  وقد

ي     ال» وسىىلم   عليىىه  اهلل  صىىلى  الرسول  ع هم  قاله  بما
 يأتيِِ  أريكتِِ   علِِ  مت كئِِ   أحِِد    ألفَِِ

 اهلل  تِِ   يف وجِِدن  مِِ  نِِدر   ال فيقِِ: : عنِِ   نهيِِ  أو بِِ  أمِِ   ممِِ    أمِِ   مِِ  األمِِ 

بعن ه  بىىأن وسىىلم عيىىه اهلل صىىلى محمىىد البشر  لخير  رواوت كّ   الس ة،  فأنكروا  فعلوا،  وقد  .(1)«ات 

 وتطبيىى ، تفسىىير لىىه يكىىون أن  ون تىىهأم   علىىى يتلىىو  ،القىىرآن لحىىرو  حىىاف  مجىىر    جعلىىو 

 تجىىد  ولىىذا  والحج؛  والصيام  والزكاة  كالصلة  اإلسلم  أركان  أعظم  يف  حتى  وال  وأض    وافضل  

 واحىىد ولكىىل اآلخىىر،قىىول  يخىىال   قىىوال    العبىىا ات  هىىذ   يف  للسىى ة  الم كرين  من  واحد  لكل

 العبىىا  ألهىىواء مىىكو  وتعىىالى سىىبحانه اهلل  يىىن وكىىأن ،غيىىر   ريقىىة تخىىال   ريقىىة مىى هم

 آلخر.  شخص    من  يختل   الذي  الخاّص   فهمهم   ريقةو ونزواهتم

 فكانىى  ،االفىىكا  وعىىدم باالجتمىىاع جىىاءت إنمىىا فإن هىىا الشىىريعة، مقصىىد   لىىي  وهىىذا

 هىىو  الىىذي  اهلل  أرا   كمىىا  هىىارب    األمىىة  هىىذ   دتعبىى    حتىىى   ةمحىىد    واضىىحة    واحدة  الدي ية  أصولها
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 اهلل  أرسىىله  الىىذي  الرسىىول  وجىىاء  العبا ات،  بأصول  الكريم  القرآن  فجاء  الشريعة،  هذ   م زل

 ف ىىافعر   العبىىا ات، تلىى  بتفاصىىيل ويىىأي لهم، ويفسر لهم حويوّض  إليهم لنز   ما  لل اس  ليبين

 الم كىىرون اأمىى   ذلىى ، وغيىىر والحج والصيام والزكاة  الصلة  بتفاصيل  والسلم  الصلة  عليه

 مجىىر     وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  ال بىىي  أن    تىىارة  وا عىىوا  الحىىا، ،  عىىر   ذل   بكل  ضربوا  فقد

 غيىىر رسىىوله علىىى ي ىىزل لىىم اهلل أن   أخىىرى وا عىىوا التفسىىير، يف ح    أي  له  ولي   للقرآن  غمبل  

 العلمىىي والمىى هج الصىىحيحة واأل لىىة تسىىتقيم ال التىىي األمىىور مىىن ذلىى  غيىىر إلىىى القىىرآن،

 الصحيح.

 اآليىىات تل  ير وا أن من ابد   يجدوا لم الس ة ةحجي   تبين  التي  اآليات  حضور  ةشد    معو

 
 
 هبىىا احىىتج   التىىي اآليىىات أكثىىر مىىن الطاعىىة آيىىات كانىى  وقىىد  معانيهىىا،  وتحريىى   أع اقهىىا  بلي

ل  } تعىىالى  قولىىه أمثىىال مىىن وذلىى  ، اللىىة ةوقىىو   اوحضىىور   اوضىىوح   المثبتىىون وا قىى   اهلل   أ  ِيعىى 

ول   س  الر  ا}  وقولىىه   [،32  عمىىران   ]آل  {و  ا  يىى  ِذين    أ ي هىى  وا  الىى  وا  آم  ىى  وا  اهلل    أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول    و  سىى   {الر 

وا  ق ل  }  وقوله   [،59  ]ال ساء  وا  اهلل    أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول    و  سىى   هىىذ  إلىىى جىىااواف  ،[54  ]ال ىىور   {الر 

 اهلل  مىىرا ات  نفهىىم  لم  وأن ا  الرسول،  ال  الرسالة  بطاعة  مأمورون   اأن    بدعوى  لوهاوأو    اآليات

 حجيىىة إنكىىار ا عىىو  مىىا خىىلل من وأرا وا ال بي، ال سولالر   بطاعة أمرنا  اهلل  أن  ذل   ؛تعالى

ى السىى ة  أهنىىم و أهبىىم هىىم،حجج   دويئىىِ  أمىىرهم ويفضىىح يفضىىحهم نفسىىه فىىالقرآن لهىىم؛ وأنىى 

 بىىدعوى السىى ة إنكىىار سىى  اق  الورقىىة  هىىذ   يف  فإن ىىا  لىىذا  بعض؛   ون  الكتا   بعض  يأخذون

 وهما   أمرين،  م اقشة  عرب  وذل   الرسالة،   اعة  إنماالواجب  و  الرسول   اعة  وجو   عدم

 الرسول.   اعة  ال  الرسالة  بطاعة  أمرنا  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  األو :  األم 

 بطاعىىة  مطىىالبون  ونحن  وال بي،  الرسول  بين  فر   قد  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  الث ين:  األم 

 الرسالة.  ال  ال بوة  مقام  من صا رة  بأهنا  س ته كل  يفسرون  ثم  ال بي،  ون  الرسول

 التوفي    وباهلل  فأقول
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 بط عِِة  يأم نِِ   ول   ال س لة  بط عة  أم ن   قد  وتع ل   سبح ن   اهلل  بأن  ادع ؤه   األو :  األم 

 ال س: :

 ،كثيىىرة آيىىات يف وسىىلم عليىىه اهلل  صىىلى  الرسىىول  بطاعىىة  كتابىىه  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمر

ا}   تعالى  قوله  م ها ِذين    ي اأ ي ه  وا ال  وا آم  ىى  وا اهلل   أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول   و  سىى   وغيرهىىا، [59 ]ال سىىاء  {الر 

 أتىىى  فيمىىا  وسىىلم  عليه  اهلل  صلى  سولالر     اعة  وجو   يف  واضحة   الالت  لها  اآليات  وهذ 

 السىى ة م كىىري  أن    بيىىد  ،أصىىحابه  بىىين  بىىه  حكىىم  ومىىا  ويبي ه  هحويوض  يفسر   وما  القرآن  من  به

 فىىا عوا  ،سىى ته  يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول   اعة  ومن  اآليات  هذ   من  صالتخل    حاولوا

 وأن    وسىىلم،  عليىىه  اهلل  صىىلى  محمىىد  الرسول  ال  الرسالة  بطاعة  ملزمون   اأن     اآليات  مع ى  أن  

 صىىلى  ال بىىي  مىىوت  بعىىد  رسىىوال    هىىو  يصبح  القرآن  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  به  جاء  ما

 وحىىد ، القىىرآن هىىذا تبليىىغ -فهمهىىم حسىىب- الوحيىىدة مهمتىىه كانىى  والذي ،وسلم عيه  اهلل

- م هىىا المىىرا   كىىان  وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  الرسول  بطاعة  األمر  يف  ور ت  التي  اآليات  فكل

 ابتىىداء  " سىىلمبولي إ سىىامر يقىىول فحسىىب  الكىىريم  القىىرآن   اعىىة  -الم كرون  فهمه  حسبما

ا  ولىىي   للرسىىالة  وتىىالي  غمبلىىّ   محمد  الرسول  أن  نعلم  أن  ي بغي  هلل  الطاعىىة  مفهىىوم  ...مشىىرع 

ل  }   والرسول وا  قىى  ول    اهلل    أ  ِيعىى  سىى  الر  إِن    و  ا  فىى  و  لىى  إِن    ت و  ب    ال    اهلل    فىى 
افِِرين    ي حىىِ  عمىىران   ]آل  {ال كىى 

 اهلل رسىىول كونىىه (1)محمىىد بىىيال   هىىو  بدايىىة  بىىه  والمخا ىىب  ،)قىىل(  أمر  بفعل  ال ص  يبدأ  [32

 وهىىذا والرسىىول، اهلل أ يعىىوا  لل ىىاس -محمىىد يىىا- قل ال ص  ويصير الرسالة، عليه  ونزل 

 مىىع الرسىىول يطيع أن مأمور فهو ،محمد الرسول هو  لي   صال    يف  الرسول  أن    ضرورة    يدل

 تكىىون  ال  اهلل  و اعىىة  والرسىىول،  باهلل  يتعل   صال    يف  واحدة  مرة    )أ يعوا(  فعل  وأتى  ال اس،

 

لماا قارأمل كريااري السارد ايددمل ا يرااكا ًا  ك اؤكا ماان يام ا   اصرااي ع الراس صاالش ء  لياه و االع    ا ا، ولااي  ( ك1)
فإا مصظم ع   أيخذوا به، وإمنا الت وان من  أا الرس صلش ء   ؛ وامراديع جمرد ا قتصار  لش ال رآا كما اد  

   لش الرس صلش ء  لياه و الع  راد ورود اإاه إ  ا مر ع اصل   ليه و لع، وميسع ذلك أن ك   تياد جتد واحدك 
ذلاك جتاد ماا من خالل كتاه ع ون ا اا ع وماواقص ع، وأارماا أماررمل بصار     ا ت رائ     ر، ويذا حيع أغلس  ما ند  
 قلته.
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 الرسىىالة هىىو هىىذا صالىى   يف )الرسول( كلمة مع ى أن   على صال   ليدل   رسالته، خلل  من  إال

 الطاعىىة  وهىىي  هلل،  الطاعىىة  أمىىر  يف   اخلىىة  هاألن    ؛لها  مستقل   اعة  بفعل  تفر   لم  ولذل   ؛ذاهتا

 .(1)"فق   نآبالقر  المتمثلة  الدي ية

 مىىرة الطاعىىة  كلمىىة  جاءت  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  سولالر     اعة  بمع ى  يتعل   فيما  هذا

 اآليىىات أصىىرح  من  يعد  ما  وهو-  رسوله  و اعة  اهلل   اعة   أي  ؛مرتين  جاءت  إذا  أما  واحدة،

  ىىاأن   هىىو إسىىلمبولي ع ىىد مع اهىىا فىىإن   -وسلم عليه اهلل صلى ال بي  اعة  وجو   على  الدالة

ا}   للرسىىول  والطاعىىة  هلل  الطاعىىة  مفهوم"  يقول   وتق ي ها   المباحات  يف  الرسول  نطيع ا  يىى   أ ي هىى 

ِذين   وا  آم   وا  ال  وا  اهلل    أ  ِيع  أ  ِيع  ول    و  س  أ ولِي  الر  رِ   و  م    األ  م  إِن    مِ  ك  ت م    ف  ع  ء    فِي  ت   از 
 
ي و     ش  ر    ى  ف   إِلىى 

 
ِ
ولِ   اهلل س  الر  مِ  ون    ك   ت م    إِن    و     ت ؤ 

ِ
مِ   بِاهلل ي و  ال  ِخرِ   و  لِ     اآل  ر    ذ  يىى  ن    خ  سىى  أ ح  أ ِويل    و   ،[59  ]ال سىىاء   {تىى 

 ع ىىه،  مسىىتقل  للرسىىول   اعىىة  فعىىل  وأتى  مستقل،  هلل   اعة  فعل  أتى  المع ي  ال ص  يف  نلح 

 متمثلىىة  اهلل   اعىىة  وكىىون  األخىىرى،  غيىىر  ومجىىال  بحقىىل   اعىىة  كىىل  اسىىتقلل  على  يدل    وهذا

 خىىارج ضىىرورة للرسول الطاعة فعل يكون اهلل،  ةحاكمي    هي  تكون  نآبالقر  نزل  الذي  بالدين

 المشىىرع  تركىىه  الىىذي  المبىىاح  حقىىل  هىىو  الىىدين  خىىارج  هىىو  الىىذي  واألمىىر  الىىدين،   اعىىة   ا،رة

 .(2)" وتطور  واحتياجاته  معطياته وف   بحرية  فيه  ليتحر   لإلنسان

 صىىفة  ع ىىه  زالىى   قىىد  مىىات  أن  بعىىد  وسىىلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أن    امبي    كذل   ويقول

 اهلل  يأمرنىىا  حىىين  ولىىذل   نفسىىها؛  الرسىىالة  إلىىى  الصفة  هذ   وانتقل   ،رسوال    يعد  فلم  الرسالة

  المىىا  رسىىل    الوسىىا،ل  أو  األ وات  تكىىون"  يقول   الرسالة،  بطاعة  يأمرنا  فإنه  الرسول  بطاعة

ل إلى مضموهنا أوصلوا أو الرسالة، حمل ع هم انتفى فإن  رسالة،  يحملون  أهنم سىى  ر   إليىىه الم 

 بال سىىبة رسىىوال   وتصىىير ،اإلرسال يف المع ية هي هاألن   ؛ذاهتا  الرسالة  إلى  الرسول  اسم  ي تقل

ل س  ر   األمىىة  بقيىىا ة  متعلىى   حياته  يف   ور  له  كان  ال بي  الرسول  أن    إلى  االنتبا   وي بغي  إليه،  للم 

 

  م الد له بصرواا: مف وم طا د الر ول،  رب موقصه الرإ .(  1)
 اكرجع السابق.( 2)
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 الواقع   يف  متعلقان  لها  )رسول( فكلمة  بوفاته. ذل   وتوق   وتعليمها،

 .ذاهتا  الرسالة وهي  األصل؛  أحدهما  •

 .الرسالة حمل   التي  األ اة  أو  الوسيلة  وهي  الفرع؛  اآلخر  •

 وت فىىر  ع هىىا، الرسىىول اسىىم يىىزول الرسىىالة عىىن الوسىىيلة أو األ اة انفصىىال حىىال ويف

 إلىىيهم  رسىىول  فهىىي  األجيىىال،  تخا ىىب  مسىىتمرة  كانىى   إن  وخاصىىة  سىىول،الر    باسىىم  الرسالة

 أهىىي  صالىى    يف  الرسىىول  كلمىىة  استخدام  من  المقصد  وي عر   آخر،  إلى  جيل    من  ت تقل  كوهنا

 محلىىه علىىى وإسىىقا ه الخطىىا   سىىيا   خىىلل  مىىن  كلهما  أم  الرسالة  حامل  أم  فق   الرسالة

 .(1)"الواقع  من

 لآليات  فهمهم  وكان  عديدة،  أخطاء  يف  بقوله  يقول  ومن  القا،ل  فيه  وقع  قد  الكلم  وهذا

 ؛عليىىه  أجمعوا  إذا  حجة  هو  الذي  الصالح  السل   لفهم  مخال   هألن    فق   لي   ،اخا ئ    افهم  

 سىىيا  مىىع اتسىىاقه عىىدمو همقىىولِ  خطىىأ  علىىى  واضىىحة   اللة  تدل  نفسها  اآليات  سيا   ألن    بل

 أخىىرى  مواضىىع  يف  الرسول  كلمة  مع  يتس   ال  الفهم  هذ  أن    كما  أجله،  من  ور ت  وما  اآليات

 اآلتي: عب   ذلك بي ن   ويمك   الكريم،  القرآن  يف  كثيرة

 فسىىروا إذ ين؛الم كىىر أخطىىاء أكىىرب مىىن وهىىذا ،التكِِ ار  يف  ق:عه ب  الخطأ  يف  قع:او  :أوال  

 األمر  فيها  التي  اآليات  يف  ذل   كان  سواء  الرسالة  بطاعة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول   اعة

وا ق ل  }  قوله   مثل  اهلل   اعة  مع  الرسول  بطاعة ول   اهلل   أ  ِيع  س  الر   فيهىىا وأ [32 عمىىران  ]آل {و 

ا} تعىىالى  قولىىه مثل اهلل بطاعة األمر بعد اخاّص  أمرا  الرسول  اعةطب  األمر ا يىى  ِذين   أ ي هىى  وا الىى   آم  ىى 

وا وا اهلل   أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول   و  سىى  وا اهلل  }  بقولىىه المقصىىو  فىىإن   [،59 ]ال سىىاء  {الر    أي {أ  ِيعىى 

 القرآن،  اأيض    به  يرا   فهمهم  حسب  اآلية  هذ   يف  الرسولو  ونواهيه،  أوامر   هو  نهإ  إذ  ؛القرآن

 و اعىىة سىىبحانه اهلل  اعة على دتؤك   الطريقة  هبذ   جاءت  عديدة  آيات    تحمله  ه ا  جديد  فأي

 

 مرشورة  لش موقع  حرور. .(   م الد له بصرواا: أطيصوا الر ول مبصىن طا د الر الد ذا ا1)
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 والقىىرآن.. القىىرآن أ يعىىوا فهمهم  على ب اء المع ى يصبح إذ ؛وسلم عليه اهلل  صلى  الرسول

  القرآن  وأ يعوا  القرآن  أ يعوا

 الم  سِِ    إلِِ   اإلشِِ ر   وهِِ:  ظِِ ه   معنِِ    لهِِ   الكِِ ي   القِِ  ن  يف  ال سِِ:     لمة  أن     :ث ني  

ِِي  ِِ   الم سِِ   ول  يمكىىن ال الظىىاهر والمع ىىى سىىقة،متّ  ونكىى ت أن يجىىب القىىرآن ومعىىاي  ب

 علىىى  تىى ص    التىىي  اآليىىات  تل   ومن  ولى،األ  هو  فاألصل  وإال  خاص  بدليل    إال  ع ه  الخروج

ل  هو  بالرسول  المرا   أن لِِهم  }  تعىىالى   قولىىه  المرسىى  و  قىى  ا  و  ا  إِنىى  ت ل  ىى  يح   ق 
سىىِ م  ى ال  ن   ِعيسىى  ي م   ابىى  ر   مىى 

ول   س     ر 
ِ
مِ   ي ا  ق ال  }  تعالى   وقوله  [،157  ]ال ساء   {اهلل ي      ق و  ة    بىِىي  ل  ل  ل  ي  ضىى  ل كِ ىى  ول    و  سىى   مىِىن    ر 

ِمين    ر     ال  ع  ق ال  }  تعالى   وقوله  [،61  ]األعرا    {ال  ى  و  وس  ن    ي ا  م  و  ع  ول    إِن ي  فِر  سىى   ر     مىِىن    ر 

ِمين   ال  عىى  ا} تعىىالى  وقولىىه [،104 ]األعىىرا   {ال  مىى  د   و  مىى  ح  ول   إاِل   م  سىى  د   ر  لىى     قىى  ن   خ 
هِ  مىىِ ب لىىِ  ق 

ل   سىى   تعىىالى  قولىىه المع ىىى هىىذا علىىى الدالىىة اآليىىات أوضىىح ومىىن [،144 عمىىران  ]آل {الر 

   ف آمِ  وا}
ِ
ولِهِ   بِاهلل س  ر     و 

 
   ال  بِي

 
ي ِذي  األ  م  مِن    الىى  ؤ     يىى 

ِ
اتىِىهِ  بىِىاهلل م 

لِ ك   اهلل  ففىىر   ،[158 ]األعىىرا   {و 

 .الرسالة  وبين وسلم  عليه اهلل  صلى  محمد  هو  الذي  الرسول  بين  ه ا

 رسىىوال   وسىىلم عليىىه اهلل صىىلى محمىىد يكىىون أن   ي كىىرون الم كىىرين أن   ه ىىا أع ىىي وال

 آياتىىه  يف  الكىىريم  القىىرآن  يف  الرسىىول  أن  المىىرا   مىىاوإن    ،الرسىىالة  يف  الرسىىول  كلمة  ويحصرون

 جعىىل لىىذيا فما الرسالة،  حمل  الذي  الشخص  هبا  يرا   الكلمة  هذ   فيها  ور ت  التي  الكثيرة

  ؟الرسول  ال  الرسالة  تع ي  بالخصوص  الطاعة  آية يف  الرسول

 وسىىا،ر  اآليىىة  هىىذ   بىىين  فرو     إيجا   بمحاولة  المأز   هذا  من  الخروج  بعضهم  ويحاول

 بالطاعىىة تعلقىى  إذا الرسىىول كلمىىة أن   فيبي ون التخصيص، هذا لهم يصح   حتى  القرآن  آيات

 يرا   إنهف  ذل   إلى  وما  وقصة  بشخص  ة  متعلق   كان  إذا  اأم    الرسالة،  هبا  المرا   كان  واإليمان

ل.  الشخص هبا  المرس 

 كلماتىىه  وبىىين  لالمرسىى    هىىو  الىىذي  الرسىىول  بىىين  اهلل   فىىر    وقىىد  صىىحيح،  غيىىر  اأيض    وهذا

آمِ  وا} فقىىال    فىى 
ِ
اهلل ولِهِ  بىىِ سىى  ر    و 

 
ي   ال  بىىِ

 
ي ِذي األ  مىى  مِن   الىى  ؤ    يىى 

ِ
اهلل هِ  بىىِ اتىىِ م 

لِ ك   [،158 ]األعىىرا   {و 
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ا  ي ا}  تعالى   قوله  م ه  وأوضح ِذين    أ ي ه  وا آم   وا  ال    آمِ ىى 
ِ
ولِهِ  بىِىاهلل سىى  ر  اِ   و  ال كِتىى  ِذي و  ل   الىى  ز  ى نىى  لىى   ع 

ولِهِ  س  ل  الرسىىول  بىىين  واضىىح    تفري     وه ا،  [136  ]ال ساء   {ر   يف  حتىىى  الرسىىالة  وبىىين  المرسىى 

 الطاعة.  يستلزم  الذي  اإليمان  معر 

 ،شىىرعي غمسىىو   أي لىىه يوجىىد  ال  الرسىىالة   اعىىة  إلىىى  فق   اآليات  هذ   صرفهم  فمحاولة

 بىىه يدفعوا حتى الم كرين من تحكم محض فيكون ،القرآن مرا ات وال ،يا الس  يخدمه  وال

 الس ة.  ةحجي  

 و اعىىة  سىىبحانه  اهلل  بطاعة  أمر  حين  وتعالى  سبحانه  اهلل  فإن     ةع م    الط عة   ي    أن     :ث لث  

 يف ور ت التىىي فاآليىىات ،معىىين شىىيء بطاعىىة يخصصىىها لىىم وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  الرسول

 يف  اعتىىه يف عامىىة اآليىىات وإنما هني،  ون اهني    وال  أمر،   ون  للرسول  اأمر    تخّص   لم  الطاعة

 مخصىىص يىىر  أن إلىىى عمومىىه علىىى يحمىىل أن الشىىرع كىىلم يف واألصىىل ،بىىه جىىاء مىىا كىىل

 .صحيح

ل  } تعىىالى  قولىىه مثىىل يف طِِ عي وم   طِِ عتي  أثبِِ  اهلل أن : رابعِِ   وا قىى  وا اهلل   أ  ِيعىى  أ  ِيعىى   و 

ول   س   واحىىد لمطىىاع اعتينالطىى   كىىون عىىدمو طاعينالم    تغير  على  ذل   فدل،  [54  ]ال ور   {الر 

ن  }  تعىىالى قىىال كما هلل  اعة هي األخير يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول  اعة  كان   وإن  مىى 

ول    ي طِعِ  س  د    الر  ق   .[80  ]ال ساء   {اهلل    أ   اع    ف 

 و اعىىة  ونواهيىىه،  أوامىىر    اعىىة  وهىىي  وتعىىالى  سىىبحانه  هلل   اعىىة    ه ىىا   إن   تقىىول  فاآلية

 القىىرآن  مىىن  بىىه  جىىاء  فيمىىا   اعتىىه  ونواهيىىه،  أوامىىر    اعة  وهي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للرسول

 .له  ا  ومبيّ   له  اح  وموّض   له  ار  مفّس  به  جاء  وما  الكريم

 بي هىىا الجمىىع بعضىىهم ويحىىاول ،للم كىىرين قىىةمؤر    ىىاعتين إثبىىات فيها التي  اآلية  وهذ 

 بسىىيا   قونتشىىد  م  فهىىم  السىىيا ،  عليهىىا  يىىدّل   وال  ،عليهىىا   ليل  ال  بتأويلت  الس ة  إنكار  وبين

 الىىذي المع ىىى لهىىم حتصحّ  إضافات يدخلون إذ ؛اآليات هذ  مثل يف إال  به  واالكتفاء  القرآن

 الكىىريم، القىىرآن  اعىىة  هىىي  هلل  الطاعىىة  فجعىىل  ،الطىىاعتين  بين  إسلمبولي  فر   وقد  يريدونه،
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م نقل كلمه يف ذل   الحياة   أمور  يمظوت   المباحات يف   اعته  هي  الرسول  و اعة  .وقد تقد 

 بىىأهوا،هم مىىونيتكلّ  بىىأهنم الصالح والسل  الصحابة همونيتّ  همأن   من  بتتعجّ   أن  ول 

 القىىرآي الىى ّص  دونويقيىىّ  مىىونيتكلّ  هىىم بي همىىا القىىرآن تفسىىير يف  ال بوية  بالس ة  يأخذون  حين

وتبيي ىىه وتقييىىد   وسىىلم عليىىه اهلل صىىلى ال بىىي  تفسىىير  مىىن   ع   حالهم   ولسان  يريدون،  كما

 يسىىتطع لىىم السىى ة ةحجيىى   علىىى  الداللىىة  يف  اآليىىة  حوولوضىى    وتقييىىدي  وتبيي ي  تفسيري  وخذ

 وسىىلم عليىىه اهلل صىىل للرسىىول خاصىىة  اعىىة  أثبت   اآلية  بأن    القول  من  صالتملّ   إسلمبولي

 أتىىرى المباحىىات  يف الطاعىىة إلى  الطاعة  هذ   يصر   لك ه  األولى،  الطاعة  نفسها  هي  ليس 

 علي ىىا يجىىب التي  هي  وتركها  فعلها  لإلنسان  مكو   هي  التي  المباحات  أن    ليقرر  يبتعد  كي 

 المبىىاح  كىىون  بىىين  ت ا     أي  إسلمبولي  ير  ولم   ؟فيها  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  نطيع  أن

 .الس ة  بحجية  القول  من  التخلص  يريد  أنه  فاألهم  ،فيه  اإليجا   وبين  امفتوح    اخيار  

 هىىي  التىىي  األولىىى  اعةطال  عن  مستقلة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول   اعة  أن    والصحيح

 أن كمىىا ،وسىىلم عليىىه اهلل  صىىلى  الرسىىول  بىىه  جىىاء  مىىا  كىىل  يف  وإنمىىا  المباح  يف  ذل   ولي   هلل،

 الكلمىىة  تكون  م  لِ   الواحد  والسطر  الواحدة  اآلية  ففي  القرآن،  يف  جاء  ما  كل  يف  األولى  الطاعة

 ال والثانيىىة اهلل عىىن جىىاء مىىا كىىل  اعة تع ي األولى  تكون  ولم   خاصة؟  والثانية  عامة  األولى

 بوضىىوح  الىىة عامىىة ه ىىا اعةفالط    وسلم؟ عليه اهلل صلى الرسول عن  جاء  ما  كل   اعة  تع ي

 اهلل  رحمىىه القىىيم ابىىن يقىىول وسىىلم، عليىىه اهلل  صىىلى   بىىيلا  بىىه  جىىاء  بمىىا  األخىىذ  وجو   على

ا}  تعىىالى   وقال" ا  يىى  ِذين    أ ي هىى  وا  الىى  وا  آم  ىى  وا  اهلل    أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول    و  سىى  أ ولىِىي  الر  رِ   و  م    األ  مىى  إِن    مىِى  ك   فىى 

ت م   ع  ء    فِي  ت   از 
 
ي و     ش  ر    ى  فىى     إِلىى 

ِ
ولِ   اهلل سىى  الر  ت م    إِن    و  ون    ك  ىى  مِ ىى     ت ؤ 

ِ
مِ   بىِىاهلل و  يىى  ال  رِ   و  خىىِ لىِى     اآل  ر    ذ  يىى   خ 

ن   س  أ ح   بىىأن    اإعلمىى    الفعىىل  وأعا   رسوله،  و اعة  بطاعته  تعالى  فأمر،  [59  ]ال ساء   {ت أ ِويل    و 

 وجبىى  أمىىر إذا بىىل الكتىىا ، علىىى بىىه أمىىر مىىا عىىر  غيىىر من استقلال   تجب  الرسول   اعة

   .(1)"فيه  يكن  لم  أو  الكتا  يف  به  أمر  ما  كان  سواء  مطلقا،   اعته

 

 (.38/ 1إ الم اكوقصني  ن رب الصاكني )( 1)
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 عليىىه  اهلل  صىىلى  الرسىىول   اعىىة  ضىىمن  يىىدخل  به  واألخذ  القرآن   اعة  أن    ن كر  ال  ونحن

 بمىىا األخىىذ حصىىر ن كر لك  ا واحدة،  اعة فيها التي اآليات يف أو  اآلية  هذ   يف  سواء  وسلم،

ا  ذل   ويوضح فق ،  القرآن  من بلغه  فيما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال بي  عن  جاء  أيض 

 تنِِ:  فقِِ : بِِ لق  ن ب ألخِِ  اهلل ط عِِة غيِِ  هِِي ط عِِة   وجِِ:د علِِ  يِِد    ممِِ   خ مسِِ  :

 الكىىريم فىىالقرآن ،وسِِل  عليِِ  اهلل صِِل  لل سِِ:   الط عِِة لبيِِ ن جِِ     التي  الق  ن  أس ليب

 يجعِِ  فتِِ ر  أسىىاليبه، ت وعىى  وسىىلم عليىىه اهلل ىصىىل الرسىىول  اعىىة يوجىىب أن أرا  حىىين

ا  ي ا}  تعالى   كقوله  ورسوله  هلل  واحدة  الط عة ِذين   أ ي ه  وا آم   وا ال  ه   اهلل   أ  ِيعىى  ول  سىى  ر   ]األنفىىال  {و 

 فيمىىا بالتمام  اهلل   اعة  هو  الرسول  بطاعة  المرا   بأن    القول  يمكن  اآليات  هذ   مثل  يفو  ،[20

 هىىذا يف ضىىير وال ،عىىام بشىىكل الرسول  اعة اأيض   يحتمل كان وإن الكريم، القرآن من  أنزله

  خِِ  بأسِِل:  جِِ   بِِ   األسىىلو ،  هبذا  الكريم  القرآن  يكت   لم  لكن  ،م ه  انعم  وال  المع ى

ل  }  تعىىالى   قولىىه  مثل  وذل   ،ال:احد    عةطال  يف  حت  وا  قىى  ول    اهلل    أ  ِيعىى  سىى  الر   عمىىران   ]آل  {و 

 اآلخىىر المع ىىى يىىرجح مىىا وهىىو "أل"بىىى ومحلى اهلل إلى عا،د  ضمير   ون  ه ا  فالرسول  ،[32

 أيضِِ  القِِ  ن يكتِِ  ولِِ  غيىىر ، أو اقرآنىى   به جاء  ما  كل  يف  الرسول  وأ يعوا  اهلل  أ يعوا   وهو

 و اعىىة هلل  اعىىة  ىىاعتين  بإثبىىات اآليىىة فجىىاءت  ،وضىىوحا  األمىىر  زا   بىىل  األسل:بي   به ي 

 ألن ىىا  اهلل؛  مىىع  مشىىرعا  وسىىلم  عليىىه  اهلل  صلى  ال بي  جعل ا  ن ا  إ-كعا هتم-  يقال  وال  لرسوله،

 نفسه.  تلقاء  من  ال  اهلل  ع د  من  هو  إنما  وسلم  عليه  اهلل صلى  الرسول به  جاء  ما  إن   نقول

 ثم    الق  ن  يف  ال:حي  حص وا  حينم   في   وقع:ا  ال    المأزق  نف   يف  يقع:ن  ه أن    س دس  :

 ،مىى هم تحكىىم محض وهذا بالقرآن، إال إلي ا يأت  لم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال بي  أن    عليه  ب وا

 أن قبىىل أخىىرى نتيجىىة عليىىه نب ي أن  يمكن  فل  فق ،  القرآن  هو  الوحي  أن    على  نواف   ال   افإن  

 أن    يىىدعون  همفىىإن    الرسىىالة،   اعىىة  قضىىية  يف  اأيضىى    يفعلىىون  وهكىىذا  المقدمىىة،  هىىذ   على  نتف 

 جىىاء  مىىا  كىىل  الرسىىالة  أم  ،فق   الكريم  القرآن  هي  هل  الرسالة؟  فما  الرسالة،   اعة  هو  المرا 

 التخصىىيص علىىى  ليىىل ال األمىىة؟ هىىذ  إلىىى رسالة  اهلل  ع د  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال بي  به
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 .المطلو   على مصا رة  عليه  فاالتكاء  ،وبي هم  بي  ا  فيه  مت ازع  أمر  وهو

 بطاعىىة  وأمرنىىا  الكىىريم،  آنالقىىر  يف  بمىىا  باألخىىذ  بطاعتىىه  أمرنا  اهلل  أن    هذال  خل  من  وتبين

له  به فسر   وما  الكريم  القرآن  من  به جاء  ما  بكل  باألخذ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال بي  .وفص 

 بط عِِة مطِِ لب:ن ونحِِ  والنبي   ال س:    بي   قف     قد  وتع ل   سبح ن   اهلل  أن  الث ين:  األم 

 ي:النب  دون  ال س:  

 ليتعلىى  الم كىىر يىىأي اأيضىى   السىىيا  هىىذا  ويف  ،الرسىىالة  بطاعىىة  يتعلىى   مىىا  هىىو  بيانه  سب   ما

 عليىىه  اهلل  صىىلى  لرسىىولا  بىىه  جىىاء  بمىىا  باألخىىذ  مطالبون   اأن    عيفيد    ،والرسالة  الرسول  بكلمة

 الرسىىالة كلمتىىي حىىول ونقاشىىات جىىداالت يف يىىدخلون ثىىم ا،نبيىى   ال رسىىوال   بصىىفته وسىىلم

 متعلىى  والرسىىول وسىىلم عليىىه اهلل صلى ال بي ةببشري   متعلقة ال بوة أن    إلى  ليخلصوا  ؛وال بوة

ا  به  نقلىىه حىىال  أي رسىىوال   كونه  لاح  باتباعه  مطالبون  ونحن  فق ،  القرآن  يبلغ  حين  معصوم 

 .فق   للقرآن

   يبىى وال    سىىولالر    بىىين  الفىىر "  م صىىور   أحمىىد  يقىىول  الم كىىرين،  من  عد   هذا  كرر  وقد

 فهىىم  يف  يخطئىىون  هىىمألن    وذلىى   الرسىىول،  واتبىىاع  الرسول  بطاعة  األمر  فهم  يف  اسال    يخطئ

 حياتىىه  يف  اهلل  عبىىد  بىىن  دمحمىى    شىىخص  هىىو  يال ب  الرسول..  ومدلول  يبال    مدلول  بين  الفار 

 يال بىى  ي طىى  حىىين اأمىى   ..البشىىرية. وتصىىرفاته حولىىه بمن اإلنسانية وعلقاته  الخاصة  وشئونه

ن  }  هلل   اعة   اعته  تكون  الذى  الرسول  فهو  بالقرآن ول    ي طِعِ   م  س  د   الر  قىى  اع   ف   ]ال سىىاء  {اهلل   أ  ىى 

ا} [،80 مىى  ل   ا و  سىى  ن   أ ر 
ول   مىىِ سىى  اع   إاِل   ر  إِذ نِ  لِي طىى    بىىِ

ِ
 بصىىفته محمىىد يبىى وال   [،64 ]ال سىىاء  {اهلل

 يالىىذ الوقىى  فيف وهكذا نفسه.. على يطبقه من وأول القرآي يالوح يطيع  من  أول  البشرية

 حىىين يال بىى   اعة ي أ )الرسول( بطاعة األوامر جاءت الوحى باتباع امأمور   (ي)ال ب فيه  كان

ل  } القىىرآن ي أ ؛بالرسىىالة ي طىى  وا قىى  وا اهلل   أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول   و  سىى   يىىأت ولىىم [،54 ]ال ىىور  {الر 

 للرسىىالة وإنما يال ب  لشخص  ليس   الطاعة  ألن  (يال ب  وأ يعوا  اهلل  أ يعوا)  القرآن  يف  امطلق  
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 .(1)"يال ب  على نزل  الذى  تعالى  اهلل  لكلم  ي أ  ؛للرسول  ي أ

 اللتىىين  "وال بي  الرسول"  كلمتي  بين  الفر   إظهار  من  بد    ال  وه ا"  أوزون   زكريا  ويقول

 صىىفة همىىا صىىفتين  يحمىىل  رجل    اهلل  عبد  بن  دمحم    فسيدنا  ا،سهو    أو  اعمد    بي هما  الخل   يتم  

 عملىىه يف صىىفتين اليىىوم أحىىدنا يحمىىل  كما  اتمام    ،ال بوة  من  بيال    وصفة  الرسالة  من  الرسول

 ألن   ؛ةرسىىولي   أحا يىىث لىىدي ا يوجىىد ال هفإنىى   ..العامىىة للعلقىىات اومىىدير   امه دسىى    يكىىون  كأن

 فلىىم ذلىى  الصىىحابة وعى وقد الكريم، القرآن  هي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا  رسالة

 أ ى قىىد هألنىى   ؛بىىه يوصىىيهم أن أرا  مىىا المىىوت فىىرا  علىىى يحتضىىر كىىان ع ىىدما ع ىىه يكتبىىوا

   .(2)"والصدور  السطور يف  المحفوظ  الحكيم  بالذكر  ممثلة  رسالته

 ،املزمىى   قولىىه يكىىون فتىىارة ؛الشىىخص نفىى  يف مقامىىات   بىىين الفصىىل هىىو هىىذا فكلمهىىم

 ،ملىىزم  غيىىر  يكىىون  وتىىارة  الكىىريم،  القرآن  نقل  يف  ع دهم  فق   وهو  ،رسوال    كونه  حال  وذل 

 بىىين  الفىىر   عىىن  ال ظىىر  وبغىىض  ال بويىىة،  ةالسىى    كىىل  تحتىىه  ويىىدرجون  ،انبيىى    يكون  حين  وذل 

 أن     وهىىو  ،واحىىد  جانىىب  ه ىىا  يهم ىىا  هأنىى    إال  أقىىوال  عىىدة  فيىىه  للعلمىىاء  والىىذي  وال بىىي  الرسول

 ع ىىد وذل  ،بعصمته يتعل  "الرسول"و ،وسلم عليه  اهلل  صلى  محمد  ةببشري    يتعل   "بيال  "

 القىىول  هىىذا  هىىد ف  الجهة،  هذ   من  الس ة  ر   يف  الم كرين  عمدة  هو  وهذا  فق ،  القرآن  تبليغ

 وأن  تشىىريع  مصدر  كونت  أن  عن  تهابرم    ال بوية  الس ة  إبعا   هو  دونهيؤك    وكما  واضح  هو  كما

 .ألحد ملزمة  تكون

 يؤخىىذ ال ال بىىي بجعل- هذا تفريقهم  أن  إال  ،وال بي  الرسول  بين  فر   وجو   صحة  معو

 تبطلىىه األ لىىة كىىل بىىل ، ليل أي  يس د   ال  -فق   الكريم  القرآن  م ه  يؤخذ  والرسول  شيء  م ه

 اآلتي: ذلك ويبي  وتر  ،

 عىىواا    ثىىم وضىىعو  هىىم مع ىىى كلمىىة  لكىىل  وضعوا  همأن    المنك ي   عند  الخطأ  منشأ  :أوال  

 

 (.22-21ل رآا وكفش )ص: ( ا1)
 (.18-16رااد الهخاري )ص: ( ج2)
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 الرسىىالة،   ون  فقىى   بىىوةال    بمقتضىىى  تىىارة  يتصىىر   وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  ال بي  أن    عليه  ب اء

 الصىىلة عليىىه يخلىىع انفىى  عط  مِ  نالوصىىفي وكىىأن ال بىىوة   ون فقىىد الرسىىالة بمقتضىىى وتىىارة

 ا.وواقع    اشرع    با ل    اال عاء  وهذا  شاء   ما  ويلب   شاء  ما  م هما  والسلم

ا  ه ا   أن    المعلوم  من  هفإن    فكىىل  ،الرسىىول  مىىن  أعىىم  ال بىىي  وأن    ،والرسىىول  ال بي  بين  فرق 

 يىىانب   رسىىوال    يكىىون  فإنه  رسوال    ليكون  اهلل  اختار   من  أن    يقتضي  وهذا  ،العك   ال  نبي  رسول

 وهىىو  واحىىد  ومؤ اهمىىا  ن،الصىىفتي  يمتلىى   الشىىخص  ذلىى   وصىىار  بي همىىا،  فصل   ون  آن  يف

 تىىارة الرسىىل عىىن الحديث اهلل عنو   وقد لل اس، وإبلغه  وتعالى  سبحانه  اهلل  من  الوحي  تلقي

 عليىىه  يىىدل    ؛والرسالة  ال بوة  بين  بجمعهم  وشرفهم  م زلتهم  علو    ليربز  ؛بال بوة  وتارة  بالرسالة

 أن  هىىي   ال قطىىة  هىىذ   يف  القىىول  وخلصىىة  اآليىىات،  بعض  يف  واحد  وق   يف  للوصفين  جمعه

 الفىىر  هىىذا فىىإن   ذلىى   ومىىع  ،الم كىىرون  ذكىىر   مىىا  غير  إلى  راجع  والرسول  ال بي  بين  فري الت  

 أمىىا ،فقىى  ب بوتىىه فيتصىىر  الرسىىول عىىن يفىىك   هفإنىى    ،ال بىىي  حىىال  يف  اوواقعىى    اواضىىح    يكون

 رسىىوال فكونىىه ،الوصىىفين جمىىع قىىد هفإنىى   -وسىىلم عليىىه اهلل صلى محمد كرسول ا-  الرسول

 المقتضى.  ب ف   يتصر   نبي بالضرورة  هإنف  ذل   مقتضى  على  يتصر 

 عليىىه  اهلل  صىىلى  امحمىىد    أو  ال بىىي  أن    علىىى  لل اس  ب الل    هذا  تقديم  أرا وا  ةالس    فم كرو

 يتصىىر  وسلم عليه اهلل صلى محمدا أو ال بي أن   علىو يخطئ، ال سولوالر   يخطئ،  وسلم

 به،  جاء  ما  أخذ  فيجب  رسوال    بكونه  يتصر   فق   الرسول  وأن  فيه  اتباعه  يجوز  وال  ببشريته

   بالضرورة.  نبي  الرسول  فإن  وخل ،  إيهام  وهذا

 أن  ا عىىوا  همفىىإن    هىىذا،  هىىمزعم    الم كىىرين  علىىى  يىىر     مىىا  أول  هىىو  الكىىريم  نآالقر  أن     :ث ني  

 عىىن نىىاجم   قىىول وهىىو  ،رسىىوال    كىىون  حىىال  إال  اهلل  عىىن  غيبلىى    فل  ،البشري  الجانب  يع ي  ال بي

  آم   ا ق ول وا} الصريح   اهلل  قول  فيه  نجد  إذ  ؛القرآن  قراءة  عدم
ِ
ا بِاهلل م  ي   ا أ ن ِزل   و  ا إِل  م  ِزل   و  ى أ نىى   إِلىى 

اِهيم   ر  اِعيل   إِبىى  م  إِسىى  ا    و  ح  إِسىى  و    و  قىى  ي ع  ب ا ِ  و  األ  سىى  ا و  مىى    و 
 
ي ى أ وتىىِ وسىى  ى م  ِعيسىى  ا و  مىى    و 

 
ي  أ وتىىِ

ب ِهم    مِن    ال  بِي ون   ر      ال    ر  ي ن    ن فىى  د    بىى  م    أ حىى  ن    مىِى  ه  ن حىى  ه    و  ون  م    لىى  م 
لِ  اهلل فأثبىى ،  [136  ]البقىىرة   {سىى 
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 الجانىىب تع ىىي ال ال بىىوة فصىىفة ،الكتىىب إلىىيهم أنىىزل اهلل وأن   ،الكتىىب أوتىىوا هىىمأن   لألنبيىىاء

 ،وتعىىالى سبحانه  اهلل  من  ووحي  بح   شرعي  أمر    وهو  الكتا   يؤتى  ال بي  بل  فق ؛  البشري

  ون فقىى  الرسىىول مهمىىة هىىو مىىاإن   وتبليغىىه الكتىىا  لتحم   بأن الم كرين  ا عاء  خل   ىعل

إِذ  }  تعالى   قوله  ومثلها  ،ال بي ذ    و  ا    اهلل   أ خ  ين   مِيثىى  ا ال  بِيىى  مىى  م   ل  ت ك  ا    مىِىن   آت يىى  ة   كِتىى  مىى  ِحك   ]آل {و 

 هىىذا ويؤكىىد الكتىىا . أوتىىوا فقد ذل  ومع بوةبال   اهلل وصفهم األنبياء فهؤالء [،81  عمران 

 المع ى 

 رد يف    فيِِ   هِِ ا  ِِ ن وإن- الكت   أوت:ا قد أهله  بأن   فق    ب: الن    يص   ل   اهلل  أن    : ث لث  

 ويزعمىىون  ي فوهنىىا  التىىي  وهي  ،لل س   أثبت   م   األعم     م   لألنبي    اهلل  أثب   قد  ب   -زعمه 

 كىىان فىىإن اهلل، عىىن التبليىىغ مثىىل وذلىى  ،بالرسىىل خاصىىة هىىي وإنمىىا هبا يقومون ال األنبياء  أن  

ان  } تعىىالى  بقولىىه يصىى عون مىىاذاف حقىىا هىىذا قىىولهم اس   كىى  ة   ال ىى  ة   أ مىى  د  احىىِ ث   و  ب عىى  ين   اهلل   ف   ال  بِيىى 

ِرين   ب ش  م   ِذِرين    م  ل    و  أ ن ز  م    و  ه  ع  م    بِال ح      ال كِت ا     م  ك  ا  ال  اسِ   ب ي ن    لِي ح  وا فِيم  ت ل ف   ]البقىىرة  {فِيىىهِ  اخ 

 يبشىىروال  اهلل  بعىىثهم  بىىل  ؛فحسىىب  اآليىىة  هىىذ   حسىىب  الكتب  أوتوا  قد  األنبياء  فلي    ؟[213

 .الم كرين  زعم  حسب  الرسل  أعمال  وهي  ،وي ذروا

 لىىه  اهلل  يىىذكر  وفيهىىا  ،وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  محمد  برسول ا  الخاصة  اآلية  هذ    ون   بل

 بىىال بوة  اهلل  خا بىىه  فقىىد  ذلىى   ومىىع  ،-الم كىىرين  زعىىم  حسب-  فق   بالرسالة  متعلقة    أعماال  

ا ي ا} تعالى  يقول بال بي، إيا   امخا ب    األعمال  تل   إليه  وأس د   أ ي ه 
 
ا ال  بِي ل   ا    إِنىى  سىى  ا أ ر  اِهد   شىى 

ا ر  ب ش  م  ا  و  ن ِذير  اِعي ا  (45)  و     إِل ى  و   
ِ
نِهِ   اهلل ا  بِإِذ  اج  ِسر  ا  و   علىىى  فىىدل  [،46  ،45  ]األحزا    {م  ِير 

 ال بي.  الرسول  هذا  باتباع  ملزمون  وأن ا  ،واحدة  والرسالة  ال بوة  مهام  أن  

 صِِمي  يف مب شِِ   علِِيه  بِِ ل د هِِ ا دعِِ:اه  يف المنكِِ ي  القِِ  ن أسِِك  قِِد رابعِِ  :

 أم هىىذا بكلمهىىم نأخذ فهل بي،ال    ال  الرسول  باتباع  ملزمون   اأن    عونيد    همأن    ذل   دع:اه  

ِذين  }  تعالى   بقوله ون    ال  ت بِع  ول    ي  س     الر 
 
   ال  بِي

 
ي ه    ال ِذي  األ  م  ونىى  ا  ي ِجد  ت وبىى  ك  م    م  ه  د  اةِ   فىِىي  ِع ىى  ر  و   التىى 

ن ِجيىىلِ  ِ اإل  م   و  ه  ر  أ م  وِ   يىى  ر  ع  م  ال  م   بىىِ اه  ي   هىى  نِ  و  رِ  عىى  م   كىى  ل   ال  ي حىىِ م   و  هىى  اِت  ل  م   الط ي بىى  ر  ي حىى  ي ِهم   و  لىى   ع 
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ب ا،ِث   ع    ال خ  ي ض  م    و  م    ع   ه  ه  ر  ل    إِص  ل  األ  غ  تِي  و  ان      ال  ي ِهم    ك  ل   نبىىي    قىىدف   ؟[157  ]األعىىرا    {ع 

 الوصىىفين، لىىه اهلل فجمىىع بي،ال   الرسول  باتباع  ملزمون   ابأن    اواضح    ابيان    وتعالى  سبحانه  اهلل

ا  ي ا  ق ل  }  تعالى   بقوله  مباشرة    تليها  التي  اآلية  يف  ذل   وأكد اس    أ ي هىى  ي  ال ىى  ول    إِنىى  سىى    ر 
ِ
م   اهلل ي ك   إِلىى 

ا ِميع  ه    ال ِذي  ج  ل      ل  اِت   م  او  م  األ  ر  ِ  الس  ه   ال   و  و   إاِل   إِل  ي هىى  يىىِ ي ِميىى    ي ح  آمِ  وا و    فىى 
ِ
ولِهِ  بىِىاهلل سىى  ر   و 

 
 
   ال  بِي

 
ي مِن    ال ِذي  األ  م     ي ؤ 

ِ
اتِهِ   بِاهلل م 

لِ ك  و    و  ات بِع  م   و  ل ك  ع  ون   ل  د  تىى   أنىىه فبىىين ،[158 ]األعىىرا   {ت ه 

 ولىىي  و اعتىىه، هواتباعىى الرسىىول ال بىىي  بتصىىدي  مطىىالبون وأن ىىا ،ال ىىاس  جميىىع  إلى  رسول  

   ال بي.  ون  الرسول

 يفهمِِ   مِِ  ال سِِ   اختصِِ    مِِ   هِِي  أعمِِ ال    األنبي    إل   أسند  قد  اهلل  أن     بين     :خ مس  

 فقِِد  لهِِ  ه ه ومع  ل  وتبليغه  للكت   وتحمله   والن ار   البش ر   :ذلك  وم   المنك ون 

 النبِِ:  بصِِفة وسِِل  علي  اهلل صل  اد  محم   نبي  فيه   اهلل  خ طب  الق  ن  يف  عديد      ي      ورد 

 قولىىه  ذلىى   ومىىن  واتباعهىىا،  وبأخىىذها  هبىىا  نملىىزمي  المسلمون  كان  عديد   بتش يع    أم ه  ث 

ا  ي ا}  تعالى    أ ي ه 
 
ر  ِ  ال  بِي مِ ِين   ح  ؤ  م  ى ال  لىى  الِ  ع  ِقتىى  ن   إِن   ال  م   ي كىى  ون   مىِى  ك  ر  ون   ِعشىى  ابِر  وا صىى  لِبىى   ي غ 

ت ي نِ  إِن    مِا،  ن    و  م   ي ك  ة   مِ  ك  وا مِا،ىى  لِبىى  ا ي غ  فىى  ِذين   مىِىن   أ ل  وا الىى  ر  فىى  م   ك  م   بىِىأ ن ه  و  ون   ال   قىى  هىى  ق   ]األنفىىال  {ي ف 

ا ي ا} تعالى  وقوله  [،65   أ ي ه 
 
اِهدِ  ال  بِي ار   ج  فىى  افِِقين   ال ك  م  ىى  ال  لىى     و  اغ  ي ِهم   و  لىى  م   ع  اه  أ و  مىى  هىى   م   و   ج 

بِئ     ِصير    و  م  ا ي ا} تعالى   وقوله  شخصي،  ال  شرعي  أمر  وهو  ،[73  ]التوبة   {ال    أ ي ه 
 
ل   ال  بىِىي  قىى 

اِج    و   ز 
ِ
ب   اتِ     أل اءِ   و  نِس  مِ ِين    و  ؤ  مىى  نِين    ال  د  ي ِهن    يىى  لىى  بِيىىبِِهن    مىِىن    ع  ل   فهىىذ  ،[59 ]األحىىزا   {ج 

 عليىىه اهلل صىىلى نبيىىه ذلىى  يف  اهلل  خا ىىب  فقد  ذل   ومع  ،هبا  نالمسلمي  ملزِ ي    ربانية  تشريعات

 .ال بوة بصفة  وسلم

 لىىم  اعامىى    اأمىىر    وسىىلم  عليىىه  اهلل  صىىلى  دمحمىى    باتبىىاع  أمىىر  وتعىىالى  سبحانه  اهلل  أن     :س دس  

ل  }  تعىىالى   فقىىال  ا،نبيىى    كونىىه  حىىال  اتباعىىه  وعىىدم  رسىىوال    كونىىه  حىىال  اتباعه  يخص ت م   إِن   قىى   ك  ىى 

ونِي  اهلل    ت ِحب ون   ات بِع  م    ف  بِب ك  ِفر    اهلل    ي ح  ي غ  م    و  م    ل ك  وب ك  نىى  اهلل    ذ  ور    و  فىى  يم    غ 
حىىِ  [،31  عمىىران   ]آل  {ر 

 .أمور  كل  يف  باتباعه  أمر بل  ،انبي    أو  رسوال    كونه  يحد  فلم
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 إلىىى المسىى دة األعمىىال وأن   رسول، نبي وسلم عليه اهلل صلى دامحم   أن  هذا  من  ويظهر

 مىىن  ابتىىدعو   الىىذي  التفريىى   هىىذا  لم كىىرينل  يسىىلم  فل  بي،ال    إلى  كذل   مس دة  هي  الرسول

 ،أنفسىىهم يف قىىررو  مىىا تقىىرر آيىىة يجىىدون حىىين يفرحىىون أهنىىم ومشىىكلتهم  أنفسىىهم، ع ىىد

 فىىإن الحقيقىىة ويف لهم،  ظ وها  التي  اآلية  بتل   فرحهم  لشدة  األخرى  اآليات  عن  ويتغاضون

 التىىي األخرى اآليات عشرات عن فضل   ،مرا هم على تدل   ال هبا يستدلون  التي  نفسها  اآلية

 صراحة.  زعمهم  على تر 

 :اوأخي   

ل  }  تعالى   يقول ت م    إِن    قىى  ون    ك  ىى  ونِي  اهلل    ت ِحبىى  ات بِع  م    فىى  بىِىب ك  ر    اهلل    ي ح 
فىىِ ي غ  م    و  م    ل كىى  وب ك  نىى  اهلل   ذ   و 

ور   ف  يم    غ 
حىىِ ل  }  ويقىىول   [،31  عمىىران   ]آل  {ر  وا  قىى  ول    اهلل    أ  ِيعىى  سىى  الر  إِن    و  ا  فىى  و  لىى  إِن    ت و   ال    اهلل    فىى 

افِِرين    ي ِحب   وا  ق ل  }  ويقول   [،32  عمران   ]آل  {ال ك  ول    اهلل    أ  ِيع  س  الر  إِن    و  ا فىى  و  لىى  إِن   ت و   ال   اهلل   فىى 

ب  
افِِرين   ي حىىِ ا} ويقىىول  [،32 عمىىران  ]آل {ال كىى  ا يىى  ِذين   أ ي هىى  وا الىى  وا آم  ىى  وا اهلل   أ  ِيعىى  أ  ِيعىى   و 

ول   س  ا}  ويقىىول   [،59  ]ال سىىاء   {الر  ا  يىى  ِذين    أ ي هىى  وا  الىى  وا  آم  ىى  ه    اهلل    أ  ِيعىى  ول  سىى  ر  ال    و  ا  و  و  لىى  ه    ت و   ع  ىى 

أ ن ت م   ون    و  ع  م  ا  ي ا}  ويقول   [،20  ]األنفال   {ت س  ِذين    أ ي ه  وا  الىى  وا  آم  ىى  وا  اهلل    أ  ِيعىى  أ  ِيعىى  ول    و  سىى   الر 

ال   م    ت ب طِل وا  و  ال ك  م   .[33  ]محمد   {أ ع 

 قىىد وسىىلم عليىىه اهلل صىىلى دمحمىى   البشىىر خيىىر أن   دوتؤكىى   نتبىىي   كلهىىا كثيرة أخرى  وآيات  

 ويوضىىحه القىىرآن  هىىذا  يبىىين  ومىىا  الكىىريم،  القىىرآن  مىىن  نمكوّ   بوحي    أرسله  ،ليطاع  اهلل  أرسله

 وتعىىالى  سىىبحانه اهلل ا سىىم   ولىىذل  وتفاصىىيلها؛ فيىىه الوار ة العبا ات  ريقة ويبين  ويفسر 

ا} اج  ا  ِسر   اهلل واصىىطفا  ،اهلل يريىىد كمىىا اهلل لتعبىىد ا ريقهىى  لألمىىة ي يىىر [،46  ]األحزا    {م  ِير 

 مىىن يجىىر و  وأن ع هىىا، يجىىر و  أن الم كىىرون  حىىاول  والتي  ة،المهم    لتل   وتعالى  سبحانه

 القىىرآن ال ص ليكون ؛وتفسير  وتطبيقه القرآن  لفهم  ح     كل  م ه  ويسلبوا  ،وفضيلة  م قبة  كل

 اهلل عبىىدوا قىىد همفىىإن   الم كىىرين، من وقع ما وهو يهوى، ما حسب  تفسير   يريد  من  كل  يد  يف

 وافصىىل    ،عقولهم  عليه  أملتهم  بما  العبا ات  أعظم  حتى  وفسروا  البال،  على  تطرأ   ريقة  بكل
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 التشىىريعات  كىىل  يف  وهكىىذا  بدونىىه،  أو  بركىىوع  ركعتىىين،  أو  بركعىىة  ا،ثلثىى    أو  اث تىىين  أو  واحدة

 .ىشت    اأ يان    الواحد  الدين  يصير  حتى  األخرى

 و اعتىىه باتباعىىه وأمرنىىا والسىى ة، القىىرآن  بىىالوحي  رسىىوله  أرسىىل  اهلل  بأن    ف جزم  نحن  اأم  

 بفهىىم نأخذ لم  إذا   ان  إ  إذ  ؛عقل    المتعين  هو  فكذل   اشرع    المتعين  هو  هأن    وكما  به،  واالقتداء

 ن يِِد أنن  وألج   نعبد؟ من وبفهم  ؟نأخذ  من  فبفهم  البشر  أفضل  وهو  القرآن  إليه  نزلأ    من

 اهلل صِِل  النبِِي أقِِ:ا   مِِ  صِِ    مِِ   بك   نأخ   نن إ  نق: :  ن فإن    من   ي يد  م   حسب  اهلل  نعبد  أن

 وتق ي ات . وأفع ل  علي 

 أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبي ا  على  وسلم اهلل  وصلى


