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  1سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا ِفيها آياٍت بيناٍت لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ + 
ةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَّـِه ِإن           الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَ      

 ِمِننيؤالْم نا طَاِئفَةٌ ممهذَابع دهشلْيِم الْآِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت م2كُنت  
ِكحها ِإلَّا زاٍن أَو مشِرك وحرم ذَِلـك علَـى     الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً والزاِنيةُ لَا ين         

 ِمِننيؤ3الْم  
               ـملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج اِننيثَم موهِلداء فَاجدهِة شعبوا ِبأَرأْتي لَم اِت ثُمنصحونَ الْممري الَِّذينو

  5 ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم 4ِسقُونَ شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَا
والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء ِإلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحِدِهم أَربع شهاداٍت ِباللَِّه              

 عنها الْعـذَاب أَنْ     7 والْخاِمسةُ أَنَّ لَعنت اللَِّه علَيِه ِإن كَانَ ِمن الْكَاِذِبني ويدرأُ            6لصاِدِقني  ِإنه لَِمن ا  
        الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر دهشا ِإن كَانَ مِ        8تهلَياللَِّه ع بةَ أَنَّ غَضاِمسالْخو   اِدِقنيالص ن

9  
 ِكيمح ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيلُ اللَِّه علَا فَضلَو10و  

ِإنَّ الَِّذين جاؤوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم ِلكُلِّ امِرٍئ مـنهم                  
 لَولَا ِإذْ سِمعتموه ظَن الْمؤِمنـونَ       11ن الِْإثِْم والَِّذي تولَّى ِكبره ِمنهم لَه عذَاب عِظيم          ما اكْتسب مِ  

        ِبنيم ذَا ِإفْكقَالُوا ها وريخ ِبأَنفُِسِهم اتِمنؤالْم12و          اء فَِإذْ لَـمدهِة شعبِه ِبأَرلَيوا عاؤلَا جوا   لَوـأْتي
 ولَولَا فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ِفي الـدنيا والْـآِخرِة   13ِبالشهداء فَأُولَِئك ِعند اللَِّه هم الْكَاِذبونَ      
        ِظيمع ذَابِفيِه ع متا أَفَضِفي م كُمسقُولُونَ بِ     14لَمتو ِتكُمِبأَلِْسن هنلَقَّولَكُم ِبِه      ِإذْ ت سا لَياِهكُم مأَفْو

        ِظيماللَِّه ع ِعند وها ونيه هونبسحتو ـذَا            15ِعلْمِبه كَلَّمتا أَن نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمعلَا ِإذْ سلَوو 
     ِظيمانٌ عتهذَا به كانحبوا ِلمِ   16سودعأَن ت اللَّه ِعظُكُمي  ِمِننيؤم ما ِإن كُنتد17ثِْلِه أَب   اللَّـه نـيبيو 

 ِكيمح ِليمع اللَّهاِت والْآي 18لَكُم  
   اللَّـهِة والْآِخرا وينِفي الد أَِليم ذَابع موا لَهنآم ةُ ِفي الَِّذينالْفَاِحش ِشيعونَ أَن تِحبي ِإنَّ الَِّذين

و لَمعونَ يلَمعلَا ت م19أَنت ِحيمر وفؤأَنَّ اللَّه رو هتمحرو كُملَيلُ اللَِّه علَا فَضلَو20 و  
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يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِبعوا خطُواِت الشيطَاِن ومن يتِبع خطُواِت الشيطَاِن فَِإنه يأْمر ِبالْفَحشاء             
لْمنكَِر ولَولَا فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ما زكَا ِمنكُم من أَحٍد أَبدا ولَِكن اللَّه يزكِّي من يشاء واللَّه                  وا

   ِليمع ِميع21س           الْمى وبِلي الْقُروا أُوتؤِة أَن يعالسو ِل ِمنكُملُوا الْفَضِل أُوأْتلَا يو   اِجِرينهالْمو اِكنيس
 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَن يِحبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه و22ِفي س  
         الْآِخرا وينوا ِفي الداِت لُِعنِمنؤاِفلَاِت الْماِت الْغنصحونَ الْممري ِإنَّ الَِّذين    ِظيمع ذَابع ملَهِة و

 يومِئٍذ يوفِّيِهم اللَّه ِديـنهم      24 يوم تشهد علَيِهم أَلِْسنتهم وأَيِديِهم وأَرجلُهم ِبما كَانوا يعملُونَ           23
 ِبنيالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو ق25الْح  

خِبيِثني والْخِبيثُونَ ِللْخِبيثَاِت والطَّيبات ِللطَّيِبني والطَّيبونَ ِللطَّيباِت أُولَِئك مبرؤونَ         الْخِبيثَات ِللْ 
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم مقُولُونَ لَها ي26ِمم_  

|     |     | 
 " اهللا نور السماوات واألرض   :  " يذكر فيها النور بلفظه متصال بذات اهللا       . . هذه سورة النور  

ممثلة هذه اآلثار يف اآلداب واألخالق اليت يقوم        ؛  ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره يف القلوب واألرواح       
ويربطها ،  وتنري احلياة ،  تنري القلب ،  وهي آداب وأخالق نفسية وعائلية ومجاعية     . عليها بناء هذه السورة   

مسـتمدة  ، وشفافية يف الضـمائر ، وإشراق يف القلوب، نور يف األرواح  بذلك النور الكوين الشامل أا      
 . كلها من ذلك النور الكبري

 وهي تبدأ بإعالن قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل مـا فيهـا مـن حـدود                   
وأنزلنا فيها آيـات بينـات لعلكـم        ،  سورة أنزلناها وفرضناها  :  " ومن آداب وأخالق  ،  وتكاليف
ومـدى  ؛  فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر األخالقي يف احلياة           .  .  " تذكرون

  . . ويف فكرة اإلسالم عن احلياة اإلنسانية، عمق هذا العنصر وأصالته يف العقيدة اإلسالمية
.  واحملور الذي تدور عليه السورة كلها هو حمور التربية اليت تشتد يف وسائلها إىل درجة احلـدود         

اليت تصل القلب بنور اهللا وبآياته املبثوثـة يف تضـاعيف           ،  وترق إىل درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة     
ورفـع  ؛  واستجاشة املشـاعر  ،  هو تربية الضمائر  . واهلدف واحد يف الشدة واللني    . الكون وثنايا احلياة  

، داب النفسية الفرديـة   وتتداخل اآل  . . وتتصل بنور اهللا  ،  حىت تشف وترف  ،  املقاييس األخالقية للحياة  
، بوصفها نابعة كلها من معني واحد هو العقيدة يف اهللا         . وآداب اجلماعة والقيادة  ،  وآداب البيت واألسرة  

تربية عناصـرها  . وإشراق وطهارة، وهي يف صميمها نور وشفافية   . متصلة كلها بنور واحد هو نور اهللا      
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يف السـماوات   . الذي أشرقت بـه الظلمـات     نور اهللا   . من مصدر النور األول يف السماوات واألرض      
 . والنفوس واألرواح، والقلوب والضمائر، واألرض

|     |     | 
 : وجيري سياق السورة حول حمورها األصيل يف مخسة أشواط

وتقطيـع  ، وتفظيع هذه الفعلة، ويليه بيان حد الزنا   ؛   األول يتضمن اإلعالن احلاسم الذي تبدأ به      
؛ مث بيان حد القذف وعلة التشـديد فيـه        . فال هي منهم وال هم منها     ،  ة املسلمة ما بني الزناة واجلماع   

وينتـهي   . . مث حديث اإلفك وقصته   . واستثناء األزواج من هذا احلد مع التفريق بني الزوجني باملالعنة         
 وبالعالقة اليت تـربط بـني     . ومشاكلة الطيبني للطيبات  ،  هذا الشوط بتقرير مشاكلة اخلبيثني للخبيثات     

 . هؤالء وهؤالء
فيبدأ . وجتنيب النفوس أسباب اإلغراء والغواية    ،   ويتناول الشوط الثاين وسائل الوقاية من اجلرمية      

واحلـض  . واألمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحـارم ، بآداب البيوت واالستئذان على أهلها    
وكلها أسباب وقائيـة لضـمانة الطهـر         . . والتحذير من دفع الفتيات إىل البغاء     . على إنكاح األيامي  

وترهق أعصاب املتحرجني   ،  ودفع املؤثرات اليت يج امليول احليوانية     ،  والتعفف يف عامل الضمري والشعور    
 . وهم يقاومون عوامل اإلغراء والغواية، املتطهرين

ث عـن  ويتحد. فريبطها بنور اهللا،  والشوط الثالث يتوسط جمموعة اآلداب اليت تتضمنها السورة   
ويف اجلانب املقابل الـذين كفـروا وأعمـاهلم          . . أطهر البيوت اليت يعمرها وهي اليت تعمر بيوت اهللا        

مث يكشف عن فيوض من نـور اهللا يف         . أو كظلمات بعضها فوق بعض    ؛  كسراب من اللمعان الكاذب   
ويف خلق كل دابة    . ويف تقليب الليل والنهار   . ويف إزجاء السحاب  . يف تسبيح اخلالئق كلها هللا    : اآلفاق
مما هو معروض يف صفحة الكون للبصـائر        ،  مث اختالف أشكاهلا ووظائفها وأنواعها وأجناسها     ،  من ماء 

  . . واألبصار
يف الطاعـة    ع  والشوط الرابع يتحدث عن جمافاة املنافقني لألدب الواجب مـع رسـول اهللا            

ـ   ،  ويعدهم. ويصور أدب املؤمنني اخلالص وطاعتهم    . والتحاكم االسـتخالف يف األرض    ،  ذاعلـى ه
 . والنصر على الكافرين، والتمكني يف الدين

.  مث يعود الشوط اخلامس إىل آداب االستئذان والضيافة يف حميط البيوت بني األقارب واألصدقاء             
 . ع رسول اهللا - مع رئيسها ومربيها، وإىل آداب اجلماعة املسلمة كلها كأسرة واحدة
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وما تنطوي عليـه  ، وعلمه بواقع الناس، هللا ملا يف السماوات واألرض وتتم السورة بإعالن ملكية ا    
 . وهو بكل شيء عليم. وحسام على ما يعلمه من أمرهم، ورجعتهم إليه، حناياهم

 .  واآلن نأخذ يف التفصيل
|     |     | 

  . .  " سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون " 
توكيـد   - فيما نعلم  - واملقصود ا  " فرضناها " اجلديد فيه كلمة  . يف القرآن كله   مطلع فريد   

ففرضـية اآلداب واألخـالق فيهـا كفرضـية احلـدود      . األخذ بكل ما يف السورة على درجة سواء    
واليت ينساها الناس حتـت تـأثري املغريـات         ،  هذه اآلداب واألخالق املركوزة يف الفطرة     . والعقوبات
 . وتردهم إىل منطق الفطرة الواضح املبني، فتذكرهم ا تلك اآليات البينات، واالحنرافات

|     |     | 
اليت تقطع مـا بـني   ،  وتفظيع هذه الفعلة  ؛  ويتبع هذا املطلع القوي الصريح اجلازم ببيان حد الزنا        

 : فاعليها وبني األمة املسلمة من وشائج وارتباطات
 - وال تأخذكم ما رأفة يف ديـن اهللا    ؛  حد منهما مائة جلدة   الزانية والزاين فاجلدوا كل وا     " 

الزاين ال ينكح إال زانية أو      . وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني     - إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر     
  . .  " وحرم ذلك على املؤمنني؛ والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك، مشركة

والاليت يـأتني الفاحشـة مـن       :  " م ما جاء يف سورة النساء      كان حد الزانيني يف أول اإلسال     
فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املـوت أو   . نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم    

وكان حد الرجـل األذى     . فكان حد املرأة احلبس يف البيت واألذى بالتعبري        . .  " جيعل اهللا هلن سبيال   
 . بالتعبري

الذي أشارت إليه من قبل آيـة        " السبيل " فكان هذا هو  .  حد الزنا يف سورة النور      مث أنزل اهللا  
 . النساء

ويوقع عليه مىت كـان     . وهو الذي مل حيصن بالزواج    .  واجللد هو حد البكر من الرجال والنساء      
ه فأما احملصن وهو من سبق له الوطء يف نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحد              . مسلما بالغا عاقال حرا   

 . الرجم
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وكـان  . وملا كان النص القرآين جممـال وعامـا    . وثبت اجللد بالقرآن  .  وقد ثبت الرجم بالسنة   
 . فقد تبني من هذا أن اجللد خاص بغري احملصن، قد رجم الزانيني احملصنني ع رسول اهللا

واجلمهور على أنه ال جيمع بـني    .  وهناك خالف فقهي حول اجلمع بني اجللد والرجم للمحصن        
وحول حد الـزاين    . كما أن هناك خالفا فقهيا حول تغريب الزاين غري احملصن مع جلده           . جللد والرجم ا

إمنـا   . . يطلب يف موضعه من كتب الفقـه      ،  وهو خالف طويل ال ندخل يف تفصيله هنا        . . غري احلر 
ذلـك  . موعقوبة احملصن هي الرج   ،  فنرى أن عقوبة البكر هي اجللد     . منضي حنن مع حكمة هذا التشريع     

قد عرف الطريق الصحيح النظيـف       - وهو مسلم حر بالغ    - أن الذي سبق له الوطء يف نكاح صحيح       
خبـالف البكـر   ، فهو جدير بتشديد العقوبة، فعدوله عنه إىل الزنا يشي بفساد فطرته واحنرافها   ،  وجربه

فاحملصـن  . عة الفعلوهناك فارق آخر يف طبي . . الذي قد يندفع حتت ضغط امليل وهو غرير   ،  الغفل الغر 
 . فهو حري بعقوبة كذلك أشد. ذو جتربة فيه جتعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر

دون تسـامح وال    ،  فيشدد يف األخذ بـه     - كما سلف  -  والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده     
 : هوادة

إن . م ما رأفة يف دين اهللا     وال تأخذك ،  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة        " 
 .  " وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني. كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر

وعدم تعطيل احلد أو الترفق     ،  وعدم الرأفة يف أخذ الفاعلني جبرمهما     ؛   فهي الصرامة يف إقامة احلد    
فيكـون أوجـع    ،   من املؤمنني  وإقامته يف مشهد عام حتضره طائفة     . تراخيا يف دين اهللا وحقه    ،  يف إقامته 

 . وأوقع يف نفوس الفاعلني ونفوس املشاهدين
 : فيقطع ما بني فاعليها وبني اجلماعة املسلمة من وشيجة،  مث يزيد يف تفظيع الفعلة وتبشيعها

وحرم ذلـك   . والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك      ،  الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة       " 
   . . " على املؤمنني

إمنا يكونون يف حالة نفسية بعيـدة      .  وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة ال يرتكبوا وهم مؤمنون        
وبعد ارتكاا ال ترتضي النفس املؤمنة أن ترتبط يف نكاح مـع نفـس              . عن اإلميان وعن مشاعر اإلميان    

قد ذهب اإلمام أمحـد  حىت ل. ألا تنفر من هذا الرباط وتشمئز؛ خرجت عن اإلميان بتلك الفعلة البشعة 
إال أن تقع التوبة اليت تطهر مـن ذلـك   ؛ وبني عفيف وزانية، إىل حترمي مثل هذا الرباط بني زان وعفيفة       

ونفور طبع املؤمنة من نكاح     ،  وعلى أية حال فاآلية تفيد نفور طبع املؤمن من نكاح الزانية          . الدنس املنفر 
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وحـرم ذلـك علـى      :  "  الدال على شدة االستبعاد    واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحرمي     ؛  الزاين
وبذلك تقطع الوشائج اليت تربط هذا الصنف املدنس من الناس باجلماعة املسلمة الطاهرة              . .  " املؤمنني
 . النظيفة

مرثد بن أيب مرثد كان حيمل األسارى من مكة         :  ورد يف سبب نزول هذه اآلية أن رجال يقال له         
وأنه واعد رجـال    . وكانت صديقة له  . عناق: وكانت امرأة بغي مبكة يقال هلا     . )1(حىت يأيت م املدينة     

: قـال . فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة مقمرة           : قال. من أسارى مكة حيمله   
! مرثد: فقلت؟  مرثد: فقالت. فلما انتهت إيل عرفتين   . فأبصرت سواد ظل حتت احلائط    ،  فجاءت عناق 

يا أهل اخليام   : فقالت. يا عناق حرم اهللا الزنا    : فقلت: قال: هلم فبت عندنا الليلة   .  وأهال مرحبا: فقالت
، فـدخلت ،  فانتهيت إىل غار أو كهف    . ودخلت احلديقة ،  فتبعين مثانية : قال. هذا الرجل حيمل أسراكم   

رجعـوا  مث  : قـال . فأعماهم اهللا عـين   ،  فظل بوهلم على رأسي   ،  فبالوا،  فجاءوا حىت قاموا على رأسي    
فجعلت ،  ففككت عنه أحبله  ؛  حىت انتهيت إىل اإلذخر   ؛  وكان رجال ثقيال  ؛  فرجعت إىل صاحيب فحملته   

 - مرتني -؟    يا رسول اهللا أنكح عناقا    : فقلت ع فأتيت رسول اهللا  ؛  أمحله ويعينين حىت أتيت به املدينة     
والزانية ال  ،  ية أو مشركة  الزاين ال ينكح إال زان     " فلم يرد علي شيئا حىت نزلت      ع فأمسك رسول اهللا  

الـزاين ال   . يا مرثـد  :  " ع فقال رسول اهللا   " وحرم ذلك على املؤمنني   ،  ينكحها إال زان أو مشرك    
 . )2( " فال تنكحها. ينكح إال زانية أو مشركة

وهو مـا   . ونكاح املؤمنة للزاين كذلك   ،   فهذه الرواية تفيد حترمي نكاح املؤمن للزانية ما مل تتب         
وعلى أية حال فهـي     . واملسألة خالفية تطلب يف كتب الفقه     . ورأى غريه غري رأيه   . مام أمحد أخذ به اإل  

وهذه وحدها عقوبة اجتماعية    . وتقطع ما بينه وبينها من روابط     ؛  فعلة تعزل فاعلها عن اجلماعة املسلمة     
 ! أليمة كعقوبة اجللد أو أشد وقعا

لتلك الفعلة املستنكرة الشائنة مل يكن يغفـل        واإلسالم وهو يضع هذه العقوبات الصارمة احلامسة        
وال خري هلم يف كبتـها  ، فاإلسالم يقدر أنه ال حيلة للبشر يف دفع هذه امليول         . الدوافع الفطرية أو حيارا   

وجعلـها جـزءا مـن    ، ومل يكن حياول أن يوقف الوظائف الطبيعية اليت ركبها اهللا يف كيام . أو قتلها 

                                                 
 .  رمبا يكون املقصود باألسارى هنا ضعاف املؤمنني الذين مل يقدروا على اهلجرة ممن أمسك م املشركون يف مكة)1(
 .  رواه أبو داود والنسائي والترمذي)2(
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اليت اسـتخلف فيهـا هـذا       ،  وعمارة األرض ،  دي إىل غايته من امتداد احلياة     يؤ،  ناموس احلياة األكرب  
 . اإلنسان

، أو ال دف إىل إقامة بيـت      ،   إمنا أراد اإلسالم حماربة احليوانية اليت ال تفرق بني جسد وجسد          
نسية وأن يقيم العالقات اجل   ! ال تنتهي بانتهاء اللحظة اجلسدية الغليظة     ،  وإنشاء حياة مشتركة  ،  وبناء عش 

وبتعـبري  ،  اليت جتعل من التقاء جسدين نفسني وقلبني وروحني       ،  على أساس من املشاعر اإلنسانية الراقية     
، ومستقبل مشـترك  ،  وآالم مشتركة ،  وآمال مشتركة ،  تربط بينهما حياة مشتركة   ،  شامل التقاء إنسانني  

الذي يقوم عليه الوالدان    ،   املشترك ويتقابل يف اجليل اجلديد الذي ينشأ يف العش       ،  يلتقي يف الذرية املرتقبة   
 . حارسني ال يفترقان

وتطـيح  ،  تذهب بكل هذه املعاين   ،   من هنا شدد اإلسالم يف عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية         
وال بـني ذكـر     ،  ال يفرق بني أنثى وأنثـى     ،  وترد الكائن اإلنساين مسخا حيوانيا    ؛  بكل هذه األهداف  

فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء يف        . لحم والدم يف حلظة عابرة    مسخا كل مهه إرواء جوعة ال     . وذكر
بل ليس وراءهـا عاطفـة      ! وليس وراءها نتاج وال إرادة نتاج     ،  وليس وراءها عمارة يف األرض    ،  احلياة

الـذي  ، وهذا ما يفرقها من االنفعال املنفرد املتقطـع  . ألن العاطفة حتمل طابع االستمرار    ،  حقيقية راقية 
وإمنا هي انفعال حيواين يتزيا بزي العاطفـة اإلنسـانية يف بعـض             ،  ثريون عاطفة يتغنون ا   حيسبه الك 
 ! األحيان

ويرفعها عن املستوى   ،  إمنا ينظمها ويطهرها  ؛   إن اإلسالم ال حيارب دوافع الفطرة وال يستقذرها       
 - فأما الزنا . الجتماعيةويرقيها حىت تصبح احملور الذي يدور عليه الكثري من اآلداب النفسية وا           ،  احليواين

ومـن كـل    ؛  واألشواق العلوية ،  فيجرد هذا امليل الفطري من كل الرفرفات الروحية        - وخباصة البغاء 
ويبديه عاريا غليظا قـذرا كمـا هـو يف          ؛  اآلداب اليت جتمعت حول اجلنس يف تاريخ البشرية الطويل        

يف حيـاة   ،  يوان والطري تعيش متالزمة   ذلك أن كثريا من أزواج احل     . بل أشد غلظا من احليوان    ،  احليوان
يف بعـض بيئـات    - وخباصـة البغـاء   - بعيدة عن الفوضى اجلنسية اليت يشيعها الزنا     ،  زوجية منظمة 

 ! اإلنسان
 . .  دفع هذه النكسة عن اإلنسان هو الذي جعل اإلسالم يشدد ذلك التشديد يف عقوبة الزنـا               

مـن  ،  س على أن يذكروها عند الكالم عن هذه اجلرميـة         ذلك إىل األضرار االجتماعية اليت تعارف النا      
وكل واحد من هذه األسـباب       . . . وديد البيوت اآلمنة املطمئنة   ،  وإثارة األحقاد ،  اختالط األنساب 
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ووقايـة  ،  ولكن السبب األول وهو دفع النكسة احليوانية عن الفطرة البشـرية          . يكفي لتشديد العقوبة  
واحملافظة على أهداف احلياة العليا مـن احليـاة الزوجيـة           ،  حول اجلنس اآلداب اإلنسانية اليت جتمعت     

وهو اجلامع لكـل    . هذا السبب هو األهم يف اعتقادي      . . املشتركة القائمة على أساس الدوام واالمتداد     
 . األسباب الفرعية األخرى

ئية املانعة مـن     على أن اإلسالم ال يشدد يف العقوبة هذا التشديد إال بعد حتقيق الضمانات الوقا             
، فاإلسالم منهج حياة متكامل   . ومن توقيع العقوبة إال يف احلاالت الثابتة اليت ال شبهة فيها          ،  وقوع الفعل 

مث يعاقب بعد ذلك من يدع األخذ ذه        . إمنا يقوم على توفري أسباب احلياة النظيفة      ؛  ال يقوم على العقوبة   
 . طراألسباب امليسرة ويتمرغ يف الوحل طائعا غري مض

  . .  ويف هذه السورة مناذج من هذه الضمانات الوقائية الكثرية ستأيت يف موضعها من السياق
ادرأوا :  " ع  فإذا وقعت اجلرمية بعد هذا كله فهو يدرأ احلد ما كان هناك خمرج منـه لقولـه                
 العفو خري من    احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فخلوا سبيله فإن اإلمام أن خيطى ء يف                

أو اعترافا ال شبهة يف     . لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل        " )1(أن خيطى ء يف العقوبة      
 . صحته

كمـا   - ولكن اإلسالم . ألا غري قابلة للتطبيق   ،   وقد يظن أن العقوبة إذن ومهية ال تردع أحدا        
وعلـى ـذيب    ؛  ن األسباب الدافعة إىل اجلرمية    بل على الوقاية م   ،  ال يقيم بناءه على العقوبة     - ذكرنا
فتتحرج من اإلقدام على جرمية تقطع      ،  وعلى احلساسية اليت يثريها يف القلوب     ؛  وتطهري الضمائر ،  النفوس

الـذين يرتكبوـا    ،  وال يعاقب إال املتبجحني باجلرمية    . ما بني فاعلها وبني اجلماعة املسلمة من وشيجة       
أو الذين يرغبون يف التطهر بإقامة احلد عليهم كما وقع ملـاعز            . ها الشهود بطريقة فاضحة مستهترة فريا   

على الرغم  ،  ويلح يف ذلك  ،  أن يطهره باحلد   ع وقد جاء كل منهما يطلب من النيب      . ولصاحبته الغامدية 
ألنه بلغ إىل الرسـول     ،  ومل يعد بد من إقامة احلد     . حىت بلغ اإلقرار أربع مرات    ؛  من إعراض النيب مرارا   

تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقـد          :  " يقول ع والرسول. صفة مستيقنة ال شبهة فيها    ب
  )2( " وجب

                                                 
 .  أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي اهللا عنها)1(
 ). دود ما مل تبلغ السلطان باب العفو عن احل(  أخرجه أبو داود يف كتاب احلدود )2(
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. وال رأفـة يف ديـن اهللا  ، فقد وجب احلد وال هـوادة ، وبلغ األمر إىل احلاكم ،   فإذا وقع اليقني  
. وعلى الضـمري البشـري  ، نيةوعلى اآلداب اإلنسا، فالرأفة بالزناة اجلناة حينئذ هي قسوة على اجلماعة 

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله         . وقد اختار هلم  . فاهللا أرأف بعباده  . وهي رأفة مصطنعة  
فلـيس ملتشـدق أن     ،  وأعرف بطبائعهم ،  واهللا أعلم مبصاحل العباد   . أمرا أن تكون هلم اخلرية من أمرهم      
وتفسـد فيهـا    ،  ينتظر اجلماعة اليت يشيع فيها الزنا     فهي أرأف مما    ؛  يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية    

  . . وتنتكس إىل درك البهيمة األوىل، وترتكس يف احلمأة، الفطرة
. وتطهري اجلو الذي تعيش فيـه     ،   والتشديد يف عقوبة الزنا ال يغين وحده يف صيانة حياة اجلماعة          

إمنا يعتمد على الضمانات الوقائية      - قلناكما   - واإلسالم ال يعتمد على العقوبة يف إنشاء احلياة النظيفة        
 . وعلى تطهري جو احلياة كلها من رائحة اجلرمية

مث ميضي يف الطريـق خطـوة       .  لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم األمة املسلمة          
 : فيعاقب على قذف احملصنات واامهن دون دليل أكيد؛ أخرى يف استبعاد ظل اجلرمية من جو اجلماعة

وال تقبلوا هلـم    ،  والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة           " 
  . .  " وأولئك هم الفاسقون. شهادة أبدا

بـدون   - وهن العفيفات احلرائر ثيبات أو أبكارا      -  إن ترك األلسنة تلقي التهم على احملصنات      
مث ميضـي   ؛  يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكـراء       يترك اال فسيحا لكل من شاء أن        ،  دليل قاطع 

وإذا كل فرد فيها متهم أو مهـدد        ؛  ومسعتها ملوثة ،  وإذا أعراضها جمرحة  ،  فتصبح اجلماعة ومتسي  ! آمنا
وكل بيت فيهـا مهـدد      ،  وكل رجل فيها شاك يف أصله     ،  وإذا كل زوج فيها شاك يف زوجه      ؛  باالام
 . والقلق والريبة ال تطاقوهي حالة من الشك  . . بااليار

 ذلك إىل أن اطراد مساع التهم يوحي إىل النفوس املتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو اجلماعـة                 
وون يف حسه بشاعتها بكثـرة  ، فيقدم عليها من كان يتحرج منها؛ وأن الفعلة فيها شائعة  ؛  كله ملوث 

 ! وشعوره بأن كثريين غريه يأتوا، تردادها
واجلماعة متسي وتصبح وهي تتنفس يف ذلك اجلـو       ؛  دي عقوبة الزنا يف منع وقوعه      ومن مث ال جت   

 . امللوث املوحي بارتكاب الفحشاء
 . . ومحاية ألصحاا من اآلالم الفظيعة اليت تصب علـيهم        ،  وصيانة لألعراض من التهجم   ،   هلذا

مـع إسـقاط     . . انني جلدة مث . . فجعلها قريبة من عقوبة الزنا    ،  شدد القرآن الكرمي يف عقوبة القذف     
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ويكفي أن يهدر   ؛  والثانية أدبية يف وسط اجلماعة    . والعقوبة األوىل جسدية   . . والوصم بالفسق ،  الشهادة
! وأن يسقط اعتباره بني الناس وميشي بينهم متهما ال يوثق له بكالم           ،  قول القاذف فال يؤخذ له بشهادة     

ذلك إال أن يأيت القـاذف بأربعـة    . .  طريقه املستقيموالثالثة دينية فهو منحرف عن اإلميان خارج عن 
ويوقع حد الزنا علـى     . فيكون قوله إذن صحيحا   . أو بثالثة معه إن كان قد رآه      ،  يشهدون برؤية الفعل  

 . صاحب الفعلة
 واجلماعة املسلمة ال ختسر بالسكوت عن مة غري حمققة كما ختسر بشيوع االام والتـرخص               

وحتريض الكثريين من املتحرجني على ارتكاب الفعلة الـيت كـانوا           ،   اإلذاعة به  وعدم التحرج من  ،  فيه
وذلك فوق اآلالم الفظيعة الـيت تصـيب احلرائـر          . ويظنوا ممنوعة يف اجلماعة أو نادرة     ،  يستقذروا

 . وفوق اآلثار اليت تترتب عليها يف حياة الناس وطمأنينة البيوت؛ الشريفات واألحرار الشرفاء
 : إال أن يتوب، مصلتة فوق رأسه، بعد احلد، العقوبات اليت توقع على القاذف وتظل 

  . .  " إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم " 
فريفع عنه وصـف    ،  هل يعود إىل العقوبة األخرية وحدها     :  وقد اختلف الفقهاء يف هذا االستثناء     

فذهب األئمـة مالـك وأمحـد        . . هادته تقبل كذلك بالتوبة   أم إن ش  ؟  ويظل مردود الشهادة  ،  الفسق
إمنـا يعـود   : وقال اإلمام أبو حنيفة. وارتفع عنه حكم الفسق  ،  والشافعي إىل أنه إذا تاب قبلت شهادته      

ال : وقال الشعيب والضـحاك . ويبقى مردود الشهادة، فريتفع الفسق بالتوبة، االستثناء إىل اجلملة األخرية  
 . فحينئذ تقبل شهادته؛ إال أن يعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف، ن تابوإ، تقبل شهادته

.  وأنا أختار هذا األخري ألنه يزيد على التوبة إعالن براءة املقذوف باعتراف مباشر من القـاذف               
ـ  ! إنه إمنا وقع احلد على القاذف لعدم كفاية األدلة        : وال يقال . وبذلك ميحي آخر أثر للقذف     ك وال حيي

بذلك يـربأ    . . ولكن القاذف مل جيد بقية الشهود     ؛  يف أي نفس ممن مسعوا االام أنه رمبا كان صحيحا         
فال يبقـى   ؛  ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية          ،  العرض املقذوف متاما  

 تانهنالك داع إلهدار اعتبار القاذف احملدود التائب املعترف مبا كان من . 
فإن مطالبته بأن يأيت بأربعة     . ولكن استثين منه أن يقذف الرجل امرأته      .  ذلك حكم القذف العام   

واملفروض أال يقذف الرجل امرأته إال صادقا ملا يف ذلك مـن التشـهري              . شهداء فيه إرهاق له وإعنات    
 : لذلك جعل هلذا النوع من القذف حكم خاص. بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه
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فشهادة أحدهم أربع شـهادات  . ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم   ،  ذين يرمون أزواجهم  وال " 
ويدرأ عنـها العـذاب أن      . واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني        ،  باهللا إنه ملن الصادقني   

. واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان مـن الصـادقني  ، تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني  
  . .  " وال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيمول

ذلك حني يطلع الزوج   . يناسب دقة احلالة وحرج املوقف    ،  ويف هذه النصوص تيسري على األزواج     
فعندئذ حيلف أربع مرات باهللا إنه لصـادق يف دعـواه           . وليس له من شاهد إال نفسه     ؛  على فعلة زوجته  

ومتسى هذه شـهادات ألنـه      .  أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني        وحيلف ميينا خامسة  ،  عليها بالزنا 
 وحق عليها حد الزنا وهو الرجم     ،  وطلقت منه طلقة بائنة   ،  فإذا فعل أعطاها قدر مهرها    . الشاهد الوحيد 

ذلك إال أن ترغب يف درء احلد عنها فإا عندئذ حتلف باهللا أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها                   . . 
، بذلك يدرأ عنـها احلـد   . . لف ميينا خامسة بأن غضب اهللا عليها إن كان صادقا وهي كاذبة       وحت؛  به

وال يقذف الولد ومن    . إليه بل إليها   - إن كانت حامال   - وال ينسب ولدها  ؛  وتبني من زوجها باملالعنة   
  . . يقذفه حيد

  :ومراعاة األحوال والظروف بقوله،  وقد عقب على هذا التخفيف والتيسري
  . .  " وأن اهللا تواب حكيم، ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته " 

وبالتوبة بعد مقارفـة    ،   ومل يبني ما الذي كان يكون لوال فضل اهللا ورمحته مبثل هذه التيسريات            
 . والنص يوحي بأنه شر عظيم. يتقيه املتقون، مل يبينه ليتركه جممال مرهوبا . . الذنوب

 :  سبب نزول هذا احلكم وقد وردت روايات صحيحة يف
والذين يرمون احملصنات مث مل     :  " ملا نزلت : عن ابن عباس قال    - يإسناده -  روى اإلمام أمحد  

قال سعد بن عبادة وهو سيد       " وال تقبلوا هلم شهادة أبدا    ،  يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة     
يا معشر األنصار أال تسمعون ما      :  " ع فقال رسول اهللا  ؟  أهكذا أنزلت يا رسول اهللا     : ا األنصار

وما ،  واهللا ما تزوج امرأة قط إال بكرا      . فإنه رجل غيور  ،  يا رسول اهللا ال تلمه    : فقالوا" ؟    يقول سيدكم 
واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم      : فقال سعد  . . طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غريته          

ين قد تعجبت أين لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجـه  ولك؛ وأا من اهللا،  أا حلق 
فما لبثوا إال يسريا    : قال . . فواهللا إين ال آيت م حىت يقضي حاجته       . وال أحركه حىت آيت بأربعة شهداء     
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، ومسع بأذنيـه  ،  فرأى بعينيه ،  فوجد عند أهله رجال   ،  فجاء من أرضه عشاء   ،  )1(حىت جاء هالل بن أمية      
، يا رسول اهللا إين جئت علـى أهلـي عشـاء          : فقال ع يهيجه حىت أصبح فغدا على رسول اهللا      فلم  

؛ واشـتد عليـه   ؛  ما جاء به   ع فكره رسول اهللا   . . فرأيت بعيين ومسعت بأذين   ،  فوجدت عندها رجال  
ن هالل ب  ع إال أن يضرب رسول اهللا    ،  قد ابتلينا مبا قال سعد بن عبادة      : واجتمعت عليه األنصار وقالوا   

يـا  : وقال هالل . واهللا إين ألرجو أن جيعل اهللا منها خمرجا       : فقال هالل . ويبطل شهادته يف الناس   ،  أمية
 ع فواهللا إن رسـول اهللا     . . واهللا يعلم إين لصادق   ،  رسول اهللا فإين قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به          

نزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف      وكان إذا أ  . الوحي ع يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل اهللا على رسول اهللا         
والذين يرمون أزواجهم ومل يكـن  :  " فرتلت ]يعين فأمسكوا عنه حىت فرغ من الوحي [ . تربد وجهه 

 ع فسري عن رسـول اهللا     " اآلية . . . هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا        
قد كنت أرجو ذلك مـن      : فقال هالل  .  "  .أبشر يا هالل فقد جعل اهللا لك فرجا وخمرجا        :  " فقال

 ع فتالهـا رسـول اهللا    ؛  فأرسلوا إليها فجاءت   " أرسلوا إليها :  " ع فقال رسول اهللا  . ريب عز وجل  
واهللا يا رسـول اهللا     : فقال هالل . وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا       ،  فذكرمها،  عليهما

. اشـهد : فقيل هلالل  "  . . العنوا بينهما :  " ع فقال رسول اهللا  . كذب: فقالت. لقد صدقت عليها  
فإن عـذاب   ،  يا هالل اتق اهللا   : فلما كانت اخلامسة قيل له    . فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني      

واهللا ال يعـذبين اهللا     : فقال. وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب      ،  الدنيا أهون من عذاب اآلخرة    
. مث قيـل للمـرأة   . . فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني  . اعليها كما مل جيلدين عليه    

اتقي اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من       : وقيل هلا عند اخلامسة   . اشهدي أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني      
: تمث قال . فتلكأت ساعة ومهت باالعتراف   . وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب      . عذاب اآلخرة 

ففرق رسول   . . فشهدت يف اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني          . واهللا ال أفضح قومي   
وقضـى  ؛ ومن رمى ولدها فعليه احلد؛ وال يرمي ولدها؛ وقضى أن ال يدعى ولدها ألب    ؛  بينهما ع اهللا

إن :  " وقـال . عنهامن أجل أما يفترقان من غري طالق وال متوىف          ،  وال قوت هلا  ،  أن ال بيت هلا عليه    
 )2( جعـدا    )1(وإن جاءت به أورق      . .  فهو هلالل  )4( محش الساقني    )3( أريسح   )2(أصيهب  ،  جاءت به 

                                                 
 .  وهو أحد الثالثة الذين ختلفوا يف غزوة تبوك)1(
 . تصغري أصهب وهو الذي يف شعره محرة:  أصيهب)2(
 . تصغري أرسح وهو خفيف حلم األليتني:  أريسح)3(
 . دقيقهما"  محش الساقني )4(
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فجاءت به أورق جعدا مجاليـا   "  . .  فهو الذي رميت به)5( سابغ األليتني )4( خدجل الساقني    )3(مجاليا  
  "  . .  األميان لكان يل وهلا شأنلوال:  " ع فقال رسول اهللا. خدجل الساقني سابغ األليتني

وعالج موقف صعب على صاحبه وعلى      ،   وهكذا جاء هذا التشريع ملواجهة حالة واقعة بالفعل       
كمـا ورد    - حىت طفق يقول هلالل بن أمية     ،  ومل جيد منه خمرجا    ع قد اشتد على رسول اهللا    ،  املسلمني

يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته        : ولوهالل يق  " البينة أو حد يف ظهرك     " –يف رواية البخاري    
 ؟ رجال ينطلق يلتمس البينة
؛ يعلم أن هذه احلالة قد تعترض التشريع العام للقـذف          - سبحانه - أليس اهللا :  ولقد يقول قائل  

 ؟ فلماذا مل يرتل اهللا االستثناء إال بعد ذلك املوقف احملرج
تقتضي أن يرتل التشريع عند الشعور باحلاجـة        ولكن حكمته   . بلى إنه سبحانه ليعلم   :  واجلواب

 " : ومن مث عقب عليه بقوله    . وإدراك ما فيه من حكمة ورمحة     ،  فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه    ،  إليه
 .  " ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم

 ع رسـول اهللا  وكيف صنعت تربية    ،  لنرى كيف صنع اإلسالم   ،   ونقف قليال أمام هذه الواقعة    
املتحمسة اليت ال تفكـر     ،  كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة االنفعال        . . للناس هلذا القرآن  

يشق عليها حىت ليسأل    . فيشق على هذه النفوس   ،  فهذا حكم يرتل بعقوبة القذف    . طويال قبل االندفاع  
ا السؤال وهو مستيقن أا هكـذا       يسأل هذ ؟  أهكذا أنزلت يا رسول اهللا     ع سعد ابن عبادة رسول اهللا    

ولكنه يعرب ذا السؤال عن املشقة اليت جيدها يف نفسه من اخلضوع هلذا احلكم يف حالة معينة يف                  . أنزلت
؛ وأا مـن اهللا   . واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أا حلق       :  " وهو يعرب عن مرارة هذا التصور بقوله      . فراشه

اعا قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال أحركـه حـىت آيت       ولكين قد تعجبت أين لو وجدت لك      
  " ! فواهللا إين ال آيت م حىت يكون قد قضى حاجته؟ بأربعة شهداء

                                                                                                                                               
 . أمسر:  أورق)1(
 . والقصري املتردد اخللق والبخيل ومها ذم. سبط ومها مدحشديد األسر واخللق والذي شعره غري :  جعدا)2(
 . الضخم األعضاء التام األوصال:  اجلمايل)3(
 . عظيمهما:  خدجل الساقني)4(
 . تامهما وعظيمهما:  سابغ األليتني)5(
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 . . ما يلبث أن يتحقق    . .  وما يلبث هذا التصور املرير الذي ال يطيقه سعد بن عبادة يف خياله            
ويغلـب  ، فيغلب مشاعره؛ حمجوزا حباجز القرآنولكنه جيد نفسه   ،  فهذا رجل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه     

 واندفاع أعصابه ،  وفوران شعوره ،  ويكبح غليان دمه  ؛  ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق     ،  وراثاته
ولكـن  ؛  وهو جهد شاق مرهـق     ع ويربط على هذا كله يف انتظار حكم اهللا وحكم رسول اهللا          . . 

 . يف ذات األنفس ويف شؤون احلياة،  كي ال يكون حكم إال هللالتربية اإلسالمية أعدت النفوس الحتماله
، وأم يف كنـف اهللا    ،  لقد حدث ألم كانوا حيسون أن اهللا معهم       ؟   كيف أمكن أن حيدث هذا    

وال يظلمهـم   ،  وال يتركهم عندما يتجاوز األمر طاقتـهم      ،  وال يكلفهم عنتا وال رهقا    ،  وأن اهللا يرعاهم  
ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع األطفـال       ،  يتنفسون من روح اهللا   ،  يف ظل اهللا  كانوا يعيشون دائما    . أبدا

فيشـكو  ؛  وهو وحده ،  فها هو ذا هالل بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه          . . إىل العائل الكافل الرحيم   
 أو حـد يف   . البينة:  " وهو يقول له  ،  مناصا من تنفيذ حد اهللا     ع فال جيد رسول اهللا    ع إىل رسول اهللا  

فإذا اهللا يرتل ذلـك  . وهو صادق يف دعواه،  ولكن هالل بن أمية ال يتصور أن اهللا تاركه للحد          " ظهرك
قد كنت  : فإذا هو يقول قولة الواثق املطمئن     ؛  هالال به  ع فيبشر رسول اهللا  ؛  االستثناء يف حالة األزواج   

واالطمئنان أكثر إىل أنـه     . هفهو االطمئنان إىل رمحة اهللا ورعايته وعدل       . . أرجو ذلك من ريب عز وجل     
وهذا هـو اإلميـان الـذي     . . ويف كفالته، إمنا هم يف حضرته؛ وأم ليسوا متروكني ألنفسهم   ،  معهم

 . راضهم على الطاعة والتسليم والرضى حبكم اهللا
|     |     | 

؛ يكشف عن شناعة اجلرم وبشاعته    ،  وبعد االنتهاء من بيان حكم القذف يورد منوذجا من القذف         
وعرض صـديقه   ،  أكرم إنسان على اهللا    ع وعرض رسول اهللا  ،  وهو يتناول بيت النبوة الطاهرة الكرمي     

صـفوان بـن     - وعرض رجل من الصحابة    ع أكرم إنسان على رسول اهللا     ا الصديق أيب بكر  
وهو يشغل املسلمني يف املدينة شـهرا    . . يشهد رسول اهللا أنه مل يعرف عليه إال خريا         - ت   املعطل

  . .  الزمانمن
 :  ذلك هو حديث اإلفك الذي تطاول إىل ذلك املرتقى السامي الرفيع

لكل امرى ء   . بل هو خري لكم   ،  ال حتسبوه شرا لكم   . إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم      " 
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنـون      . والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم      ،  منهم ما اكتسب من اإلمث    

فـإذ مل يـأتوا     ! لوال جاءوا عليه بأربعة شـهداء     . هذا إفك مبني  : وقالوا،  فسهم خريا واملؤمنات بأن 
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ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسـكم          . بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون     
؛ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكـم بـه علـم         ،  إذ تلقونه بألسنتكم  . فيما أفضتم فيه عذاب عظيم    

! سـبحانك . ما يكون لنا أن نتكلم ذا     : ولوال إذ مسعتموه قلتم   .  هينا وهو عند اهللا عظيم     وحتسبونه
ويبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم      . يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني        . هذا تان عظيم  

واهللا ،  واآلخـرة إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا               . حكيم
يا أيها الذين آمنـوا ال  . ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رؤوف رحيم     . يعلم وأنتم ال تعلمون   

ولوال فضـل اهللا    ،  تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر          
وال يأتل أولو   . واهللا مسيع عليم  ولكن اهللا يزكي من يشاء      ؛  عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا       

. وليعفوا وليصـفحوا . الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا  
إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف        . واهللا غفور رحيم  . أال حتبون أن يغفر اهللا لكم     

. شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون       يوم ت . وهلم عذاب عظيم  ،  الدنيا واآلخرة 
واخلبيثـون  ،  اخلبيثـات للخبيـثني   . ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني     ،  يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق    

 هلم مغفرة ورزق كرمي   ،  أولئك مربأون مما يقولون   ،  والطيبون للطيبات ،  والطيبات للطيبني ،  للخبيثات
 " . .  

؛ قد كلف أطهر النفوس يف تاريخ البشرية كلها آالمـا ال تطـاق            . ادث اإلفك ح.  هذا احلادث 
وقلب  ع وعلق قلب رسول اهللا   ؛  وكلف األمة املسلمة كلها جتربة من أشق التجارب يف تارخيها الطويل          

. شهرا كـامال   . . وقلب صفوان بن املعطل   ،  وقلب أيب بكر الصديق وزوجه    ،  زوجة عائشة اليت حيبها   
 . الشك والقلق واألمل الذي ال يطاقعلقها حببال 

 : وتكشف عن سر هذه اآليات، تروي قصة هذا األمل ل  فلندع عائشة
 : قالت ل  عن الزهري عن عروة وغريه عن عائشة

وإنـه  ؛  فأيتهن خرج سهمها خرج ا معـه      ،  إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه      ع  كان رسول اهللا  
وأنزل ،  وأنا أمحل يف هودج   ،  جت معه بعد ما أنزل احلجاب     فخر،   فخرج سهمي  )1(أقرع بيننا يف غزاة     

؛ ودنونا من املدينة آذن ليلـة بالرحيـل     ،  وقفل،  من غزوته تلك   ع فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا     . فيه
فلمسـت  ، فلما قضيت من شأين أقبلت إىل الرحـل      . حىت جاوزت اجليش  ،  فقمت حني آذنوا بالرحيل   

                                                 
 .  غزوة بين املصطلق يف السنة اخلامسة اهلجرية على األرجح)1(
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وأقبل الرهط الذين   ؛  فرجعت فالتمسته فحبسين ابتغاؤه   ،  قد انقطع فإذا عقد يل من جزع أظفار       ،  صدري
وكان النسـاء إذ ذاك     ؛  وهم حيسبون أين فيه   ،  فرحلوه على بعريي  ،  فاحتملوا هودجي ،  كانوا يرحلونين 

، فلم يستنكر القوم حني رفعـوه خفـة اهلـودج   ؛ وإمنا نأكل العلقة من الطعام   ؛  خفافا مل يثقلهن اللحم   
، بعدما اسـتمر اجلـيش    ،  فوجدت عقدي ،  فبعثوا اجلمل وساروا  ؛  ة حديثة السن  وكنت جاري ؛  فحملوه

وظننت أم سيفقدونين فريجعون    ،  فتيممت مرتيل الذي كنت فيه    ،  وليس فيه أحد منهم   ،  فجئت مرتهلم 
قـد عـرس   . مث الذكواين. وكان صفوان بن املعطل السلمي. فبينما أنا جالسة غلبتين عيناين فنمت ؛  إيل

وكان يـراين   . فأتاين فعرفين حني رآين   ،  فرأى سواد إنسان نائم   ؛  فأصبح عند مرتيل  ،  فأدجل ،وراء اجليش 
وال ،  واهللا ما يكلمين بكلمة   ؛  فخمرت وجهي جبلبايب  ،  فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين   . قبل احلجاب 

قـود  فانطلق ي، فركبتها، فوطى ء على يديها، وهوى حىت أناخ راحلته ؛  مسعت منه كلمة غري استرجاعه    
وكان الذي توىل   . فهلك يف شأين من هلك    : قالت. بعد ما نزلوا معرسني   ،  حىت أتينا اجليش  ،  يب الراحلة 

والنـاس يفيضـون يف قـول       ؛  فاشتكيت ا شهرا  ،  فقدمنا املدينة ؛  كرب اإلمث عبد اهللا بن أيب بن سلول       
لذي كنت أرى منـه     اللطف ا  ع وهو يريبين يف وجعي أين ال أرى من النيب        . أصحاب اإلفك وال أشعر   

وال أشـعر   ،  فذلك الذي يريبين منه   . مث ينصرف ؟  كيف تيكم : إمنا يدخل فيسلم مث يقول    ،  حني أشتكي 
فخرجت أنا وأم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا وكنا ال خنرج إال لـيال إىل ليـل                 ،  بالشر حىت نقهت  

 - فأقبلت أنا وأم مسـطح    . ائطوأمرنا أمر العرب األول يف التربز قبل الغ       ،  وذلك قبل أن نتخذ الكنف    
وهي ابنة أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق رضي اهللا                    

فعثـرت أم مسـطح يف   . حني فرغنا من شأننا منشي     - وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب       ،  عنه
يـا هنتـاه أمل     : فقالت؟  رجال شهد بدرا  أتسبني  . بئسما قلت : فقلت هلا ! تعس مسطح : مرطها فقالت 

فلما رجعت  . فازددت مرضا إىل مرضي   ،  فأخربتين بقول أهل اإلفك   ؟  وما قال : فقلت؟  تسمعي ما قال  
وأنا حينئـذ أريـد أن      . ائذن يل أن آيت أبوي    : فقلت؟  كيف تيكم : فقال ع إىل بييت دخل رسول اهللا    
فقالت يا  ؟  يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به     : ت ألمي فقل،  فأتيت أبوي ،  فأذن يل . أستيقن اخلرب من قبلهما   

فواهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن             ،  بنية هوين على نفسك الشأن    
فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقـأ يل   : قالت؟  ولقد حتدث الناس ذا   ! سبحان اهللا : فقلت. عليها

 ب علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد       ع فدعا رسول اهللا  . صبحت أبكي مث أ . دمع وال أكتحل بنوم   
، فأما أسامة فأشار عليه مبا يعلم من بـراءة أهلـه  : قالت. حني استلبث الوحي يستشريمها يف فراق أهله  

وأمـا  . وال نعلم واهللا إال خريا، هم أهلك يا رسول اهللا: فقال أسامة. وبالذي يعلم يف نفسه من الود هلم   
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. وسل اجلارية ختـربك   ،  والنساء سواها كثري  ،  يا رسول اهللا مل يضيق اهللا عليك      :  أيب طالب فقال   علي بن 
ال والذي  : فقالت؟  هل رأيت فيها شيئا يريبك    . أي بريرة :  فقال هلا  )1(بريرة   ع فدعا رسول اهللا  : قالت

السن تنام عن عجـني      عليها أكثر من أا جارية حديثة        )2(بعثك باحلق نبيا إن رأيت منها أمرا أغمصه         
واستعذر من عبد اهللا بن أيب بـن        ،  من يومه  ع فقام رسول اهللا  : قالت.  فتأكله )3(فتأيت الداجن   ،  أهلها
فواهللا ما علمت على أهلـي إال       ؟  من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهلي       : فقال وهو على املنرب   . سلول
فقـام  : قالـت .  يدخل على أهلي إال معي     وما كان ،  ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا       . خريا

وإن ،  إن كان من األوس ضربنا عنقه     . يا رسول اهللا أنا واهللا أعذرك منه      : فقال ا )4(سعد بن معاذ    
، وهو سـيد اخلـزرج     ا فقام سعد بن عبادة   . كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك        

ال تقتله وال تقدر على     ،  كذبت لعمر اهللا  : ن معاذ فقال لسعد ب  . وكان رجال صاحلا ولكن أخذته احلمية     
 لعمر اهللا  - كذبت: وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة          ت   فقام أسيد بن حضري   . ذلك

، حىت مهـوا أن يقتتلـوا      - األوس واخلزرج  - فثار احليان . فإنك منافق جتادل عن املنافقني    ،  لنقتلنه -
وال ،  وبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل دمع      .  حيفظهم حىت سكتوا ونزل    فلم يزل ،  على املنرب  ع ورسول اهللا 
وقد بكيـت   ،  فأصبح أبواي عندي  . مث بكيت ليليت املقبلة ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم          . أكتحل بنوم 
فبينما مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امـرأة          . حىت أظن أن البكاء فالق كبدي     ،  ليلتني ويوما 
مث ، ع فبينما حنن كذلك إذ دخـل علينـا رسـول اهللا     . فجلست تبكي معي  ،  فأذنت هلا ،  من األنصار 

، وقد مكث شهرا ال يوحى إليه يف شأين بشـيء         ،  ومل جيلس عندي من يوم قيل يف ما قيل قبلها         ،  جلس
، فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا تعاىل     . أما بعد فإنه بلغين عنك كذا وكذا      :  " مث قال ،  فتشهد حني جلس  

فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تـاب تـاب اهللا           ،  كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا تعاىل وتويب إليه       وإن  
أجب : فقلت أليب . مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه بقطرة        ع فلما قضى رسول اهللا    " . تعاىل عليه 

                                                 
 بن قيم اجلوزية أن اجلارية اليت سئلت مل تكن هي بريرة ألن بريرة إمنا كاتبت                 حقق اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا       )1(

فسل اجلارية ختربك فظن بعض الرواة أـا بريـرة          : إمنا قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه      . وعتقت بعد هذا مبدة طويلة    
 . فسماها

 . أعيبه:  أغمصه)2(
 . الشاة يف البيت:  الداجن)3(
وحقق اإلمام ابن قيم اجلوزية يف زاد املعـاد أن          . سحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضري          يف رواية ابن ا    )4(

سعد بن معاذ كان قد تويف بعد غزوة بين قريظة قبل حديث اإلفك وأن الذي قال ما قيل هو أسيد بن حضري وكذلك    
 . ن عائشة وليس فيها ذكر سعد بن معاذقال اإلمام ابن حزم مستشهداً برواية عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ع
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جييب عين رسول   أ: فقلت ألمي  ع واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا      : قال. فيما قال  ع عين رسول اهللا  
وأنا جارية حديثة السن ال أقـرأ       : قالت. ع واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا      : قالت. فيما قال  ع اهللا

، واسـتقر يف نفوسـكم    ،  إين واهللا أعلم أنكم مسعتم حديثا حتدث الناس بـه         : فقلت. كثريا من القرآن  
ترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين منـه        ولئن اع . إين بريئة ال تصدقوين بذلك    : فلئن قلت لكم  . وصدقتم به 

فصرب مجيل واهللا املستعان على      " : فواهللا مما أجد يل ولكم مثال إال أبا يوسف إذ قال          . لتصدقنين،  بريئة
وأن اهللا تعاىل مربئي    ،  وأنا واهللا حينئذ أعلم أين بريئة     ،  مث حتولت فاضطجعت على فراشي    .  " ما تصفون 
ولشأين يف نفسي كان أحقـر      ؛   أن يرتل اهللا تعاىل يف شأين وحيا يتلى        ولكن واهللا ما كنت أظن    . برباءيت

يف النوم رؤيا يـربئين اهللا   ع ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا؛ من أن يتكلم اهللا تعاىل يف بأمر يتلى   
 فأخذه ما  ع حىت أنزل اهللا تعاىل على نبيه     ،  وال خرج أحد من أهل البيت     ،  فواهللا ما رام جملسه   . تعاىل ا 

يـا عائشـة    : فكان أول كلمة تكلم ا أن قال يل       ،  وهو يضحك ،  فسري عنه ،  كان يأخذه من الربحاء   
وال ،  واهللا ال أقوم إليـه    : فقلت ع قومي إىل رسول اهللا   : فقالت يل أمي  . امحدي اهللا تعاىل فإنه قد برأك     

 . . ءوا باإلفك عصبة منكم   إن الذين جا  :  " فأنزل اهللا تعاىل  . هو الذي أنزل براءيت   ،  أمحد إال اهللا تعاىل   
وكان ينفـق علـى      ا فلما أنزل اهللا تعاىل هذا يف براءيت قال أبو بكر الصديق           " العشر اآليات . 

فـأنزل   ل واهللا ال أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة: مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره   
 فقال أبو بكر   " واهللا غفور رحيم   " إىل قوله  "  . . وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة     :  " اهللا تعاىل 
واهللا : وقـال ،  فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان جيري عليه       ،  بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل        ا

سأل زينب بنت جحـش عـن        ع وكان رسول اهللا  : قالت عائشة رضي اهللا عنها    . ال أنزعها منه أبدا   
واهللا ما  ،  يا رسول اهللا أمحي مسعي وبصري     : فقالت" ؟    أيتما علمت وما ر   . يا زينب :  " فقال،  أمري

: قالـت . فعصمها اهللا تعاىل بالورع ع وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب      . علمت عليها إال خريا   
 . )1(فهلكت فيمن هلك من أصحاب اإلفك ، فطفقت أختها محنة حتارب هلا
وعاش صـفوان بـن     . وأهل بيته  ا وعاش أبو بكر  . وأهل بيته  ع وهكذا عاش رسول اهللا   

، ويف ظل تلـك اآلالم اهلائلـة      ،  وعاش املسلمون مجيعا هذا الشهر كله يف مثل هذا اجلو اخلانق          . املعطل
 . بسبب حديث اإلفك الذي نزلت فيه تلك اآليات

                                                 
أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حـديث        . فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤالء الرهط       :  قال ابن شهاب   )1(

 . الزهري وهكذا رواه ابن اسحاق عن الزهري كذلك باختالف يسري
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 ع  وإن اإلنسان ليقف متملمال أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة األليمة يف حياة الرسـول              
تلـك  . وهي فتاة صغرية يف حنو السادسة عشرة      . تلك اآلالم العميقة الالذعة لعائشة زوجه املقربة      وأمام  

 . السن املليئة باحلساسية املرهفة والرفرفة الشفيقة
، ونظافة تصـوراا  ،  ها هي ذي يف براءا ووضاءة ضمريها      .  فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة     

. وهي ابنة الصديق الناشئة يف العش الطاهر الرفيع       . ترمى يف شرفها  . ها هي ذي ترمي يف أعز ما تعتز به        
وهـي احلبيبـة    . وترمى يف وفائها  . وهي زوج حممد بن عبد اهللا من ذروة بين هاشم         . وترمى يف أمانتها  

من ،  وهي املسلمة الناشئة يف حجر اإلسالم     . مث ترمى يف إمياا    . . املدللة القريبة من ذلك القرب الكبري     
 . ع وهي زوج رسول اهللا. وم تفتحت عيناها فيه على احلياةأول ي

فال جتد ما يربئها إال     ؛  وال تتوقع شيئا  ،  ال حتتاط لشيء  ،  وهي بريئة غارة غافلة   ،   ها هي ذي ترمى   
، ولكن الوحي يتلبـث   . تربئها مما رميت به   ،  وتترقب أن يرى رسول اهللا رؤيا     ،  أن ترجو يف جناب اهللا    

 . وهي يف مثل هذا العذاب؛ را كامالشه، حلكمة يريدها اهللا
وهـي  ؛ فتعاودها احلمـى  . وهي مهدودة من املرض   .  ويا هللا هلا وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح        

؟ وقد علـم بـه أيب     : ويف رواية أخرى تسأل   ؟  وقد حتدث الناس ذا   ! سبحان اهللا : تقول ألمها يف أسى   
 ! نعم: مها كذلكفتجيبها أ -؟  ع ورسول اهللا: فتقول! نعم: فتجيب أمها

أما بعـد فإنـه     :  " يقول هلا ،  نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي حتبه       ع  ويا هللا هلا ورسول اهللا    
وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا تعاىل       ،  فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا تعاىل     ؛  بلغين عنك كذا وكذا   

ال يستيقن مـن  ، فتعلم أنه شاك فيها  "  . . فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه         ،  وتويب إليه 
ومل يكشف له عن براءا اليت تعلمها ولكن ال متلك          ،  وربه مل خيربه بعد   . وال يقضي يف متها   ،  طهارا
 ! وأحلها يف سويدائه، فتمسي وتصبح وهي متهمة يف ذلك القلب الكبري الذي أحبها؛ إثباا

وهو يرمـى يف  ، يلذعه األمل  -  وحساسيته وطيب نفسه   يف وقاره  -  وها هو ذا أبو بكر الصديق     
ونبيه الذي يؤمن به ويصـدقه تصـديق        ،  صاحبه الذي حيبه ويطمئن إليه     - يف ابنته زوج حممد   . عرضه

وهو الصابر احملتسب القوي    ،  وإذا األمل يفيض على لسانه     . . ال يطلب دليال من خارجه    ،  القلب املتصل 
وهي كلمة حتمل من املرارة ما      ؟  أفنرضى به يف اإلسالم   . ينا ذا يف جاهلية   واهللا ما رم  : فيقول،  على األمل 

واهللا مـا   : قال يف مرارة هامـدة     ع أجب عين رسول اهللا   : حىت إذا قالت له ابنته املريضة املعذبة      . حتمل
 ! ع أدري ما أقول لرسول اهللا
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املريضة . ل شيء وهي تتماسك أمام ابنتها املفجوعة يف ك       - ب   زوج الصديق  -  وأم رومان 
فـواهللا لقلمـا    ،  يا بنية هوين على نفسك الشأن     : فتقول هلا . اليت تبكي حىت تظن أن البكاء فالق كبدها       

ولكن هذا التماسـك بتزايـل       . . كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها           
واهللا ما أدري مـا أقـول       : من قبل فتقول كما قال زوجها      ع أجييب عين رسول اهللا   : وعائشة تقول هلا  

 ! ع لرسول اهللا
وهو يرمي خبيانة نبيـه يف      . والرجل املسلم الطيب الطاهر ااهد يف سبيل اهللا صفوان بن املعطل          

وهـو  ،  ويف كل ما يعتز به صحايب     . ويف محيته ،  ويف شرفه ،  ويف أمانته ،  فريمي بذلك يف إسالمه   . زوجه
واهللا مـا   ! سبحان اهللا : فيقول،  ام الظامل وقلبه بريء من تصوره     وهو يفاجأ باال  . من ذلك كله برى ء    

فال ميلك نفسـه أن يضـربه   ، ويعلم أن حسان بن ثابت يروج هلذا اإلفك عنه. كشفت كتف أنثى قط 
أن ،  وهو منهى عنه  ،  ودافعه إىل رفع سيفه على امرى ء مسلم       . بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودي به      

 ! فلم ميلك زمام نفسه اجلريح، األمل قد جتاوز طاقته
ها هو ذا يرمـى      . . وهو يف الذروة من بين هاشم     ،  وهو رسول اهللا   ع  مث ها هو ذا رسول اهللا     

وها هو ذا يرمـى يف      . يف عائشة اليت حلت من قلبه يف مكان االبنة والزوجه واحلبيبة          ؟  ويف من . يف بيته 
وهـو القـائم    ،   هو ذا يرمي يف صيانة حرمته      وها. وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة     ،  طهارة فراشه 

 . وهو الرسول املعصوم من كل سوء، وها هو ذا يرمى يف حياطة ربه له. على احلرمات يف أمته
وقلبـه  ،  يرمى يف فراشه وعرضـه     ل يرمى يف كل شيء حني يرمى يف عائشة        ع  ها هو ذا  

ويتحدث ؛  ها هو ذا يرمى يف هذا كله        . .وكل ما يعتز به نيب    ،  يرمى يف كل ما يعتز به عريب      . ورسالته
واهللا يريد حلكمة يراها أن يدع هـذا        . فال ميلك أن يضع هلذا كله حدا      ،  الناس به يف املدينة شهرا كامال     

يعـاين  . وحممد اإلنسان يعاين ما يعانيه اإلنسان يف هذا املوقف األليم. األمر شهرا كامال ال يبني فيه بيانا     
الوحشة من نور اهللا الذي اعتـاد أن        . ويعاين فوق ذلك الوحشة املؤرقة    ؛  لقلبويعاين فجيعة ا  ،  من العار 

ولكنه ال يطمـئن    ،  مع وجود القرائن الكثرية على براءة أهله       - والشك يعمل يف قلبه    . . ينري له الطريق  
؛ بالشـك وقلبه اإلنساين احملب لزوجه الصغرية يتعذب     ،  والفرية تفوح يف املدينة    - ائيا إىل هذه القرائن   

وزوج ال يطيق أن ميـس      . ينفعل يف هذا انفعاالت البشر    ،  ألنه يف النهاية بشر   . فال ميلك أن يطرد الشك    
 . ويصعب عليه اقتالعها دون دليل حاسم، ورجل تتضخم بذرة الشك يف قلبه مىت استقرت. فراشه
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ويبعث  . . قلبهحبه القريب إىل    . فيبعث إىل أسامة بن زيد    ،   وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده      
، فأما علي فهو من عصب حممـد      . يستشريمها يف خاصة أمره   . ابن عمه وسنده  . إىل علي ابن أيب طالب    

مث هو شديد احلساسية باألمل والقلق اللذين يعتصران قلـب          . وهو شديد احلساسية باملوقف هلذا السبب     
هذا بالتثبت من اجلاريـة ليطمـئن   ويشري مع . فهو يشري بأن اهللا مل يضيق عليه      . ابن عمه وكافله  ،  حممد

، مـن الـود ألهلـه    ع وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول اهللا      . ويستقر على قرار   ع قلب رسول اهللا  
 . وكذب املفترين األفاكني، فيشري مبا يعلمه من طهارة أم املؤمنني، والتعب خلاطر الفراق
ومـن شـهادة    ،  حديث أسامة يستمد من   ،  ويف قلق اإلنسان  ،  يف هلفة اإلنسان   ع  ورسول اهللا 

ورموا رجال من   ،  ورموا أهله ،  فيستعذر ممن نالوا عرضه   ،  اجلارية مددا وقوة يواجه ما القوم يف املسجد       
وهـم يف    - فيقع بني األوس واخلزرج ما يقع من تناور        . . فضالء املسلمني ال يعلم أحد عليه من سوء       

على اجلو الذي كان يظلل اجلماعة املسلمة       ويدل هذا    ع ويف حضرة رسول اهللا    ع مسجد رسول اهللا  
والنور الذي اعتاد أن     ع وحيز هذا يف نفس الرسول    ،  وقد خدشت قداسة القيادة   ،  يف هذه الفترة الغريبة   

ويطلب منها هي   ؛  فإذا هو يذهب إىل عائشة نفسها يصارحها مبا يقول الناس         ! يسعفه ال ينري له الطريق    
 ! البيان الشايف املريح

فيترتل القرآن بـرباءة عائشـة   ،  صل اآلالم إىل ذروا على هذا النحو يتعطف عليه ربه          وعندما ت 
ويرسم ،  ويكشف املنافقني الذين حاكوا هذا اإلفك     ؛  وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع    ؛  الصديقة الطاهرة 

 . الطريق املستقيم للجماعة املسلمة يف مواجهة مثل هذا الشأن العظيم
وأن اهللا تعاىل   ،  وأنا واهللا أعلم حينئذ أين بريئة     :  "  هذا القرآن الذي ترتل     ولقد قالت عائشة عن   

ولشأين يف نفسي كـان     . ولكين واهللا ما كنت أظن أن يرتل اهللا تعاىل يف شأين وحيا يتلى            . مربئي برباءيت 
ين اهللا  يف النوم رؤيا يربئ    ع ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا      . أحقر من أن يتكلم اهللا يف بأمر يتلى       

  "  . . تعاىل ا
وال قاصـرا علـى      ل مل يكن أمر عائشة    - كما يبدو من ذلك االستعراض     -  ولكن األمر 

بل جتاوزه إىل صلته بربـه      . ووظيفته يف اجلماعة يومها    ع فلقد جتاوزها إىل شخص الرسول    . شخصها
عقيدة يف شـخص نبيهـا      إمنا كان رمية لل   ،  وما كان حديث اإلفك رمية لعائشة وحدها      . ورسالته كلها 

ويتـوىل  ،  ويرد املكيدة املـدبرة   ،  من أجل ذلك أنزل اهللا القرآن ليفصل يف القضية املبتدعة          . . وبانيها
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وما يعلمهـا   ؛  ويكشف عن احلكمة العليا وراء ذلك كله      ؛  املعركة الدائرة ضد اإلسالم ورسول اإلسالم     
 : إال اهللا

لكل امـرئ   . بل هو خري لكم   ،  سبوه شرا لكم  ال حت . إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم      " 
 .  " والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم. منهم ما اكتسب من اإلمث

ومل يكن عبد اهللا بن     . متجمعة ذات هدف واحد    " عصبة " إمنا هم ؛   فهم ليسوا فردا وال أفرادا    
 ميثل عصبة اليهود أو     وهو. إمنا هو الذي توىل معظمه    . أيب بن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك اإلفك        

. فتواروا وراء ستار اإلسالم ليكيدوا لإلسالم خفيـة       ؛  الذين عجزوا عن حرب اإلسالم جهرة     ،  املنافقني
مث خدع فيها املسلمون فخاض منـهم مـن خـاض يف            . وكان حديث اإلفك إحدى مكائدهم القاتلة     

 التدبري فكان عنـد     أما أصل . ومسطح بن أثاثة  ،  وحسان بن ثابت  ؛  حديث اإلفك كحمنة بنت جحش    
ومل يقل عالنية   . الذي مل يظهر بشخصه يف املعركة     ،  احلذر املاكر ،  وعلى رأسها ابن سلول   ،  تلك العصبة 
وكان . وال يشهدون عليه  ،  إمنا كان يهمس به بني ملئه الذين يطمئن إليهم        . فيقاد إىل احلد  ،  ما يؤخذ به  

وأن تتداوله األلسنة يف أطهـر      ،  دينة شهرا كامال  التدبري من املهارة واخلبث حبيث أمكن أن ترجف به امل         
 ! بيئة وأتقاها

وما وراءه من   ،  وعمق جذوره ،   وقد بدأ السياق ببيان تلك احلقيقة ليكشف عن ضخامة احلادث         
 . عصبة تكيد لإلسالم واملسلمني هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم

 :  مث سارع بتطمني املسلمني من عاقبة هذا الكيد
  . .  " بل هو خري لكم؛ سبوه شرا لكمال حت " 

وهـو يكشـف    . وأهل بيته  ع فهو يكشف عن الكائدين لإلسالم يف شخص رسول اهللا        .  خري
ويبني مدى األخطـار    ؛  للجماعة املسلمة عن ضرورة حترمي القذف وأخذ القاذفني باحلد الذي فرضه اهللا           

فهي عندئذ ال تقف عند     .  الغافالت املؤمنات  اليت حتيق باجلماعة لو أطلقت فيها األلسنة تقذف احملصنات        
وتعدم اجلماعة كل وقاية وكل     ،  وتتطاول إىل أعلى اهلامات   ،  إمنا متضي صعدا إىل أشرف املقامات     . حد

 . حترج وكل حياء
عن املنهج القومي يف مواجهة مثـل        - ذه املناسبة  -  وهو خري أن يكشف اهللا للجماعة املسلمة      

 . هذا األمر العظيم
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، فهـي مثـن التجربـة   ، واجلماعة املسلمة كلها،  وأهل بيته  ع ما اآلالم اليت عاناها رسول اهللا      أ
 ! الواجبة األداء، وضريبة االبتالء

لكل امرئ منهم مـا     :  " فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك اخلطيئة      ،   أما الذين خاضوا يف اإلفك    
فهـو إمث   ،  وبئس مـا اكتسـبوه    . عند اهللا ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة        . .  " اكتسب من اإلمث  

يناسـب   " والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم      :  " يعاقبون عليه يف حيام الدنيا وحيام األخرى      
 . نصيبه من ذلك اجلرم العظيم

كان هو عبـد اهللا بـن أيب بـن     ،  واضطلع منه بالنصيب األوىف   ،  وقاد محلته ،   والذي توىل كربه  
لوال أن اهللا كان مـن ورائـه        ،  ولقد عرف كيف خيتار مقتال    . حامل لواء الكيد  و،  رأس النفاق . سلول
ولقد روي أنه ملا مر صفوان       . . وللجماعة املسلمة راعيا  ،  ولرسوله عاصما ،  وكان لدينه حافظا  ،  حميطا

. .  ل   عائشـة : فقـالوا ؟  من هذه : بن املعطل ودج أم املؤمنني وابن سلول يف مأل من قومه قال           
 ! مث جاء يقودها؛ امرأة نبيكم باتت مع رجل حىت أصبحت: وقال. هللا ما جنت منه وال جنا منهاوا: فقال

بلغ مـن خبثهـا أن      . بوسائل ملتوية  - عن طريق عصبة النفاق    -  وهي قولة خبيثة راح يذيعها    
غـري  وأن تلوكهـا ألسـنة املسـلمني        . واليت تكذا القرائن كلها   ،  متوج املدينة بالفرية اليت ال تصدق     

وهي الفرية اجلديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلـة        . وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهرا كامال     . متحرجني
 . األوىل

كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه يف جو اجلماعـة            - حىت اليوم  -  وإن اإلنسان ليدهش  
 القاسية ألطهـر  وتسبب هذه اآلالم، وأن حتدث هذه اآلثار الضخمة يف جسم اجلماعة     . املسلمة حينذاك 

 . النفوس وأكربها على اإلطالق
. وخاضها اإلسالم . وخاضتها اجلماعة املسلمة يومذاك    ع  لقد كانت معركة خاضها رسول اهللا     

وخرج منها منتصـرا كاظمـا آلالمـه      ع معركة ضخمة لعلها أضخم املعارك اليت خاضها رسول اهللا        
فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صـربه          . حمتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه ومجيل صربه      ،  الكبار

واخلطر على اإلسالم من    . واآلالم اليت تناوشه لعلها أعظم اآلالم اليت مرت به يف حياته          . وضعف احتماله 
 . تلك الفرية من أشد األخطار اليت تعرض هلا يف تارخيه

والقرآن الكرمي يوجه   . داهولو عاد إىل منطق الفطرة هل     ؛   ولو استشار كل مسلم قلبه يومها ألفتاه      
 : بوصفه أول خطوة يف احلكم عليها، املسلمني إىل هذا املنهج يف مواجهة األمور
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  . .  " هذا إفك مبني: وقالوا، لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا " 
ستبعدوا سـقوط   وأن ي . أن يظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا      . .  نعم كان هذا هو األوىل    

فظـن  . وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحايب ااهد مها من أنفسهم         . . أنفسهم يف مثل هذه احلمأة    
وال يليق بصاحبه الذي مل يعلم عنـه إال   ع فإن ما ال يليق م ال يليق بزوج رسول اهللا      . اخلري ما أوىل  

كما روى اإلمام حممـد ابـن        ب تهكذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري وامرأ         . . خريا
رضي  - يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس يف عائشة         : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب       : إسحاق
. ال واهللا ما كنت ألفعله    : قالت؟  أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب     . وذلك الكذب . نعم: قال -؟    اهللا عنها 

أن أبا   " الكشاف:  "  حممود بن عمر الزخمشري يف تفسريه      ونقل اإلمام  . . فعائشة واهللا خري منك   : قال
لو كنت بدل صفوان أكنت تظـن حبرمـة         : فقالت؟  أال ترين ما يقال   : أيوب األنصاري قال ألم أيوب    

فعائشـة   ع ما خنت رسول اهللا    ل ولو كنت أنا بدل عائشة    : قالت. ال: قال؟  سوءا ع رسول اهللا 
  . . وصفوان خري منك، خري مين

فاستبعد أن يقع مـا  ،  الروايتني تدالن على أن بعض املسلمني رجع إىل نفسه واستفىت قلبه          وكلتا
وارتكاس يف محـأة    ،  من معصية هللا وخيانة لرسوله    : وما نسب إىل رجل من املسلمني     ،  نسب إىل عائشة  

 ! رد شبهة ال تقف للمناقشة، الفاحشة
خطوة الـدليل البـاطين     . ن ملواجهة األمور   هذه هي اخلطوة األوىل يف املنهج الذي يفرضه القرآ        

 : فأما اخلطوة الثانية فهي طلب الدليل اخلارجي والربهان الواقعي. الوجداين
 . .  " فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون        ! لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء     " 

ما كان ينبغي أن متر هكذا سـهلة        ،  راضوأطهر األع ،  وهذه الفرية الضخمة اليت تتناول أعلى املقامات      
:  وأن تتقاذفها األلسنة وتلوكها األفواه دون شاهد وال دليل        ؛  وأن تشيع هكذا دون تثبت وال بينة      ؛  هينة

كاذبون عند اهللا الذي ال يبدل      . وهم مل يفعلوا فهم كاذبون إذن     !  " لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء    " 
فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة اليت ال بـراءة         . وال يتبدل قراره  ،  والذي ال يتغري حكمه   ،  القول لديه 
 . وال جناة هلم من عقباها، هلم منها

وخطـوة التثبـت بالبينـة      . خطوة عرض األمر على القلب واستفتاء الضمري      :  هاتان اخلطوتان 
 ع رض رسول اهللا  وتركوا اخلائضني خيوضون يف ع    ؛  غفل عنهما املؤمنون يف حادث اإلفك      . . والدليل
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فاهللا حيذرهم أن يعودوا ملثله أبدا بعـد        . وهو أمر عظيم لوال لطف اهللا ملس اجلماعة كلها البالء العظيم          
 : هذا الدرس األليم

 .  " ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم              " 
 . 

فأدركهم بفضله ورمحته ومل ميسسـهم      . اشئة درسا قاسيا   لقد احتسبها اهللا للجماعة املسلمة الن     
العذاب الذي يتناسب مع العـذاب الـذي سـببوه          . فهي فعلة تستحق العذاب العظيم    . بعقابه وعذابه 

والعذاب الذي يتناسب مـع الشـر   . وزوجه وصديقه وصاحبه الذي ال يعلم عليه إال خريا       ع للرسول
والعـذاب  .  كل املقدسات اليت تقوم عليها حياة اجلماعـة        ومس؛  الذي ذاع يف اجلماعة املسلمة وشاع     

الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة املنافقني للعقيدة لتقتلعها من جذورها حني تزلـزل ثقـة                 
ولكن فضـل   ! حافل بالقلق والقلقة واحلرية بال يقني     ،  املؤمنني برم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل      

 . بعد الدرس األليم، ورمحته مشلت املخطئني، ةاهللا تدارك اجلماعة الناشئ
واضطربت فيها  ،  واختلت فيها املقاييس  ؛   والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة اليت أفلت فيها الزمام        

 : وضاعت فيها األصول، القيم
وحتسبونه هينا وهو عند اهللا     ؛  وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم      ،  إذ تلقونه بألسنتكم   " 

 .  .  " عظيم
وتناول أعظم األمور وأخطرها بال مبـاالة وال    ،   وهي صورة فيها اخلفة واالستهتار وقلة التحرج      

 : اهتمام
بال تدبر وال ترو وال فحـص وال إنعـام          ،  لسان يتلقى عن لسان    . .  " إذ تلقونه بألسنتكم   " 

ـ    ،  وال تتماله الرؤوس  ،  حىت لكأن القول ال مير على اآلذان      . نظر وتقولـون  !  " وبوال تتـدبره القل
إمنا هي كلمـات    . بأفواهكم ال بوعيكم وال بعقلكم وال بقلبكم       . .  " بأفواهكم ما ليس لكم به علم     

أن تقذفوا   " وحتسبونه هينا  . .  " وقبل أن تتلقاها العقول   ،  قبل أن تستقر يف املدارك    ،  تقذف ا األفواه  
وأن تلوثوا بيت الصديق الذي مل يرم       ؛  أهلهوأن تدعوا األمل يعصر قلبه وقلب زوجه و       ،  عرض رسول اهللا  

، وصـلته بربـه    ع وأن متسوا عصمة رسول اهللا    . وأن تتهموا صحابيا جماهدا يف سبيل اهللا      ؛  يف اجلاهلية 
وما يعظم عند اهللا إال اجلليـل       . .  " وهو عند اهللا عظيم    . .  "  " وحتسبونه هينا  . .  " ورعاية اهللا له  

 . وتضج منه األرض والسماء، سيالضخم الذي تزلزل له الروا
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وأن تنكر أن   ،  وأن تتحرج من جمرد النطق به     ،   ولقد كان ينبغي أن جتفل القلوب من جمرد مساعه        
وأن تقـذف ـذا     ؛  وأن تتوجه إىل اهللا ترتهه عن أن يدع نبيه ملثل هذا          ؛  يكون هذا موضوعا للحديث   

 : اإلفك بعيدا عن ذلك اجلو الطاهر الكرمي
  . .  " هذا تان عظيم! سبحانك. ما يكون لنا أن نتكلم ذا: عتموه قلتمولوال إذ مس " 

وهي تطلعها على ضخامة ما جنـت       ؛   وعندما تصل هذه اللمسة إىل أعماق القلوب فتهزها هزا        
 : عندئذ جييء التحذير من العودة إىل مثل هذا األمر العظيم . . وبشاعة ما عملت

  . .  " أبدا إن كنتم مؤمننييعظكم اهللا أن تعودوا ملثله  " 
مـع  . يف أنسب الظروف للسمع والطاعة واالعتبـار      . يف أسلوب التربية املؤثر    . .  " يعظكم " 

ومع  . .  " يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا     :  " تضمني اللفظ معىن التحذير من العودة إىل مثل ما كان         
فاملؤمنون ال ميكن أن يكشف هلـم        . .  " تم مؤمنني إن كن :  " تعليق إميام على االنتفاع بتلك العظة     

 : مث يعودوا إليه وهم مؤمنون، وأن حيذروا منه مثل هذا التحذير، عن بشاعة عمل كهذا الكشف
وكشف عمـا وراءه مـن   ،  على مثال ما بني يف حديث اإلفك       . .  " ويبني اهللا لكم اآليات    " 

يعلـم البواعـث والنوايـا والغايـات         " عليم حكيم واهللا  :  " وما وقع فيه من خطايا وأخطاء     ؛  كيد
ووضـع  ،  وتدبري أمرها ،  وهو حكيم يف عالجها   . ومسارب النفوس ،  ويعلم مداخل القلوب  ؛  واألهداف

  . . النظم واحلدود اليت تصلح ا
|     |     | 

، مكررا التحذير مـن مثلـه     ؛  وما ختلف عنه من آثار    ؛  مث ميضي يف التعقيب على حديث اإلفك      
ذلـك  . متوعدا من يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات بعذاب اهللا يف اآلخرة   ،  كرا بفضل اهللا ورمحته   مذ

 . . وإعادة الصفاء إليها واإلشـراق    ،  وإطالقها من مالبسات األرض   ؛  مع تنقية النفوس من آثار املعركة     
ك مع مـن    من قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض يف حديث اإلف          ا كما تتمثل يف موقف أيب بكر     

 : خاض
واهللا ،  إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة               " 

  . .  " يعلم وأنتم ال تعلمون
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إمنـا   - وخباصة أولئك الذين جترأوا على رمي بيت النبوة الكـرمي          -  والذين يرمون احملصنات  
وعلى إزالة التحـرج مـن ارتكـاب        ؛  ري والعفة والنظافة  يعملون على زعزعة ثقة اجلماعة املؤمنة باخل      

لتشيع ،  بذلك تشيع الفاحشة يف النفوس     . . وذلك عن طريق اإلحياء بأن الفاحشة شائعة فيها       ،  الفاحشة
 . بعد ذلك يف الواقع

،  من أجل هذا وصف الذين يرمون احملصنات بأم حيبون أن تشيع الفاحشة يف الـذين آمنـوا                
 .  األليم يف الدنيا واآلخرةوتوعدهم بالعذاب

، يقوم على خربة بالنفس البشـرية     . وإجراء من إجراءات الوقاية   ،   وذلك جانب من منهج التربية    
 .  " واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون    :  " ومن مث يعقب بقوله    . . ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واجتاهاا    

ومن ذا الذي يدبر أمر هذه اإلنسانية إال الـذي          ؟  ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إال الذي خلقها         . 
 ؟ وال خيفى على علمه شيء إال العليم اخلبري، ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن؟ برأها

 :  ومرة أخرى يذكر املؤمنني بفضل اهللا عليهم ورمحته
  . .  " ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رؤوف رحيم " 

وإن الشر الكامن فيه خلليق أن يصيب اجلماعة املسـلمة          ،  اخلطأ جلسيم وإن  ،   إن احلدث لعظيم  
ومن مث يذكرهم به     . . ذلك ما وقاهم السوء    . . ورأفته ورعايته ،  ولكن فضل اهللا ورمحته   . كلها بالسوء 
 . وهو يربيهم ذه التجربة الضخمة اليت مشلت حياة املسلمني؛ املرة بعد املرة

صور هلم  ،  لوال فضل اهللا ورمحته   ،  العظيم كان وشيكا أن يصيبهم مجيعا      فإذا متثلوا أن ذلك الشر      
. وما كان هلم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم مـن قـدمي       . عملهم بأنه اتباع خلطوات الشيطان    

 : وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر املستطري
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنـه يـأمر        ؛  يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان        " 

ولكن اهللا يزكي مـن     ؛  ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا          . بالفحشاء واملنكر 
  . .  " واهللا مسيع عليم، يشاء

وهم أجدر الناس أن ينفروا مـن       ،   وإا لصورة مستنكرة أن خيطو الشيطان فيتبع املؤمنون خطاه        
ويرجتف هلـا   ،  صورة مستنكرة ينفر منها طبع املؤمن     !  طريقا غري طريقه املشؤوم    الشيطان وأن يسلكوا  

ورسم هذه الصورة ومواجهة املؤمنني ا يثري يف نفوسهم اليقظة واحلـذر            ! ويقشعر هلا خياله  ،  وجدانه
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وحديث اإلفك منوذج    . .  " ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر       :  " واحلساسية
 . وهو منوذج منفر شنيع. هذا املنكر الذي قاد إليه املؤمنني الذين خاضوا فيهمن 

حـني  . إال أن يدركه فضل اهللا ورمحته     . عرضة للتلوث ،  معرض للرتعات ،   وإن اإلنسان لضعيف  
 . ويسري على جه، يتجه إىل اهللا

  . .  "  من يشاءولكن اهللا يزكي. ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا " 
ولوال فضل اهللا ورمحته مل يزك مـن أحـد ومل           .  فنور اهللا الذي يشرق يف القلب يطهره ويزكيه       

واهللا  " ويطهر من يعلم فيه اخلـري واالسـتعداد      ،  فيزكي من يستحق التزكية   ،  واهللا يسمع ويعلم  . يتطهر
  . .  " مسيع عليم

كما  - صفح واملغفرة بني بعض املؤمنني وبعض      وعلى ذكر التزكية والطهارة جتيء الدعوة إىل ال       
  : - يرجون غفران اهللا ملا يرتكبونه من أخطاء وذنوب

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سـبيل                " 
  . .  " واهللا غفور رحيم؟ أال حتبون أن يغفر اهللا لكم. وليعفوا وليصفحوا؛ اهللا

وقد عرف أنه مسطح بن أثاثة كان       . بعد نزول القرآن برباءة الصديقة     ا ت يف أيب بكر    نزل
فآىل على نفسه   . ينفق عليه  ا وكان أبو بكر  . وهو من فقراء املهاجرين   . وهو قريبه . ممن خاضوا فيه  

 . ال ينفع مسطحا بنافعة أبدا
.  مث حيبون من اهللا أن يغفر هلم       بأم هم خيطئون  ،  وتذكر املؤمنني ،   نزلت هذه اآلية تذكر أبا بكر     

إن ،  وال حيلفوا أن مينعوا الرب عن مسـتحقيه       ،  ذا الذي حيبونه   - بعضهم مع بعض   - فليأخذوا أنفسهم 
  . . كانوا قد أخطأوا وأساءوا

أفق يشرق يف نفس أيب     . اليت تطهرت بنور اهللا   ،  وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية        
والذي احتمل مرارة االام لبيته     ،  بكر الذي مسه حديث اإلفك يف أعماق قلبه       أيب   ا بكر الصديق 

أال :  " وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السـؤال املـوحي  ؛ فما يكاد يسمع دعوة ربه إىل العفو    . وعرضه
ويرتفع على منطـق    ،  ويرتفع على مشاعر اإلنسان   ،  حىت يرتفع على اآلالم   " ؟    حتبون أن يغفر اهللا لكم    

بلى : فإذا هو يليب داعي اهللا يف طمأنينة وصدق يقول        . وحىت تشف روحه وترف وتشرق بنور اهللا      . البيئة
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واهللا ال أنزعهـا    : وحيلف،  ويعيد إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه       . واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل      
 . واهللا ال أنفعه بنافعة أبدا: ذلك يف مقابل ما حلف. منه أبدا

ليبقى أبـدا نظيفـا     ،  ويغسله من أوضار املعركة   ،  هللا على آالم ذلك القلب الكبري      بذلك ميسح ا  
  . . طاهرا زكيا مشرقا بالنور

|     |     | 
إمنا هو ملن تاب عن خطيئة رمي احملصـنات وإشـاعة           . ذلك الغفران الذي يذكر اهللا املؤمنني به      

كأمثال ابن أيب فال مساحة     ،  ث وعن إصرار  فأما الذين يرمون احملصنات عن خب     . الفاحشة يف الذين آمنوا   
. ألن الشهود مل يشهدوا فإن عذاب اهللا ينتظـرهم يف اآلخـرة           ،  ولو أفلتوا من احلد يف الدنيا     . وال عفو 

 : ويومذاك لن حيتاج األمر إىل شهود
. وهلم عذاب عظيم  ،  إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة          " 

، يومئذ يـوفيهم اهللا دينـهم احلـق       . شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون       يوم ت 
  . .  " ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني

وهو يصورها رميا للمحصنات املؤمنات وهن غـافالت        ؛   وجيسم التعبري جرمية هؤالء ويبشعها    
ألن مل يأتني   ،  طمئنات ال حيذرن شيئا   وهن بريئات الطوايا م   . غري آخذات حذرهن من الرمية    ،  غارات

. ومن مث يعاجل مقترفيها باللعنـة     . فهي جرمية تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها اخلسة        ! شيئا حيذرنه 
يوم تشهد عليهم   :  " مث يرسم ذلك املشهد األخاذ    . وطردهم من رمحته يف الدنيا واآلخرة     . لعنة اهللا هلم  

إذ كانوا يتهمون احملصنات الغافالت     ،  فإذا بعضهم يتهم بعضا باحلق    .  .  " ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم  
 . على طريقة التناسق الفين يف التصوير القرآين، وهي مقابلة يف املشهد مؤثرة! املؤمنات باإلفك

. ويؤدي هلم حسام الـدقيق    ،  وجيزيهم جزاءهم العدل   . .  " يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق     " 
  . .  " ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني:  " مما كانوا يستريبونويومئذ يستيقنون 

|     |     | 
وحققـه يف  ، وخيتم احلديث عن حادث اإلفك ببيان عدل اهللا يف اختياره الذي ركبه يف الفطـرة     

 وعلـى . وأن متتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة     ،  وهو أن تلتئم النفس اخلبيثة بالنفس اخلبيثة      . واقع الناس 
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وهـي مقسـومة   ، كما رموها ل وما كان ميكن أن تكون عائشة. هذا تقوم العالقات بني األزواج 
 : ألطيب نفس على ظهر هذه األرض

أولئـك  . والطيبون للطيبات ،  والطيبات للطيبني . واخلبيثون للخبيثات ،  اخلبيثات للخبيثني  " 
  . .  " هلم مغفرة ورزق كرمي، مربأون مما يقولون

، فما كان ميكن أن حيببها اهللا لنبيه املعصوم       . عائشة حبا عظيما   ع فس رسول اهللا   ولقد أحبت ن  
 . إن مل تكن طاهرة تستحق هذا احلب العظيم

 . ال يلتبس م شيء مما قيل، بفطرم وطبيعتهم " مربأون مما يقولون "  أولئك الطيبون والطيبات
داللـة علـى    . ورزق كرمي . ن أخطاء مغفرة عما يقع منهم م     . .  " هلم مغفرة ورزق كرمي    " 

 . كرامتهم عند رم الكرمي
إذ . ذلك احلادث الذي تعرضت فيه اجلماعة املسلمة ألكـرب حمنـة    .  بذلك ينتهي حديث اإلفك   

. ويف عصمة اهللا لنبيه أن جيعل يف بيته إال العنصر الطاهر الكرمي           ،  كانت حمنة الثقة يف طهارة بيت الرسول      
يف سـورة    . . وترتفع إىل آفاق النور   ؛  حىت تشف وترف  ،   لتربية اجلماعة املسلمة   وقد جعلها اهللا معرضا   

  . . النور
|     |     | 

 +               ا ذَِلكُمِلهلَى أَهوا علِّمستوا وأِْنستسى تتح وِتكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيي
 فَِإن لَّم تِجدوا ِفيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وِإن ِقيلَ لَكُـم  27كُم تذَكَّرونَ خير لَّكُم لَعلَّ 

          ِليملُونَ عمعا تِبم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هِجعوا فَارِجع28ار       را غَيوتيلُوا بخدأَن ت احنج كُملَيع سلَّي  
  29مسكُونٍة ِفيها متاع لَّكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ 

قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّـه خـِبري ِبمـا                 
غضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر            وقُل لِّلْمؤِمناِت ي   30يصنعونَ  

و ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباء بعـولَِتِهن أَ                
      لَكَـتـا مم أَو ـاِئِهنِنس أَو اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوِني ِإخب أَو اِنِهنوِإخ أَو ولَِتِهنعاء بنأَب أَو اِئِهننأَب

          اِل أَِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِلي الِْإرِر أُوغَي اِبِعنيأَِو الت نهانملَا       أَياء وساِت النرولَى عوا عرظْهي لَم 
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يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحـونَ                
31  

    ِمن اِلِحنيالصو ى ِمنكُماموا الْأَيأَنِكحِلِه          وِمن فَض اللَّه ِنِهمغاء يوا فُقَركُونِإن ي اِئكُمِإمو اِدكُمِعب 
    ِليمع اِسعو اللَّهونَ             32وغتبي الَِّذينِلِه وِمن فَض اللَّه مهِنيغى يتا حونَ ِنكَاحِجدلَا ي ِفِف الَِّذينعتسلْيو 

   أَي لَكَتا مِمم ابلَـا              الِْكتو اكُماِل اللَِّه الَِّذي آتن مم موهآتا وريخ ِفيِهم متِلمِإنْ ع موهفَكَاِتب كُمانم
                فَِإنَّ اللَّه نكِْرههن يما ويناِة الديالْح ضروا عغتبا لِّتنصحنَ تداء ِإنْ أَرلَى الِْبغع اِتكُميوا فَتكِْرهِمـن  ت

 ِحيمر غَفُور اِهِهنِد ِإكْرع33ب  
 ِقنيتِعظَةً لِّلْمومو ِلكُما ِمن قَبلَوخ الَِّذين نثَلًا مماٍت ونيباٍت مآي كُما ِإلَيلْنأَنز لَقَد34و_  

|     |     | 
إمنا يعتمد قبل كل    ،  عه النظيف ال يعتمد على العقوبة يف إنشاء جمتم       - كما أسلفنا  - إن اإلسالم 
ولكن ينظمها ويضمن هلا اجلو النظيف اخلايل مـن         . وهو ال حيارب الدوافع الفطرية    . شيء على الوقاية  
 . املثريات املصطنعة

وإبعـاد  ، هي تضييق فرص الغوايـة ،  والفكرة السائدة يف منهج التربية اإلسالمية يف هذه الناحية 
مع إزالة العوائـق دون اإلشـباع الطبيعـي         . ى أسباب التهييج واإلثارة   وأخذ الطريق عل  ؛  عوامل الفتنة 

  . . بوسائله النظيفة املشروعة
فال يفاجأ الناس يف بيوم بـدخول الغربـاء         ؛   ومن هنا جيعل للبيوت حرمة ال جيوز املساس ا        

وعلى عـورات   ،  خيفة أن تطلع األعني على خفايا البيوت      ،  عليهم إال بعد استئذام ومساحهم بالدخول     
 . وعدم التربج بالزينة إلثارة الشهوات، ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء . . أهلها وهم غافلون

فاإلحصان هو الضـمان احلقيقـي      .  ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء        
فتغـري بيسـرها    ،  وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كي ال تكون الفعلة سـهلة ميسـرة             . . لالكتفاء

 . وسهولتها بالفحشاء
 .  فلننظر نظرة تفصيلية يف تلك الضمانات الواقية اليت يأخذ ا اإلسالم

|     |     | 
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ذلكم ،  يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها              " 
: وإن قيـل لكـم    . خلوها حىت يؤذن لكم   فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تد      . خري لكم لعلكم تذكرون   

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتـا غـري         . واهللا مبا تعملون عليم   ،  ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم    
  . .  " واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون. مسكونة فيها متاع لكم

يـأمنون  و؛  وتطمئن نفوسهم ؛  فتسكن أرواحهم ؛  يفيء إليها الناس  ،   لقد جعل اهللا البيوت سكنا    
 ! ويلقون أعباء احلذر واحلرص املرهقة لألعصاب، على عورام وحرمام

ويف .  والبيوت ال تكون كذلك إال حني تكون حرما آمنا ال يستبيحه أحد إال بعلم أهله وإذـم     
 . وعلى احلالة اليت حيبون أن يلقوا عليها الناس، الوقت الذي يريدون

؛ جيعل أعينهم تقع على عـورات     ،  ن الداخلني دون استئذان    ذلك إىل أن استباحة حرمة البيت م      
، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطـائرة      ،  وىي ء الفرصة للغواية   ؛  وتلتقي مبفاتن تثري الشهوات   

حتركها امليول اليت أيقظتها اللقاءات األوىل على غري قصد وال        ،  اليت قد تتكرر فتتحول إىل نظرات قاصدة      
وهلا إىل عالقات آمثة بعد بضع خطوات أو إىل شهوات حمرومة تنشأ عنها العقـد النفسـية                 وحت؛  انتظار

 . واالحنرافات
وكان يقع  ! لقد دخلت : مث يقول ،  فيدخل الزائر البيت  ،   ولقد كانوا يف اجلاهلية يهجمون هجوما     

يقع أن تكون املـرأة     وكان  . أن يكون صاحب الدار مع أهله يف احلالة اليت ال جيوز أن يرامها عليها أحد              
؛ وحيرم البيوت أمنها وسـكينتها    ،  وكان ذلك يؤذي وجيرح   ،  هي أو الرجل  ،  عارية أو مكشوفة العورة   

 . حني تقع العني على ما يثري، كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة
لسالم وا،  أدب االستئذان على البيوت   .  من أجل هذا وذلك أدب اهللا املسلمني ذا األدب العايل         

 : قبل الدخول، وإزالة الوحشة من نفوسهم. على أهلها إليناسهم
  . .  " يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها " 

ولطف الطريقة اليت جييء    ،  وهو تعبري يوحي بلطف االستئذان     -  ويعرب عن االستئذان باالستئناس   
لرعاية ،  وهي لفتة دقيقة لطيفة   . واستعدادا الستقباله ،  ث يف نفوس أهل البيت أنسا به      فتحد،  ا الطارق 

وما يالبسها من ضرورات ال جيوز أن يشقى ا أهلها          ،  ولتقدير ظروف الناس يف بيوم    ،  أحوال النفوس 
 . وحيرجوا أمام الطارقني يف ليل أو ار
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فإن مل يكن فيها أحد فـال       . هلها أو ال يكون    وبعد االستئذان إما أن يكون يف البيوت أحد من أ         
 : ألنه ال دخول بغري إذن، جيوز اقتحامها بعد االستئذان

  . .  " فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم " 
فإن مل  . فإمنا هو طلب لإلذن   ؛   وإن كان فيها أحد من أهلها فإن جمرد االستئذان ال يبيح الدخول           

 : وجيب االنصراف دون تلكؤ وال انتظار.  فال دخول كذلكيأذن أهل البيت
  . .  " ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم: وإن قيل لكم " 

، ودون أن تستشعروا من أهل البيت اإلساءة إليكم       ،   ارجعوا دون أن جتدوا يف أنفسكم غضاضة      
ظروفهم ومالبسام يف   وجيب أن يترك هلم وحدهم تقدير       . فللناس أسرارهم وأعذارهم  . أو النفرة منكم  

 . كل حني
وعلى ما فيهـا مـن دوافـع        ،  فهو املطلع على خفايا القلوب     . .  " واهللا مبا تعملون عليم    " 
 . ومثريات

فال حرج يف   ،   فأما البيوت العامة كالفنادق واملثاوى والبيوت املعدة للضيافة منفصلة عن السكن          
 : مت علة االستئذان منتفيةدفعا للمشقة ما دا، الدخول إليها بغري استئذان

  . .  " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم " 
؛ فاألمر معلق باطالع اهللا على ظاهركم وخـافيكم        . .  " واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون      " 

، لك األدب العايل  وامتثاهلا لذ ،  ويف هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب     . ورقابته لكم يف سركم وعالنيتكم    
 . الذي يرسم للبشرية جها الكامل يف كل اجتاه، الذي يأخذها اهللا به يف كتابه

ألنه ،  ومينحها هذه العناية  ،  فهو حيتفل ذه اجلزئية من احلياة االجتماعية      .  إن القرآن منهاج حياة   
فاالسـتئذان علـى    . ذا العالج لينسق بني أجزائها وبني فكرا الكلية العليا        ،  يعاجل احلياة كليا وجزئيا   

والضيق ،  ويوفر على أهلها احلرج من املفاجأة     . البيوت حيقق للبيوت حرمتها اليت جتعل منها مثابة وسكنا        
تعين غري ما يتبادر إىل الذهن عند ذكـر         ،  وهي عورات كثرية   . . والتأذي بانكشاف العورات  ،  باملباغتة

، وعورات اللبـاس  ،  إمنا تضاف إليها عورات الطعام    . دهاإا ليست عورات البدن وح     . . هذه اللفظة 
وهي عورات  . اليت قد ال حيب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون يؤ وجتمل وإعداد            ،  وعورات األثاث 
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أو ،  فكم منا حيب أن يراه الناس وهو يف حالة ضعف يبكي النفعال مـؤثر             ،  املشاعر واحلاالت النفسية  
 ! ؟  ألمل خيفيه عن الغرباءأو يتوجع، يغضب لشأن مثري

ويرعى معها تقليل   ؛  أدب االستئذان ،   وكل هذه الدقائق يرعاها املنهج القرآين ذا األدب الرفيع        
؛ اليت طاملا أيقظت يف النفوس كامن الشهوات والرغبـات        ،  فرص النظرات الساحنة وااللتقاءات العابرة    

والقلوب ،  ويوجهها يف غفلة عن العيون الراعية      ،يدبرها الشيطان ،  وطاملا نشأت عنها عالقات ولقاءات    
 ! هنا أو هناك، الناصحة

 - وبدأ ا رسول اهللا   .  ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا ا أول مرة عند نزول هذه اآليات            
 . عليه الصالة والسالم

ابن عن قيس بن سعد هو       - بإسناده -  أخرج أبو داود والنسائي من حديث أيب عمر األوزاعي        
قال . فرد سعد ردا خفيا    " السالم عليكم ورمحة اهللا   :  " يف مرتلنا فقال   ع زارنا رسول اهللا  : عبادة قال 

السالم  " ع فقال رسول اهللا  . دعه يكثر علينا من السالم    : فقال؟  ع أال تأذن لرسول اهللا   : فقلت: قيس
مث  " . سالم علـيكم ورمحـة اهللا  ال:  " ع مث قال رسول اهللا. فرد سعد ردا خفيا  " . عليكم ورمحة اهللا  
يا رسول اهللا إين كنت أمسع تسليمك وأرد عليـك ردا خفيـا             : وأتبعه سعد فقال   ع رجع رسول اهللا  

مث ناولـه   ؛  وأمر له سعد بغسل فاغتسـل      ع فانصرف معه رسول اهللا   : فقال - لتكثر علينا من السالم   
اللـهم  :  " وهو يقول ،  يديه ع ل اهللا مث رفع رسو  ،  فاشتمل ا ،   مصبوغة بزعفران أو ورس    )1(مخيصة  

 . اخل احلديث "  . . . اجعل صالتك ورمحتك على آل سعد بن عبادة
إذا أتى باب قوم مل      ع كان رسول اهللا  : عن عبد اهللا بن بشر قال      - بإسناده -  وأخرج أبو داود  

السـالم  .  علـيكم السالم:  " ويقول، ولكن من ركنه األمين أو األيسر  ؛  يستقبل الباب من تلقاء وجهه    
 . ذلك أن الدور مل يكن يومئذ عليها ستور " . عليكم

فوقـف   - سعد: قال عثمان  - جاء رجل : عن هذيل قال   - بإسناده -  وروى أبو داود كذلك   
:  " ع فقال لـه الـنيب     - مستقبل الباب : قال عثمان  - فقام على الباب  . يستأذن ع على باب النيب  

  " . الستئذان من النظرفإمنا ا - أو هكذا - هكذا عنك
فحذفته حبصـاة  ، لو أن امرأ اطلع عليك بغري إذن:  " أنه قال ع  ويف الصحيحني عن رسول اهللا   
  " . ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
                                                 

 . ثوب خز أو صوف معلم:  اخلميصة)1(
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 ع أتى رجل من بين عامر استأذن على رسول اهللا        : عن ربعي قال   - بإسناده -  وروى أبو داود  
السالم : قل: فقل له ،  اخرج إىل هذا فعلمه االستئذان    :  " خلادمه ع النيبفقال  ؟  أأجل: وهو يف بيته فقال   

 . فدخل ع فأذن له النيب؟ أأدخل. السالم عليكم: فسمعها الرجل فقال" ؟  أأدخل. عليكم
فأتى فسطاط  ؛  وقد آذاه الرمضاء  ،  جاء ابن عمر من حاجة    : قال جماهد : قال مغرية :  وقال هشيم 

وهو يراوح بـني  . فأعادت. فأعاد. ادخل بسالم: قالت؟ أأدخل. الم عليكمالس: فقال، امرأة من قريش 
 ! فدخل. ادخل: قالت. ادخل: قويل: قال. قدميه

قلت أأستأذن على أخوايت أيتـام  : قال، رضي اهللا عنهما - وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس      
؟ حتب أن تراها عريانة   : فقال،  فرددت عليه لريخص يل فأىب    . نعم: قال؟  يف حجري معي يف بيت واحد     

 . قال فاستأذن. نعم: قلت: قال؟ أحتب أن تطيع اهللا: فقال. فراجعته أيضا: قال. فاستأذن: قال. ال: قلت
لـيال  : ويف رواية  . . أنه ى أن يطرق الرجل أهله طروقا       ع  وجاء يف الصحيح عن رسول اهللا     

 . يتخوم
انتظـروا حـىت    :  " فأناخ بظاهرها وقال  ،  اراقدم املدينة    ع  ويف حديث آخر أن رسول اهللا     

  " .  املغيبة)1(وتستحد ، حىت متتشط الشعثة - يعين آخر النهار - ندخل عشاء
مبا علمهم اهللا مـن ذلـك       ،  وصحابته ع  إىل هذا احلد من اللطف والدقة بلغ حس رسول اهللا         

 . املشرق بنور اهللا، األدب الرفيع الوضيء
وإن الرجل ليهجم   .  حساسيتنا مبثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت       ولكن،   وحنن اليوم مسلمون  

يطرقه ويطرقه ويطرقه فال ينصرف أبدا حـىت        ،  يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار      ،  على أخيه يف بيته   
قبـل  ،  ميلك أن يستأذن عن طريقه     " تليفون " وقد يكون يف البيت هاتف    . يزعج أهل البيت فيفتحوا له    

وعلـى  ،  ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم يف غري أوان       ؛   له أو يعلم أن املوعد ال يناسب       ليؤذن،  أن جييء 
مهما كره أهل البيت تلك املفاجأة بـال         - وقد جاء  - مث ال يقبل العرف أن يرد عن البيت       . غري موعد 

 ! إخطار وال انتظار

                                                 
 .  تتطيب من الشعر الداخلي)1(
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فإن مل يقدم لنا الطعام     . ولكننا نطرق إخواننا يف أية حلظة يف موعد الطعام        ،   وحنن اليوم مسلمون  
فإن مل يدعونا إىل املبيت عندهم وجـدنا يف        ،  ونطرقهم يف الليل املتأخر   ! وجدنا يف أنفسنا من ذلك شيئا     

 ! دون أن نقدر أعذارهم يف هذا وذاك! أنفسنا من ذلك شيئا
 عبيـد   إمنا حنن  ع وال جنعل هوانا تبعا ملا جاء به رسول اهللا        ؛   ذلك أننا ال نتأدب بأدب اإلسالم     

 ! ما أنزل اهللا به من سلطان، لعرف خاطى ء
حيافظون على تقاليد يف سلوكهم تشبه ما جاء بـه ديننـا            ،   ونرى غرينا ممن مل يعتنقوا اإلسالم     

ونتنـدر بـه    ؛  فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا    . وتقليدا من تقاليدنا يف السلوك    ،  ليكون أدبا لنا يف النفس    
 . فنفيء إليه مطمئنني، ننا األصيلوال حناول أن نعرف دي. أحيانا

|     |     | 
وهو إجراء وقائي يف طريق تطهري املشاعر واتقاء         - وبعد االنتهاء من أدب االستئذان على البيوت      

بدافع النظر ملواضـع الفتنـة      ،  يأخذ على الفتنة الطريق كي ال تنطلق من عقاهلا         - أسباب الفتنة العابرة  
 : الداعية إىل الغواية، عربةوبدافع احلركة امل، املثرية

إن اهللا خـبري مبـا   . ذلك أزكى هلم  ،  وحيفظوا فروجهم ،  يغضوا من أبصارهم  : قل للمؤمنني  " 
وال يبدين زينتهن إال ما ظهـر      ،  وحيفظن فروجهن ،  يغضضن من أبصارهن  : وقل للمؤمنات . يصنعون

، أو آباء بعولتهن  ،  أو آبائهن  ،وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن    ،  وليضربن خبمرهن على جيون   ؛  منها
أو ما ملكت  ،  أو نسائهن ،  أو بين أخوان  ،  أو بين إخوان  ،  أو إخوان ،  أو أبناء بعولتهن  ،  أو أبنائهن 

وال . أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء       ،  أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال      ،  أميان
  " لعلكم تفلحون  - أيها املؤمنون  - وتوبوا إىل اهللا مجيعا   . هنيضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينت      

 . . 
وال تستثار فيـه    ،  ال اج فيه الشهوات يف كل حلظة      ،   إن اإلسالم يهدف إىل إقامة جمتمع نظيف      

فعمليات االستثارة املستمرة تنتهي إىل سـعار شـهواين ال ينطفـئ            . دفعات اللحم والدم يف كل حني     
كلها ال تصنع شـيئا   . . . واجلسم العاري ،  والزينة املتربجة ،  واحلركة املثرية ،  والنظرة اخلائنة . واليرتوي

فإمـا اإلفضـاء    . وإال أن يفلت زمـام األعصـاب واإلرادة       ! إال أن يج ذلك السعار احليواين انون      
وهي ! كبح بعد اإلثارة  الفوضوي الذي ال يتقيد بقيد وإما األمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من ال            

 ! ! ! تكاد أن تكون عملية تعذيب
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وإبقاء الـدافع  ،  وإحدى وسائل اإلسالم إىل إنشاء جمتمع نظيف هي احليلولة دون هذه االستثارة    
وتصـريفه يف موضـعه     ،  دون استثارة مصطنعة  ،  وبقوته الطبيعية ،  سليما،  الفطري العميق بني اجلنسني   

 . املأمون النظيف
، واالخـتالط امليسـور   ،  واحلديث الطليق ،   وقت من األوقات أن النظرة املباحة       ولقد شاع يف  

شاع أن كـل هـذا تنفـيس         . . واالطالع على مواضع الفتنة املخبوءة    ،  والدعابة املرحة بني اجلنسني   
وختفيف من حدة الضـغط  ،  ومن العقد النفسية  ،  ووقاية من الكبت  ،  وإطالق للرغبات احلبيسة  ،  وترويح
 . اخل . . . ا وراءه من اندفاع غري مأمونوم، اجلنسي

 شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات املادية القائمة على جتريد اإلنسان من خصائصه الـيت                
 - )1(وخباصة نظرية فرويـد      -!  والرجوع به إىل القاعدة احليوانية الغارقة يف الطني       ،  تفرقه من احليوان  

أيت بعيين يف أشد البالد إباحية وتفلتا مـن مجيـع القيـود             ر،  ولكن هذا مل يكن سوى فروض نظرية      
 . ما يكذا وينقضها من األساس، االجتماعية واألخالقية والدينية واإلنسانية

، واالختالط اجلنسـي  ،  شاهدت يف البالد اليت ليس فيها قيد واحد على الكشف اجلسدي          .  نعم
إمنا انتـهى إىل سـعار      . فع اجلنسية وترويضها  أن هذا كله مل ينته بتهذيب الدوا      ،  بكل صوره وأشكاله  

وشاهدت األمراض النفسية والعقد الـيت      ! جمنون ال يرتوي وال يهدأ إال ريثما يعود إىل الظمأ واالندفاع          
شاهدا بـوفرة  ، وإال من التلهف على اجلنس اآلخر احملجوب، كان مفهوما أا ال تنشأ إال من احلرمان      

مثرة مباشرة لالختالط الكامل الذي ال يقيده قيد وال يقف عند            . . واعهومعها الشذوذ اجلنسي بكل أن    
وللحركات ،  ولألجسام العارية يف الطريق   ! وللصداقات بني اجلنسني تلك اليت يباح معها كل شيء        ؛  حد

ممـا  . وليس هنا جمال التفصيل وعرض احلوادث والشواهد      . واللفتات املوقظة ،  املثرية والنظرات اجلاهرة  
 . ضوح على ضرورة إعادة النظر يف تلك النظريات اليت كذا الواقع املشهوديدل بو

ألن اهللا قد ناط بـه امتـداد        ؛   إن امليل الفطري بني الرجل واملرأة ميل عميق يف التكوين احليوي          
وإثارتـه  . فهو ميل دائم يسكن فترة مث يعود      . وحتقيق اخلالفة هلذا اإلنسان فيها    ؛  احلياة على هذه األرض   

فإذا مل يتم هذا تعبت     . وتدفع به إىل اإلفضاء املادي للحصول على الراحة       ؛   كل حني تزيد من عرامته     يف
والضـحكة  . واحلركة تـثري . والنظرة تثري! وكان هذا مبثابة عملية تعذيب مستمرة   . األعصاب املستثارة 

                                                 
دار الشروق  .  " حملمد قطب " اإلنسان بني املادية واإلسالم     :  " يف كتاب " املشكلة اجلنسية   "  يراجع بتوسع فصل     )1(
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ثريات حبيث يبقى هذا امليـل يف       والطريق املأمون هو تقليل هذه امل     . والنربة املعربة عن هذا امليل تثري     . تثري
وشغل ،  مع ذيب الطبع  . وهذا هو املنهج الذي خيتاره اإلسالم      . . مث يلىب تلبية طبيعية   ،  حدوده الطبيعية 

فال تكون هذه التلبية هـي املنفـذ        ،  غري تلبية دافع اللحم والدم    ،  الطاقة البشرية موم أخرى يف احلياة     
 ! الوحيد

 :  هنا مناذج من تقليل فرص االستثارة والغواية والفتنة من اجلانبني ويف اآليتني املعروضتني
إن اهللا خـبري مبـا    . ذلك أزكى هلم  . وحيفظوا فروجهم ،  يغضوا من أبصارهم  : قل للمؤمنني  " 

  . .  " يصنعون
وحماولة لالستعالء على الرغبة يف االطالع علـى        ،   وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي      

. كما أن فيه إغالقا للنافذة األوىل من نوافـذ الفتنـة والغوايـة            . ن يف الوجوه واألجسام   احملاسن واملفات 
 ! وحماولة عملية للحيلولة دون وصول السهم املسموم

ويقظـة  ،  أو هو اخلطوة التالية لتحكـيم اإلرادة      .  وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر      
بوصفهما سـببا   ؛  ومن مث جيمع بينهما يف آية واحدة      . األوىلواالستعالء على الرغبة يف مراحلها      ،  الرقابة
 . كلتامها قريب من قريب. أو باعتبارمها خطوتني متواليتني يف عامل الضمري وعامل الواقع؛ ونتيجة

وأضمن لعدم تلوثها باالنفعاالت الشهوية يف غري       ؛  فهو أطهر ملشاعرهم   . .  " ذلك أزكى هلم   " 
وهو أطهر للجماعـة وأصـون      . عدم ارتكاسها إىل الدرك احليواين اهلابط     و،  موضعها املشروع النظيف  

 . وجوها الذي تتنفس فيه، حلرماا وأعراضها
اخلـبري  ،  وهو العلم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطـري      ؛   واهللا هو الذي يأخذهم ذه الوقاية     

  . .  " إن اهللا خبري مبا يصنعون:  " حبركات نفوسهم وحركات جوارحهم
  . .  " يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن: وقل للمؤمنات " 

. تستثري كوامن الفتنة يف صدور الرجال     ،  أو اهلاتفة املثرية  ،   فال يرسلن بنظران اجلائعة املتلصصة    
ال خيجـل األطفـال الـذين    ، يليب داعي الفطرة يف جو نظيف    ،  وال يبحن فروجهن إال يف حالل طيب      

 ! جهة اتمع واحلياةجييئون عن طريقه عن موا
  . .  " وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها " 
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والزينـة  . وأن تبدو مجيلة، فكل أنثى مولعة بأن تكون مجيلة. تلبية لفطرا،   والزينة حالل للمرأة  
، هو الرغبة يف حتصيل اجلمال أو استكماله      ،  ولكن أساسها يف الفطرة واحد    ؛  ختتلف من عصر إىل عصر    

 . لرجالوجتليته ل
وجيعلها تتبلور يف االجتاه ا إىل      ،  ولكنه ينظمها ويضبطها  ؛   واإلسالم ال يقاوم هذه الرغبة الفطرية     

ويشترك معه يف االطالع على     . يطلع منها على ما ال يطلع أحد سواه        - هو شريك احلياة   - رجل واحد 
 . االطالعممن ال يثري شهوام ذلك ، احملارم واملذكورون يف اآلية بعد، بعضها

 ألن كشف الوجه واليدين مباح لقوله     . فيجوز كشفه ،   فأما ما ظهر من الزينة يف الوجه واليدين       
 - )1(مل يصلح أن يرى منـها إال هـذا   ، يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض   :  " ألمساء بنت أيب بكر    ع

  " . وأشار إىل وجهه وكفيه
  . .  " وليضربن خبمرهن على جيون " 
فـال  ،  ليداري مفاتنهن . واخلمار غطاء الرأس والنحر والصدر    . اجليب فتحة الصدر يف الثوب     و

ولكنها قد  ،  اليت يتقي املتقون أن يطيلوها أو يعاودوها      ،  وال حىت لنظرة الفجاءة   ؛  يعرضها للعيون اجلائعة  
 ! تترك كمينا يف أطوائهم بعد وقوعها على تلك املفاتن لو تركت مكشوفة

 !  يريد أن يعرض القلوب للتجربة واالبتالء يف هذا النوع من البالء إن اهللا ال
على الـرغم   ،  مل يتلكأن يف الطاعة   ،  وقلون مشرقة بنور اهللا   .  واملؤمنات اللوايت تلقني هذا النهي    

كمـا هـي اليـوم يف        - وقد كانت املرأة يف اجلاهلية    . من رغبتهن الفطرية يف الظهور بالزينة واجلمال      
ورمبا أظهرت عنقهـا وذوائـب      . متر بني الرجال مسفحة بصدرها ال يواريه شيء        -!  احلديثةاجلاهلية  
وال يبدين زينتهن إال مـا      ،  فلما أمر اهللا النساء أن يضربن خبمرهن على جيون        . وأقرطة أذنيها ،  شعرها

:  " ملـا أنـزل اهللا    . يرحم اهللا نساء املهاجرات األول     :  " - ل   كن كما قالت عائشة   ،  ظهر منها 
بنـت شـيبة     - وعن صفية  "  . . )2(شققن مروطهن فاختمرن ا      " وليضربن خبمرهن على جيون   

إن لنسـاء    ل فقالت عائشـة  . فذكرن نساء قريش وفضلهن   : قالت. بينما حنن عند عائشة   : قالت
 وال إميانـا  ،  وأشد تصـديقا لكتـاب اهللا     ،  وإين واهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار       . قريش لفضال 

انقلب رجاهلن إلـيهن يتلـون       " وليضربن خبمرهن على جيون   :  " ملا نزلت يف سورة النور    . بالترتيل
                                                 

 . إنه مرسل:  رواه أبو داود يف سننه وقال)1(
 .  أخرجه البخاري)2(
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فما منـهن   . وعلى كل ذي قرابته   ،  ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته     ؛  عليهن ما أنزل اهللا إليهم فيها     
فأصـبحن وراء   . هللا من كتابه  فاعتجرت به تصديقا وإميانا مبا أنزل ا      ،  امرأة إال قامت إىل مرطها املرحل     

  " . )1(معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان  ع رسول اهللا
فلم يعد الطـابع احليـواين      ؛  وطهر إحساسه باجلمال  ،   لقد رفع اإلسالم ذوق اتمع اإلسالمي     

ومجال الكشف اجلسدي مجال حيواين يهفو إليه        . . بل الطابع اإلنساين املهذب   ،  للجمال هو املستحب  
الذي ،  فأما مجال احلشمة فهو اجلمال النظيف     . مهما يكن من التناسق واالكتمال    ؛  سان حبس احليوان  اإلن

 . وحييطه بالنظافة والطهارة يف احلس واخليال، وجيعله الئقا باإلنسان، يرفع الذوق اجلمايل
وغلبـة  ،  على الرغم من هبوط الذوق العام     .  وكذلك يصنع اإلسالم اليوم يف صفوف املؤمنات      

فإذا هـن حيجـنب     ! واجلنوح به إىل التكشف والعري والترتي كما تترتى البهيمة        ؛  الطابع احليواين عليه  
وتف األنثى فيه للذكور حيثما كانت هتـاف        ،  يف جمتمع يتكشف ويتربج   ،  مفاتن أجسامهن طائعات  

 ! احليوان للحيوان
مث يبيح القرآن تركـه عنـدما   ومن  . .  هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد واجلماعة  

 : فيستثين احملارم الذين ال تتوجه ميوهلم عادة وال تثور شهوام وهم. يأمن الفتنة
كمـا   . . وأبنـاء األخـوات   ،  واإلخوة وأبناء اإلخوة  ،  وآباء األزواج وأبناؤهم  ،   اآلباء واألبناء 

، ن قد يصفن ألزواجهن وإخون    أل. فأما غري املسلمات فال    " أو نسائهن :  " يستثين النساء املؤمنات  
ال تباشر املرأة املـرأة     :  " ويف الصحيحني . وأبناء ملتهن مفاتن نساء املسلمني وعوران لو اطلعن عليها        

مينعهن دينهن أن يصفن لرجـاهلن جسـم        ،  أما املسلمات فهن أمينات    "  . . تنعتها لزوجها كأنه يراها   
ومـن  : وقيـل ،  قيل من اإلناث فقـط     " ما ملكت أميان  "  ويستثين كذلك  . . امرأة مسلمة وزينتها  

ألن الرقيق إنسان يج فيه شـهوة       ،  واألول أوىل . ألن الرقيق ال متتد شهوته إىل سيدته      . الذكور كذلك 
التابعني غري أويل اإلربة من      " ويستثين . . يف فترة من الزمان   ؛  مهما يكن له من وضع خاص     ،  اإلنسان
 . . ين ال يشتهون النساء لسبب من األسباب كاجلب والعنة والبالهة واجلنـون           وهم الذ  . .  " الرجال

الطفل الـذين مل     " ويستثين . . ألنه ال فتنة هنا وال إغراء     . وسائر ما مينع الرجل أن تشتهي نفسه املرأة       
فـإذا  . وهم األطفال الذين ال يثري جسم املرأة فيهم الشعور باجلنس . .  " يظهروا على عورات النساء  

 . فهم غري داخلني يف هذا االستثناء - ولو كانوا دون البلوغ - وثار فيهم هذا الشعور، ميزوا
                                                 

 .  أخرجه أبو داود)1(
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إال مـا حتـت   ،  ليس عليهم وال على املرأة جناح أن يروا منها         - عدا األزواج  -  وهؤالء كلهم 
 فلـه رؤيـة كـل       فأما الزوج . النتفاء الفتنة اليت من أجلها كان الستر والغطاء       . السرة إىل حتت الركبة   

 . جسدها بال استثناء
فقد مضت اآلية تنهي املؤمنات عن احلركات اليت        ،   وملا كانت الوقاية هي املقصودة ذا اإلجراء      

ولو مل يكشفن فعـال عـن       . وتوقظ املشاعر النائمة  ،  ويج الشهوات الكامنة  ،  تعلن عن الزينة املستورة   
 : الزينة

  . .  " ني من زينتهنوال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيف " 
فإن اخليال ليكـون أحيانـا      .  وإا ملعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعاالا واستجاباا       

أكثر مما  ،  أو حليها ،  وكثريون تثري شهوام رؤية حذاء املرأة أو ثوا       . أقوى يف إثارة الشهوات من العيان     
أكثـر ممـا يـثريهم      ،  ريهم طيف املرأة خيطر يف خياهلم     كما أن كثريين يث   . تثريها رؤية جسد املرأة ذاته    

ومساع وسوسـة    - وهي حاالت معروفة عند علماء األمراض النفسية اليوم        - شخص املرأة بني أيديهم   
ويفتنهم فتنة جارفة   ،  ويهيج أعصام ،  قد يثري حواس رجال كثريين    ،  احللى أو مشام شذى العطر من بعيد      

وهو الذي يعلم مـن  ، ألن مرتله هو الذي خلق   . أخذ الطريق على هذا كله    والقرآن ي . ال ميلكون هلا ردا   
 . وهو اللطيف اخلبري. خلق

 : ويفتح هلا باب التوبة مما أملت به قبل نزول هذا القرآن؛  ويف النهاية يرد القلوب كلها إىل اهللا
 .  " وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون " 

وعونه للبشر يف ضعفهم أمـام ذلـك امليـل          ،  وعطفه ورعايته ،  سية برقابة اهللا   بذلك يثري احلسا  
  . . وبتقواه، الذي ال يضبطه مثل الشعور باهللا، الفطري العميق

|     |     | 
ال بـد مـن     ،  ولكن ذلك امليل حقيقة واقعـة     . وإىل هنا كان عالج املسألة عالجا نفسيا وقائيا       

مع تصـعيب   ؛  واملعاونة عليه ،  هذه احللول الواقعة هي تيسري الزواج      .  .مواجهتها حبلول واقعية إجيابية   
 : السبل األخرى للمباشرة اجلنسية أو إغالقها ائيا

إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا مـن       . والصاحلني من عبادكم وإمائكم   ،  وأنكحوا األيامى منكم   " 
والـذين  . غنيهم اهللا من فضـله    وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت ي      . واهللا واسع عليم  . فضله
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وآتوهم من مال اهللا الـذي       - إن علمتم فيهم خريا    - يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم     
ومـن  . لتبتغوا عرض احليـاة الـدنيا      - إن أردن حتصنا   - وال تكرهوا فتيانكم على البغاء    ؛  آتاكم

  . .  " يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم
وهو الغاية النظيفة هلذه امليـول      . واج هو الطريق الطبيعي ملواجهة امليول اجلنسية الفطرية        إن الز 

والعقبـة  . لتجري احلياة على طبيعتها وبسـاطتها     ،  فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج      . العميقة
فهو ال يفـرض   ،واإلسالم نظام متكامل. وحتصني النفوس، املالية هي العقبة األوىل يف طريق بناء البيوت      

فال يلجأ إىل الفاحشة حينئذ إال الـذي        . وجعلها ميسورة لألفراد األسوياء   ،  العفة إال وقد هيأ هلا أسباا     
 . يعدل عن الطريق النظيف امليسور عامدا غري مضطر

 :  لذلك يأمر اهللا اجلماعة املسلمة أن تعني من يقف املال يف طريقهم إىل النكاح احلالل
إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا مـن       . والصاحلني من عبادكم وإمائكم   ،  يامى منكم وأنكحوا األ  " 

  . .  " فضله
وقد أفرد الرقيق بالذكر    . واملقصود هنا األحرار   . .  واأليامى هم الذين ال أزواج هلم من اجلنسني       

 .  " والصاحلني من عبادكم وإمائكم:  " بعد ذلك
  " إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله      :  "  بعد ذلك   وكلهم ينقصهم املال كما يفهم من قوله      

 . . 
ودليلهم أنه قد وجد أيـامى      . واجلمهور على أن األمر هنا للندب     .  وهذا أمر للجماعة بتزوجيهم   

، وحنن نرى أن األمر للوجوب    . ولو كان األمر للوجوب لزوجهم    . مل يزوجوا  ع على عهد رسول اهللا   
، ولكن مبعىن أنه يتعني إعانة الـراغبني منـهم يف الـزواج           ؛  امى على الزواج  ال مبعىن أن جيرب اإلمام األي     

وتطهـري اتمـع اإلسـالمي مـن     ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية   ،  ومتكينهم من اإلحصان  
 . ووسيلة الواجب واجبة. وهو واجب. الفاحشة

يعاجل األوضاع   - متكامالبوصفه نظاما    - أن اإلسالم  - مع هذا  -  وينبغي أن نضع يف حسابنا    
وعدم احلاجة  ،  وحتصيل الرزق ،  فيجعل األفراد األسوياء قادرين على الكسب     ؛  االقتصادية عالجا أساسيا  

فاألصـل يف    . . ولكنه يف األحوال االستثنائية يلزم بيت املال ببعض اإلعانات        . إىل مساعدة بيت املال   
وهو جيعل تيسري العمل وكفاية األجر حقا على        . لهالنظام االقتصادي اإلسالمي أن يستغين كل فرد بدخ       
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أما اإلعانة من بيت املال فهي حالة استثنائية ال يقوم عليها النظام االقتصـادي يف               . الدولة واجبا لألفراد  
 . اإلسالم

تعجز مواردهم اخلاصة عن    ،  أيامى فقراء وفقريات   - بعد ذلك  -  فإذا وجد يف اتمع اإلسالمي    
غري أن هؤالء يلتزم أولياؤهم بـأمرهم مـا        . وكذلك العبيد واإلماء  . جلماعة أن تزوجهم  فعلى ا ،  الزواج

 . داموا قادرين
 مىت كانوا صاحلني للزواج راغبني فيه رجاال ونساء        -  وال جيوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج       

إن يكونوا فقـراء    :  " فإن هم اختاروا طريق العفة النظي     ،  وقد تكفل اهللا بإغنائهم   . فالرزق بيد اهللا   -
، ااهـد يف سـبيل اهللا     : ثالثة حق على اهللا عـوم     :  " ع وقال رسول اهللا  .  " يغنهم اهللا من فضله   

  " . )1(والناكح الذي يريد العفاف ، واملكاتب الذي يريد األداء
  " : ويف انتظار قيام اجلماعة بتزويج األيامى يأمرهم باالستعفاف حـىت يغنـيهم اهللا بـالزواج              

ال  . .  " واهللا واسـع علـيم     . .  "  " وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله         
 . وهو يعلم نيته وصالحه، يضيق على من يبتغي العفة

ولـو  ؛  فيهيئ لكل فرد صاحل للزواج أن يتزوج      ؛   وهكذا يواجه اإلسالم املشكلة مواجهة عملية     
 . ل هو العقبة الكؤود غالبا يف طريق اإلحصانواملا. كان عاجزا من ناحية املال

وأن يعـني   ،   وملا كان وجود الرقيق يف اجلماعة من شأنه أن يساعد على هبوط املستوى اخللقي             
وكان وجود الرقيق ضرورة إذ     . على الترخص واإلباحية حبكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة اإلنسانية        

ملا كان األمر كذلك عمل اإلسالم علـى        . ون به أسرى املسلمني   ذاك ملقابلة أعداء اإلسالم مبثل ما يعامل      
فأوجـب  ،  حىت تتهيأ األحوال العاملية إللغاء نظام الرق كلـه        . التخلص من األرقاء كلما واتت الفرصة     

 : وذلك يف مقابل مبلغ من املال يؤديه فينال حريته. إجابة الرقيق إىل طلب املكاتبة على حريته
  . .  " إن علمتم فيهم خريا. تاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهموالذين يبتغون الك " 

فهو يتمشى مع خط اإلسالم الرئيسي      ؛  وحنن نراه األوىل  .  وآراء الفقهاء خمتلفة يف هذا الوجوب     
ليويف منه ما كاتـب     ،  وأجر عمله له  ،  ومنذ املكاتبة يصبح مال الرقيق له     . يف احلرية ويف كرامة اإلنسانية    

ذلك على شرط أن يعلـم      .  " وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم     :  " نصيب يف الزكاة  وجيب له   ؛  عليه

                                                 
 .  أخرجه الترمذي والنسائي)1(
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فال يتركه كال على النـاس      . مث هو القدرة على الكسب    . واخلري هو اإلسالم أوال   . املوىل يف الرقيق خريا   
وهـو  . واإلسالم نظام تكافل  . ويكسب ما يقيم أوده   ،  وقد يلجأ إىل أحط الوسائل ليعيش     . بعد حترره 

إمنا مـه   . وليست العنوانات هي اليت مه    . إن الرقيق قد حترر   : فليس املهم أن يقال   . كذلك نظام واقع  
؛ فلم يكن كال على النـاس     ؛  ولن يتحرر الرقيق حقا إال إذا قدر على الكسب بعد عتقه          . احلقيقة الواقعة 

وهـو أعتقـه    ،  لشكلية وأغلى ويبيع فيها ما هو أمثن من احلرية ا       ،  ومل يلجأ إىل وسيلة قذرة يعيش منها      
 . )1(مبا هو أشد وأنكى ؛ لتنظيف اتمع ال لتلويثه من جديد

وكان أهل اجلاهلية إذا كان     . احتراف بعض الرقيق للبغاء   ،   وأخطر من وجود الرقيق يف اجلماعة     
ـ         - وجعل عليها ضريبة يأخذها منها    ؛  ألحدهم أمة أرسلها تزين    زال وهذا هو البغاء يف صورته اليت ما ت

وخص هذه احلالـة  ؛ فلما أراد اإلسالم تطهري البيئة اإلسالمية حرم الزنا بصفة عامة - معروفة حىت اليوم 
 : بنص خاص
ومن يكرههن  . لتبتغوا عرض احلياة الدنيا   . إن أردن حتصنا  . وال تكرهوا فتياتكم على البغاء     " 

 .  " فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم
ووخبهم على ابتغاء عرض احلياة الدنيا مـن هـذا          ،  تيام على هذا املنكر    فنهى الذين يكرهون ف   

 . بعد اإلكراه الذي ال يد هلن فيه، ووعد املكرهات باملغفرة والرمحة. الوجه اخلبيث
وكانت لـه   ،  رأس املنافقني ،  أنزلت هذه اآلية الكرمية يف عبد اهللا بن أيب بن سلول          :  قال السدي 
. والكرامـة لـه   ،  إرادة الثواب منـه   ،  إذ نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها      وكان  . جارية تدعى معاذة  

فصـاح  . فأمره بقبضها  ع فذكره أبو بكر للنيب   ؛  فشكت إليه ذلك   ا فأقبلت اجلارية إىل أيب بكر    
 . فأنزل اهللا فيهم هذا! يغلبنا على مملوكتنا؟ من يعذرنا من حممد: عبد اهللا بن أيب

ابتغاء املال الرخيص كان جـزءا       - وهن يردن العفة   - ات على البغاء   هذا النهي عن إكراه الفتي    
ذلك أن وجـود    . وإغالق السبل القذرة للتصريف اجلنسي    ،  من خطة القرآن يف تطهري البيئة اإلسالمية      

 . ولو مل جيدوه النصرفوا إىل طلب هذه املتعة يف حملها الكرمي النظيف؛ البغاء يغري الكثريين لسهولته

                                                 
فنظام الرق كان مؤقتاً يف اإلسالم . جود معاهدات عاملية حترم استرقاق أسرى احلرب انتهى نظام الرق كله مبجرد و)1(

 . مقيداً مببدأ املعاملة باملثل
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ألنه ال سبيل ملواجهة احلاجة     ؛  حيمي البيوت الشريفة  ،   مبا يقال من أن البغاء صمام أمن        وال عربة 
إن مل  ،  أو جم الذئاب املسعورة على األعراض املصونة      . الفطرية إال ذا العالج القذر عند تعذر الزواج       

 ! جتد هذا الكأل املباح
مليل اجلنسي جيب أن يظل نظيفـا بريئـا         فا. إن يف التفكري على هذا النحو قلبا لألسباب والنتائج        

وعلى اجلماعات أن تصلح نظمها االقتصادية حبيث يكـون         . موجها إىل إمداد احلياة باألجيال اجلديدة     
فإن وجدت بعد ذلـك حـاالت شـاذة         . كل فرد فيها يف مستوى يسمح له باحلياة املعقولة وبالزواج         

مير ـا   ،  وإىل إقامة مقاذر إنسانية   ،   إىل البغاء  وبذلك ال حتتاج   . . عوجلت هذه احلاالت عالجا خاصا    
 ! حتت مسع اجلماعة وبصرها، فيلقي فيها بالفضالت، كل من يريد أن يتخفف من أعباء اجلنس

وال يكون فسـادها    . حبيث ال خترج مثل هذا الننت     ،   إن النظم االقتصادية هي اليت جيب أن تعاجل       
 . ر آدمية ذليلةيف صو، حجة على ضرورة وجود املقاذر العامة

ويرفـع  ،  الذي يصل األرض بالسماء   ،   وهذا ما يصنعه اإلسالم بنظامه املتكامل النظيف العفيف       
 . البشرية إىل األفق املشرق الوضيء املستمد من نور اهللا

|     |     | 
 : ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن اليت تناسب موضوعه وجوه

  . .  " وموعظة للمتقني، ومثال من الذين خلوا من قبلكم، تولقد أنزلنا إليكم آيات مبينا " 
 . واالحنراف عن النهج القومي، ال تدع جماال للغموض والتأويل،  فهو آيات مبينات

 .  وهو عرض ملصائر الغابرين الذين احنرفوا عن ج اهللا فكان مصريهم النكال
 . خشى وتستقيم وهو موعظة للمتقني الذين تستشعر قلوم رقابة اهللا فت

الـذي  ، الذي يربط القلوب بـاهللا ،  واألحكام اليت تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب   
  . . نزل هذا القرآن

|     |     | 
اللَّه نور السماواِت والْأَرِض مثَلُ نوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباح الِْمصـباح ِفـي زجاجـٍة               + 
 كَأَنها كَوكَب دري يوقَد ِمن شجرٍة مباركٍَة زيتوِنٍة لَّا شرِقيٍة ولَا غَرِبيٍة يكَاد زيتها يِضـيُء                 الزجاجةُ

لناِس واللَّه ِبكُـلِّ    ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نوٍر يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاء ويضِرب اللَّه الْأَمثَالَ لِ               
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   ِليمٍء عيـاِل                 35شالْآصو ودا ِبالْغِفيه لَه حبسي هما اسِفيه ذْكَريو فَعرأَن ت وٍت أَِذنَ اللَّهي36 ِفي ب 
           ِإيتلَاِة وِإقَاِم الصن ِذكِْر اللَِّه وع عيلَا بةٌ وارِتج لِْهيِهمالٌ لَّا تِفيـِه        ِرج قَلَّـبتا تموافُونَ يخكَاِة ياء الز

   ارصالْأَبو ـِر       37الْقُلُوبياء ِبغشن يم قزري اللَّهِلِه ون فَضم مهِزيديِملُوا وا عم نسأَح اللَّه مهِزيجِلي 
 يحسبه الظَّمآنُ ماء حتى ِإذَا جاءه لَم يِجده شيئًا           والَِّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعةٍ     38ِحساٍب  

 أَو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُّجي يغشاه موج من         39ووجد اللَّه ِعنده فَوفَّاه ِحسابه واللَّه سِريع الِْحساِب         
       اتظُلُم ابحِقِه سن فَوم جوِقِه مـِل             فَوعجي ن لَّمما واهري كَدي لَم هدي جرٍض ِإذَا أَخعب قا فَوهضعب

  40اللَّه لَه نورا فَما لَه ِمن نوٍر 
                  ـلَاتص ِلـمع افَّاٍت كُلٌّ قَـدص رالطَّيِض والْأَراِت واومن ِفي السم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم ه

  42 وِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض وِإلَى اللَِّه الْمِصري 41وتسِبيحه واللَّه عِليم ِبما يفْعلُونَ 
                  ِمـن جرخي قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحِجي سزي أَنَّ اللَّه رت ِخلَاِلـِه  أَلَم

وينزلُ ِمن السماء ِمن ِجباٍل ِفيها ِمن برٍد فَيِصيب ِبِه من يشاء ويصِرفُه عن من يشاء يكَاد سنا برِقـِه             
 43يذْهب ِبالْأَبصاِر 

  44بصاِر يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً لِّأُوِلي الْأَ
واللَّه خلَق كُلَّ دابٍة ِمن ماء فَِمنهم من يمِشي علَى بطِْنِه وِمنهم من يمِشي علَى ِرجلَيِن وِمنهم                 

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اء ِإنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخٍع يبلَى أَرِشي عمن ي45م_  
    |     ||  

لريققه ويطهره ويرتفع   . يف الدرسني املاضيني من السورة عاجل السياق أغلظ ما يف الكيان البشري           
ودفعـة  ، ورغبة التجريح والتشـهري ، وشهوة العني والفرج ،  عاجل عرامة اللحم والدم   . به إىل آفاق النور   
عاجلهـا  . يع يف القول  وأن تش ،  وعاجل الفاحشة أن تشيع يف النفس وأن تشيع يف احلياة         . الغضب والغيظ 

وعاجلها بعرض منوذج شنيع فظيع مـن رمـي احملصـنات الغـافالت      . بتشديد حد الزنا وحد القذف    
والنهي عـن   ،  باالستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة      : وعاجلها بالوسائل الواقية  . املؤمنات

كل أولئـك ليأخـذ      . . ر الرقيق وحتري،  ومنع البغاء ،  مث باإلحصان . وموقظات الشهوة ،  مثريات الفتنة 
 . ويهيئ للنفوس وسائل العفة واالستعالء والشفافية واإلشراق، الطريق على دفعات اللحم والدم
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، ومن اضطراب يف املقـاييس    ،   ويف أعقاب حديث اإلفك عاجل ما ختلف عنه من غضب وغيظ          
قريـرة   ل نفس عائشـة  وإذا  . مطمئنة هادئة  - ع رسول اهللا  - فإذا نفس حممد  . وقلق يف النفوس  

قانعة بشـهادة اهللا     ا وإذا نفس صفوان بن املعطل    . مسحة صافية  ا وإذا نفس أيب بكر   . راضية
فثابـت إىل رـا   . وقد تكشف هلا ما كانت ختبط فيه من التيه        . وإذا نفوس املسلمني آيبة تائبة    . وتربئته

  . . شاكرة فضله ورمحته وهدايته
وتطلع إىل  ؛  حىت أشرق بالنور  ،  عاجل الكيان البشري  . وهذا التوجيه . وهذا التهذيب .  ذا التعليم 

وهو على استعداد لتلقي الفـيض      ،  واستشرق النور الكبري يف آفاق السماوات واألرض      ؛  األفق الوضيء 
 : وكله نور، الشامل الغامر يف عامل كله إشراق

  . .  " اهللا نور السماوات واألرض " 
ويفـيض  ،  فيغمر الكون كله  ،   حىت يفيض النور اهلادئ الوضيء      وما يكاد النص العجيب يتجلى    

؛ وحىت يسبح الكون كله يف فيض النور البـاهر        ؛  وينسكب يف احلنايا واجلوانح   ،  على املشاعر واجلوارح  
ويسبح . وترف األرواح ،  وتشف القلوب ،  وحىت ترتاح احلجب  ؛  وحىت تعانقه وترشفه العيون والبصائر    

فـإذا  ،  ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله     ،  ويتطهر كل شيء يف حبر النور     ،  كل شيء يف الفيض الغامر    
وإذا الكون كله مبا فيه ومن فيه نور        . وفرح وحبور ،  وامتزاج وألفة ،  ولقاء ومعرفة ،  هو انطالق ورفرفة  

وتلتقـي  ؛  والبعيد بالقريب ،  واألحياء باجلماد ،  تتصل فيه السماوات باألرض   ،  طليق من القيود واحلدود   
  . . واحلواس والقلوب، والطوايا والظواهر، شعاب والدروبفيه ال

  . .  " اهللا نور السماوات واألرض " 
 . . ويودعها ناموسها ،  فهو الذي يهبها جوهر وجودها     . .  النور الذي منه قوامها ومنه نظامها     

ال يف أيديهم   عندما استح ،  ولقد استطاع البشر أخريا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه احلقيقة الكربى           
هلا  " مادة " وال! إىل إشعاعات منطلقة ال قوام هلا إال النور        - بعد حتطيم الذرة   - ما كان يسمى باملادة   

يف هيئة إشعاع قوامه     - عند حتطيمها  - تنطلق،  فذرة املادة مؤلفة من كهارب وإليكترونيات     ! إال النور 
كان يدركها كلما   . ى قبل العلم بقرون وقرون    فأما القلب البشري فكان يدرك احلقيقة الكرب      ! هو النور 

ففـاض ـا     ع ولقد أدركها كاملة شاملة قلب حممد رسول اهللا       . وانطلق إىل آفاق النور   ،  شف ورف 
أعوذ بنـور وجهـك الـذي    :  " عائذ بوجه ربه يقول، نافض كفيه من الناس، وهو عائد من الطائف  
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فلمـا  . وفاض ا يف رحلة اإلسراء واملعـراج       " . وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة    ،  أشرقت به الظلمات  
  " . أىن أراه. نور.  " قال؟ هل رأيت ربك: سألته عائشة

وال يستشرف طويال   ،   ولكن الكيان البشري ال يقوى طويال على تلقي ذلك الفيض الغامر دائما           
ربه إىل اإلدراك البشري    ويق،  عاد يقارب مداه  ،  فبعد أن جال النص هذا األفق املترامي      . ذلك األفق البعيد  

 : يف مثل قريب حمسوس، احملدود
الزجاجة كأا كوكب دري يوقـد      . املصباح يف زجاجة  . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح     " 

 .  " نور على نور  . يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه نار      ،  من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية       
 . 

، ويرسم النموذج املصغر الذي يتأمله احلس     ؛  رة غري احملدود   وهو مثل يقرب لإلدراك احملدود صو     
وهو مثل يقرب لإلدراك طبيعة النور حني يعجز عن تتبع مـداه وآفاقـه              . حني يقصر عن متلي األصل    

 . املترامية وراء اإلدراك البشري احلسري
يوضع ،  ةوهي الكوة الصغرية يف اجلدار غري النافذ      .  ومن عرض السماوات واألرض إىل املشكاة     

املصباح يف   "  . .  " كمشكاة فيها مصباح  :  " فيبدو قويا متألقا  ،  فتحصر نوره وجتمعه  ،  فيها املصباح 
فهي  . .  " الزجاجة كأا كوكب دري    . .  " فيتألق ويزداد ،  وتصفي نوره ،  تقيه الريح  . .  " زجاجة

حني يرتقي مـن    . بني النموذج واألصل  . هنا يصل بني املثل واحلقيقة     . . بذاا شفافة رائقة سنية منرية    
الذي مـا جعـل إال      ،  كي ال ينحصر التأمل يف النموذج الصغري      ،  الزجاجة الصغرية إىل الكوكب الكبري    

 : إىل املصباح. وبعد هذه اللفتة يعود إىل النموذج . . لتقريب األصل الكبري
ولكن . يعرفه املخاطبون ونور زيت الزيتون كان أصفى نور        " يوقد من شجرة مباركة زيتونة     " 

. إمنا هو كذلك الظالل املقدسة اليت تلقيها الشـجرة املباركـة          . ليس هلذا وحده كان اختيار هذا املثل      
ويف القرآن إشارة هلا وظالل     . وهو أقرب منابت الزيتون جلزيرة العرب     ،  ظالل الوادي املقدس يف الطور    

وكـل  ، وهي شجرة معمرة.  " بغ لآلكلني وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالدهن وص       :  " حوهلا
ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغري ليذكر        . . زيتها وخشبها وورقها ومثرها   . ما فيها مما ينفع الناس    

إمنا هي مثل جمرد    . فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها وليست متحيزة إىل مكان أو جهة          . باألصل الكبري 
إمنا هو زيت آخـر     ،  وزيتها ليس زيتا من هذا املشهود احملدود       .  . " ال شرقية وال غربية   :  " للتقريب
، ومن اإلشراق بذاتـه   ،  فهو من الشفافية بذاته    . .  " يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار      :  " عجيب
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وبذلك نعـود إىل     . .  " نور على نور   . .  "  " ولو مل متسسه نار   " ؛    حىت ليكاد يضيء بغري احتراق    
 ! لطليق يف اية املطافالنور العميق ا

النور الذي ال ندرك كنهـه وال       .  إنه نور اهللا الذي أشرقت به الظلمات يف السماوات واألرض         
ممـن   . .  " يهدي اهللا لنوره من يشـاء     :  " والتطلع إىل رؤياه  ،  إمنا هي حماولة لوصل القلوب به     . مداه

دائـم يف   . فائض يف السماوات واألرض   ،  فهو شائع يف السماوات واألرض    . يفتحون قلوم للنور فتراه   
وحيثما تطلع إليـه    . فحيثما توجه إليه القلب رآه    . وال خيبو ،  وال حيتبس ،  ال ينقطع . السماوات واألرض 

 . وحيثما اتصل به وجد اهللا. احلائر هداه
 : وهو العليم بطاقة البشر،  إمنا املثل الذي ضربه اهللا لنوره وسيلة لتقريبه إىل املدارك

  . .  " واهللا بكل شيء عليم، يضرب اهللا األمثال للناسو " 
يتجلـى  ،  الشائع يف السماوات واألرض الفـائض يف السـماوات واألرض         ،   ذلك النور الطليق  

وتتجرد له وتؤثره علـى     ،  تتطلع إليه وتذكره وختشاه   ،  ويتبلور يف بيوت اهللا اليت تتصل فيها القلوب باهللا        
 : كل مغريات احلياة

يسبح له فيها بالغـدو واآلصـال رجـال ال     ،   أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه       يف بيوت  " 
خيافون يوما تتقلب فيـه القلـوب       . وإيتاء الزكاة ،  وإقام الصالة ،  تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا      

 .  " واهللا يرزق من يشاء بغري حساب     ،  ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله       . واألبصار
 . 

على طريقة التناسق القرآنية    ،  هناك صلة تصويرية بني مشهد املشكاة هناك ومشهد البيوت هنا          و
وهناك صلة مثلها بني املصباح املشرق بـالنور يف         . يف عرض املشاهد ذات الشكل املتشابه أو املتقارب       

 . والقلوب املشرقة بالنور يف بيوت اهللا، املشكاة
وهـي  ،  فهي مرفوعة قائمـة    - وإذن اهللا هو أمر للنفاذ     -  " أذن اهللا أن ترفع    "  تلك البيوت 

وتتناسق طبيعتها الرفيعة   . يتناسق مشهدها املرفوع مع النور املتألق يف السماوات واألرض        . مطهرة رفيعة 
 " ويذكر فيها امسه  :  " وتتهيأ بالرفعة واالرتفاع ألن يذكر فيها اسم اهللا       . مع طبيعة النور السين الوضيء    

ال  " قلوب الرجال الـذين   . املصلية الواهبة ،  املسبحة الواجفة ،  ها القلوب الوضيئة الطاهرة   وتتسق مع . 
والتجـارة والبيـع لتحصـيل       . .  " تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة          

العبـاد يف  وأداء حـق  ، ولكنهم مع شغلهم ما ال يغفلون عن أداء حق اهللا يف الصالة   . الكسب والثراء 
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تتقلب فال تثبت على شيء مـن اهلـول          . .  " خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار     :  " الزكاة
 . وهم خيافون ذلك اليوم فال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا. والكرب واالضطراب

 :  وهم مع هذا اخلوف يعلقون رجاءهم بثواب اهللا
  . .  " دهم من فضلهويزي، ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا " 

من فضـله الـذي ال    " واهللا يرزق من يشاء بغري حساب   :  "  ورجاؤهم لن خييب يف فضل اهللا     
 . حدود له وال قيود

|     |     | 
املشرق يف قلوب أهل    ،  املتبلور يف بيوت اهللا   ،  يف مقابل ذلك النور املتجلي يف السماوات واألرض       

ذلك . ضائعا ال خري فيه   . خميفا ال أمن فيه   . جماال مظلما ال نور فيه     .يعرض السياق جماال آخر    . . اإلميان
 : هو جمال الكفر الذي يعيش فيه الكفار

، حىت إذا جاءه مل جيـده شـيئا       ،  حيسبه الظمآن ماء  ،  والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة     " 
اه موج من فوقه    يغش،  أو كظلمات يف حبر جلي    . واهللا سريع احلساب  . ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه    

ومن مل جيعل اهللا له     . إذا أخرج يده مل يكد يراها     ،  ظلمات بعضها فوق بعض   . من فوقه سحاب  ،  موج
  . .  " نورا فما له من نور

 . حافلني باحلركة واحلياة،  والتعبري يرسم حلال الكافرين ومآهلم مشهدين عجيبني
فيتبعه ،  يلتمع التماعا كاذبا  ،  بسوطة يف املشهد األول يرسم أعماهلم كسراب يف أرض مكشوفة م         

. وفجأة يتحرك املشهد حركـة عنيفـة       . . وهو يتوقع الري غافال عما ينتظره هناك      ،  صاحبه الظامى ء  
فال جيـد   . يصل . . الغافل عما ينتظره هناك   ،  الظامىء الذي يتوقع الشراب   ،  فهذا السائر وراء السراب   

:  " وتورث اخلبال ،  املرعبة اليت تقطع األوصال   ،   مل ختطر له ببال    إمنا جيد املفاجأة املذهلة اليت    ،  ماء يرويه 
ولو وجـد يف    ! وجده هنالك ينتظره  . وخاصمه وعاداه ،  اهللا الذي كفر به وجحده    !  " ووجد اهللا عنده  

فكيف وهو جيـد اهللا     . وهو ذاهل غافل على غري استعداد     ،  هذه املفاجأة خصما له من بين البشر لروعه       
 ؟ بارالقوي املنتقم اجل

واهللا سـريع   " ،    هكذا يف سرعة عاجلة تتناسق مع البغتـة والفجـاءة          . .  " فوفاه حسابه  " 
 ! تعقيب يتناسق مع املشهد اخلاطف املرتاع . .  " احلساب
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. ويتمثل اهلول يف ظلمات البحر اللجـي      ؛   ويف املشهد الثاين تطبق الظلمة بعد االلتماع الكاذب       
حىت ليخرج يـده أمـام      ،  وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض    . حابمن فوقه س  . موج من فوقه موج   

 ! بصره فال يراها لشدة الرعب والظالم
وضالل ال يرى فيـه القلـب أقـرب         .  إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اهللا الفائض يف الكون         

ـ            "  . . وخمافة ال أمن فيها وال قرار     . عالمات اهلدى   . .  " ورومن مل جيعل اهللا له نورا فما له مـن ن
؛ واتصال يف الفطرة بنواميس اهللا يف السـماوات واألرض        ؛  وتفتح يف البصرية  ؛  ونور اهللا هدى يف القلب    

ويف ،  فمن مل يتصل ذا النور فهو يف ظلمة ال انكشاف هلا          . والتقاء ا على اهللا نور السماوات واألرض      
ألنـه  ؛ ب ضائع يقود إىل اهلالك والعذابواية العمل سرا. ويف ضالل ال رجعة منه  ،  خمالفة ال أمن فيها   
 . وإن نور اهللا هو النور. إن هدى اهللا هو اهلدى. وال صالح بغري إميان، ال عمل بغري عقيدة

|     |     | 
يتبعه مشهد اإلميان واهلدى والنور يف الكون       ،  ذلك مشهد الكفر والضالل والظالم يف عامل الناس       

أمالكـه  ،  إنسـه وجنـه   : شاخصا يسبح هللا  ،  مبن فيه وما فيه   ،  لهمشهد يتمثل فيه الوجود ك    . الفسيح
يف مشهد يرتعش له الوجدان     ،  وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه      . . أحياؤه ومجاده ،  وأفالكه

 : حني يتماله
كل قد علـم صـالته      . والطري صافات ،  أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض          " 

  . .  " م مبا يفعلونوتسبيحه واهللا علي
ومن فوقه  ،  وعن ميينه وعن مشاله   ،  فإن من حوله  ؛   إن اإلنسان ليس مفردا يف هذا الكون الفسيح       

وصـور  ، هلم طبائع شىت، إخوان له من خلق اهللا . . وحيثما امتد به النظر أو طاف به اخليال    ؛  ومن حتته 
واهللا :  " ويسبحون حبمده ،  وجهون إليه ويت،  ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون يف اهللا      . وأشكال شىت ،  شىت

  . .  " عليم مبا يفعلون
وإىل من حولـه مـن خلـق اهللا يف          ،   والقرآن يوجه اإلنسان إىل النظر فيما حوله من صنع اهللا         

ويوجه بصره وقلبه خاصة إىل مشهد يف كـل يـوم   ؛ وهم يسبحون حبمده وتقواه  ،  السماوات واألرض 
ذلك مشهد الطري صافات أرجلها وهـي طـائرة يف          . ك قلبه لطول ما يراه    فال يثري انتباهه وال حير    ،  يراه

واإلنسان وحده هو الذي يغفل عـن        . .  " كل قد علم صالته وتسبيحه    :  " الفضاء تسبح حبمد اهللا   
 . وهو أجدر خلق اهللا باإلميان والتسبيح والصالة؛ تسبيح ربه
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؛ قائما بصالته، مسبحا حبمده،  خالقهوإن الكون ليبدو يف هذا املشهد اخلاشع متجها كله إىل
 حني يشف - وإن اإلنسان ليدرك. ويف طاعته ملشيئة خالقه املمثلة يف نواميسه، وإنه لكذلك يف فطرته

وإنه . وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح هللا؛ هذا املشهد ممثال يف حسه كأنه يراه -
صالة اهللا وسالمه  - كذلك كان حممد بن عبد اهللا . . اهليشارك كل كائن يف هذا الوجود صالته وجنو

يرتل مزامريه  - عليه السالم - وكذلك كان داود. إذا مشى مسع تسبيح احلصى حتت قدميه - عليه
 . فتؤوب اجلبال معه والطري

  . .  " وإىل اهللا املصري، وهللا ملك السماوات واألرض " 
 . وإىل اهللا املصري، وال عاصم من عقابه، وال مفر من لقائه ،وال ملجأ من دونه،  فال اجتاه إال إليه

|     |     | 
وعـربة  ،  وفيها متعـة للنظـر    ؛  ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون اليت مير عليها الناس غافلني          

 : ويف دالئل النور واهلدى واإلميان، وجمال للتأمل يف صنع اهللا وآياته، للقلب
. فترى الودق خيرج من خاللـه     ،  مث جيعله ركاما  ،  مث يؤلف بينه   ،أمل تر أن اهللا يزجي سحابا      " 

يكاد سنا برقه   ،  ويصرفه عمن يشاء  ،  فيصيب به من يشاء   ،  ويرتل من السماء من جبال فيها من برد       
  . .  " يذهب باألبصار

كل أولئـك   . وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع      ،   واملشهد يعرض على مهل ويف إطالة     
وتدبر ما وراءها من صـنع      ،  وبعثه إىل التأمل والعربة   ،  غرض من عرضها يف ملس القلب وإيقاظه      لتؤدي ال 

 . اهللا
فإذا هـو ركـام   ، مث تؤلف بينه وجتمعه.  إن يد اهللا تزجي السحاب وتدفعه من مكان إىل مكان        

فيهـا  ،  ثيفةوهو يف هيئة اجلبال الضخمة الك     ،  والوبل اهلاطل ،  فإذا ثقل خرج منه املاء    . بعضه فوق بعض  
ومشهد السحب كاجلبال ال يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلـو             . . قطع الربد الثلجية الصغرية   

وارتفاعاـا  ،  ومسـاقطها ،  بضـخامتها ،  فإذا املشهد مشهد اجلبال حقا    ،  فوق السحب أو تسري بينها    
 . ركبوا الطائراتإال بعد ما ، وإنه لتعبري مصور للحقيقة اليت مل يرها الناس. واخنفاضاا

ووفق هذا الناموس يصيب اهللا     ؛  وفق ناموسه الذي حيكم الكون    ،   وهذه اجلبال مسخرة بأمر اهللا    
 " يكاد سنا برقه يذهب باألبصار    :  " وتكملة املشهد الضخم   . . ويصرفه عمن يشاء  ،  باملطر من يشاء  

 . لتناسق يف التصويرعلى طريقة ا، ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبري يف الكون العريض



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

54

|     |     | 
 : مشهد الليل والنهار: مث مشهد كوين ثالث

  . .  " إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار. يقلب اهللا الليل والنهار " 
والتأمل يف تقلب الليل والنهار ذا النظام الذي ال خيتل وال يفتر يوقظ يف القلب احلساسية وتدبر                 

والقرآن يوجه القلب إىل هذه املشـاهد الـيت         . لكون والتأمل يف صنع اهللا    الناموس الذي يصرف هذا ا    
فعجيبة الليـل   . وانفعال جديد ،  ليواجه القلب هذا الكون دائما حبس جديد      ؛  ذهبت األلفة بوقعها املثري   

. ومل تفقد مجاهلا وروعتها   ؛  وهي هي مل تتغري   . وهو يتأملها أول مرة   ،  والنهار كم شاقت القلب البشري    
وكم ذا خنسـر    ،  وكم ذا نفقد من حياتنا    . فلم يعد خيفق هلا   ،   القلب البشري هو الذي صدىء ومهد      إمنا

أو وحسـنا هـو     . حني منر غافلني ذه الظواهر اليت شاقت حسنا وهي جديدة         ،  من مجال هذا الوجود   
 ! اجلديد

؛ جداننا الكليل ويثري و . ويلمس قلبنا البارد  . ويوقظ حواسنا امللول  ،   والقرآن جيدد حسنا اخلامد   
ونسأهلا عما وراءها مـن     ،  نقف أمام كل ظاهرة نتأملها    . لنرتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه أول مرة       

ونتـدبر حكمتـه يف   ، ونرقب يد اهللا تفعل فعلها يف كل شيء من حولنا. ومن سحر مكنون  ،  سر دفني 
 . ونعترب بآياته املبثوثة يف تضاعيف الوجود، صنعته

؛ بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إىل إحدى ظـواهره         ،  يريد أن مين علينا    - انهسبح -  إن اهللا 
وكأننا يف كل مرة    . فنظل جند الكون مرات ال حتصى     . فاستعدنا نعمة اإلحساس ا كأننا نراها أول مرة       

 . ونستمتع به من جديد؛ نوهبه من جديد
مستمدة من النبع الـذي     ،  ة مع فطرته  وإن فطرتنا ملتوافق  .  وإن هذا الوجود جلميل وباهر ورائع     

فاالتصال بضمري هـذا الوجـود يهبنـا أنسـا     . قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه،  يستمد منه 
 ! وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو احملجوب، وصلة ومعرفة، وطمأنينة

فاق ويف أنفسـنا يف ذات  جنده يف اآل . . فاهللا نور السماوات واألرض   .  وإننا لنجد نور اهللا هناك    
 . والتأمل الواصل إىل حقيقة التدبري، والقلب املتفتح، اللحظة اليت نشهد فيها هذا الوجود باحلس البصري

كي ال  ،  ويوجه حسنا وروحنا إىل شىت مشاهد الوجود الباهرة       ،   هلذا يوقظنا القرآن املرة بعد املرة     
أو برصيد  .  احلياة على ظهر هذه األرض بغري رصيد       فنخرج من رحلة  ،  منر عليها غافلني مغمضي األعني    

  . . قليل هزيل
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|     |     | 
من أصـل   ،  فيعرض نشأة احلياة  ؛  واستثارة تطلعنا إليها  ،  وميضي السياق يف عرض مشاهد الكون     

 : مع وحدة النشأة والطبيعة، مث تنوعها، وطبيعة واحدة، واحد
، ومنهم من ميشي علـى رجلـني      ،   على بطنه  فمنهم من ميشي  . واهللا خلق كل دابة من ماء      " 

  . .  " إن اهللا على كل شيء قدير. خيلق اهللا ما يشاء. ومنهم من ميشي على أربع
قد ،  حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء      ،   وهذه احلقيقة الضخمة اليت يعرضها القرآن ذه البساطة       

وقد تعين ما حياول العلم احلـديث أن  ،  وهو املاء ،  تعين وحدة العنصر األساسي يف تركيب األحياء مجيعا       
  . . وتفرعت األجناس، مث تنوعت األنواع. يثبته من أن احلياة خرجت من البحر ونشأت أصال يف املاء

 ولكننا حنن على طريقتنا يف عدم تعليق احلقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلميـة القابلـة                
وهي أن اهللا خلق    . مكتفني بإثبات احلقيقة القرآنية   . اإلشارة شيئا ال نزيد على هذه      . . للتعديل والتبديل 

منـها  . متنوعة األشـكال   - كما ترى العني   - مث هي . فهي ذات أصل واحد   . األحياء كلها من املاء   
. ومنها احليوان يدب على أربـع     . ومنها اإلنسان والطري ميشي على قدمني     ،  الزواحف متشي على بطنها   

غري مقيد بشكل وال     " خيلق اهللا ما يشاء   :  " ال عن فلتة وال مصادفة    ،   ومشيئته كل أولئك وفق سنة اهللا    
إن اهللا على كل    :  " فالنواميس والسنن اليت تعمل يف الكون قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها          . هيئة

 .  " شيء قدير
والشـيات  ،  اعواألصول واألنـو  ،  وهي ذا التنوع يف األشكال واألحجام     .  وإن متلي األحياء  

وينفي فكرة الفلتـة    . واملشيئة العامدة ،  ليوحي بالتدبري املقصود  ،  وهي خارجة من أصل واحد    . واأللوان
وأية مصادفة تلك اليت تتضمن كـل هـذا         ؛  وإال فأي فلتة تلك اليت تتضمن كل هذا التدبري        . واملصادفة

  . .  مث هدىإمنا هو صنع اهللا العزيز احلكيم الذي أعطى كل شيء خلقه؟ التقدير
|     |     | 

 ويقُولُونَ آمنا ِباللَِّه    46لَقَد أَنزلْنا آياٍت مبيناٍت واللَّه يهِدي من يشاء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم            + 
 وِإذَا دعوا ِإلَى اللَّـِه      47الْمؤِمِنني  وِبالرسوِل وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَِريق منهم من بعِد ذَِلك وما أُولَِئك بِ           

 أَِفـي   49 وِإن يكُن لَّهم الْحق يأْتوا ِإلَيِه مذِْعِنني         48ورسوِلِه ِليحكُم بينهم ِإذَا فَِريق منهم معِرضونَ        
  50ه علَيِهم ورسولُه بلْ أُولَِئك هم الظَّاِلمونَ قُلُوِبِهم مرض أَِم ارتابوا أَم يخافُونَ أَن يِحيف اللَّ
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ِإنما كَانَ قَولَ الْمؤِمِنني ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم أَن يقُولُوا سـِمعنا وأَطَعنـا                 
  52 ورسولَه ويخش اللَّه ويتقِْه فَأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ  ومن يِطِع اللَّه51وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

                ـِبريخ وفَةٌ ِإنَّ اللَّهرعةٌ موا طَاعقِْسمقُل لَّا ت نجرخلَي مهترأَم لَِئن اِنِهممأَي دهوا ِباللَِّه جمأَقْسو
للَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْـتم              قُلْ أَِطيعوا ا   53ِبما تعملُونَ   

 ِبنيلَاغُ الْموِل ِإلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإن ت54و  
 لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين       وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاتِ      

ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خـوِفِهم أَمنـا يعبـدونِني لَـا                  
     ذَِلك دعب ن كَفَرمئًا ويِركُونَ ِبي ششالْفَاِسقُونَ ي مه لَِئككَـاةَ    55 فَأُوـوا الزآتـلَاةَ ووا الصأَِقيمو 

 لَا تحسبن الَِّذين كَفَروا معِجِزين ِفي الْأَرِض ومأْواهم النـار           56وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ     
 ِصريالْم لَِبئْس57و_  

|     |     | 
يعود سـياق السـورة إىل       . . يف مشاهد الكون الكبري   ،  د تلك اجلولة الضخمة يف جمايل النور      بع

، لتتطهر قلوـا وتشـرق    ،  موضوع اآلداب اليت يريب عليها القرآن اجلماعة املسلمة       . موضوعها األصيل 
 . وتتصل بنور اهللا يف السماوات واألرض

وإقام ،  ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا        ولقد تناول يف الدرس املاضي حديث الرجال الذين         
وما هم فيه من ظلمات بعضـها فـوق   ، وحديث الذين كفروا وأعماهلم ومآهلم    . وإيتاء الزكاة ،  الصالة
 . بعض

. الذين ال ينتفعون بآيات اهللا املبينات وال يهتـدون        ،   فاآلن يف هذا الدرس يتحدث عن املنافقني      
، ويف الرضى حبكمـه    ع يتأدبون بأدب املؤمنني يف طاعة رسول اهللا      ولكنهم ال   ،  فهم يظهرون اإلسالم  

أولئك الذين وعدهم اهللا االسـتخالف      . ويوازن بينهم وبني املؤمنني الصادقني يف إميام      . والطمأنينة إليه 
وطاعتـهم هللا   . جزاء هلم على أدم مع اهللا ورسـوله       ،  واألمن يف املقام  ،  والتمكني يف الدين  ،  يف األرض 

وما الذين كفروا مبعجزين يف األرض ومـأواهم النـار          . وذلك على الرغم من عداء الكافرين     . هورسول
  . . وبئس املصري

|     |     | 
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  . .  " واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات " 
والطيـب  ،   والشر وحتدد اخلري . وتكشف عن ينابيع هداه   ،  جتلو نور اهللا  ؛   فآيات اهللا مبينة كاشفة   

وحتـدد أحكـام اهللا يف      ؛  وتبني منهج اإلسالم يف احلياة كامال دقيقا ال لبس فيه وال غموض           . واخلبيث
ال ،  فإذا حتاكم الناس إليها فإمنا يتحاكمون إىل شريعة واضـحة مضـبوطة           . األرض بال شبهة وال إام    

 . ل حبراموال حال، وال يلتبس فيها حق بباطل؛ خيشى منها صاحب حق على حقه
غـري أن اهللا    . واملشيئة مطلقة ال يقيدها قيد     . .  " واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم       " 

وسار علـى  ، فاتصل به، ومن وجه نفسه إليه وجد فيه هدى اهللا ونوره، سبحانه قد جعل للهدى طريقا    
. يف طريـق الضـالل    ومن حاد عنه وأعرض فقد النور اهلادي وجل          - مبشيئة اهللا  - حىت يصل ،  الدرب

 . حسب مشيئة اهللا يف اهلدى والضالل
الذين كـانوا يظهـرون   ، فريق املنافقني.  ومع هذه اآليات املبينات يوجد ذلك الفريق من الناس    

 : اإلسالم وال يتأدبون بأدب اإلسالم
ومـا أولئـك    . مث يتوىل فريق منهم من بعد ذلـك       . آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا   : ويقولون " 

وإن يكن هلم احلق يأتوا     . وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون          . ؤمننيبامل
بل أولئك هـم    ؟  أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله      ؟  أم ارتابوا ؟  أيف قلوم مرض  . إليه مذعنني 

  . .  " الظاملون
ال ،  واإلسالم عقيدة متحركة   . إن اإلميان الصحيح مىت استقر يف القلب ظهرت آثاره يف السلوك          

ولتترجم نفسها إىل   ؛  فهي مبجرد حتققها يف عامل الشعور تتحرك لتحقق مدلوهلا يف اخلارج          . تطيق السلبية 
ومنهج اإلسالم الواضح يف التربية يقوم على أساس حتويـل الشـعور            . حركة وإىل عمل يف عامل الواقع     

مـع  . وحتويل هذه احلركة إىل عادة ثابتة أو قـانون        ؛  ةالباطن بالعقيدة وآداا إىل حركة سلوكية واقعي      
 . لتبقى حية متصلة بالينبوع األصيل، استحياء الدافع الشعوري األول يف كل حركة

ولكن مدلوهلا  ،  يقولوا بأفواههم  . .  " آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا   :  "  وهؤالء كانوا يقولون  
 وما أولئك باملؤمنني  :  " ن باألعمال ما قالوه باللسان    يكذبو؛  فيتولون ناكصني . ال يتحقق يف سلوكهم   

إمنـا هـو    . مث يدعها وميضي  ؛  واإلميان ليس لعبة يتلهى ا صاحبها     . فاملؤمنون تصدق أفعاهلم أقواهلم   " 
مث ال متلك النفس الرجوع عنه مـىت اسـتقرت   ،  وعمل يف الواقع  ،  وانطباع يف القلب  ،  تكيف يف النفس  

  . . حقيقته يف الضمري
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 ع ولقد كان هؤالء الذين يدعون اإلميان خيالفون مدلوله حني يدعون ليتحاكموا إىل رسول اهللا             
 : على شريعة اهللا اليت جاء ا

وإن يكن هلم احلق يأتوا     . وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون           " 
  . .  " إليه مذعنني

وال يتـأثر   ،  وال ينحرف مع اهلوى   ،  وله ال حييد عن احلق     فلقد كانوا يعلمون أن حكم اهللا ورس      
ومن مث كانوا يعرضـون عـن       . وهذا الفريق من الناس ال يريد احلق وال يطيق العدل         . باملودة والشنآن 

فأما إذا كانوا أصحاب حق يف قضية فهم يسـارعون          . ويأبون أن جييئوا إليه    ع التحاكم إىل رسول اهللا   
اليت ال  ،  وفق شريعة اهللا  ،  ألم واثقون أم سيقضي هلم حبقهم     ،  ني خاضعني راض،  إىل حتكيم رسول اهللا   

 . تظلم وال تبخس احلقوق
إمنا هو منوذج للمنافقني يف     ،  مث يسلك هذا السلوك امللتوي    ،   هذا الفريق الذي كان يدعي اإلميان     

ولكنهم ال  . باإلسالمفيتظاهرون  ،  املنافقني الذي ال جيرؤون على اجلهر بكلمة الكفر       . كل زمان ومكان  
فإذا دعوا إىل حكم اهللا ورسـوله أبـوا         ،  وال أن حيكم فيهم قانونه    ،  يرضون أن تقضي بينهم شريعة اهللا     

إال أن . فما يستقيم اإلميان وإباء حكم اهللا ورسـوله      " وما أولئك باملؤمنني   " وأعرضوا وانتحلوا املعاذير  
 ! أو حيكموا قانونهتكون هلم مصلحة يف أن يتحاكموا إىل شريعة اهللا 

وهو املظهر الذي ينىب ء عن استقرار حقيقة        .  إن الرضى حبكم اهللا ورسوله هو دليل اإلميان احلق        
وما يرفض حكم اهللا وحكم رسوله إال       . وهو األدب الواجب مع اهللا ومع رسول اهللا       . اإلميان يف القلب  

 . ر اإلميانومل يشرق قلبه بنو، مل يتأدب بأدب اإلسالم، سييء األدب معتم
وتسـتنكر  ،  وتتعجب من ريبتـهم   ،   ومن مث يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوم         

 : تصرفهم الغريب
  "  . . ؟ أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله؟ أم ارتابوا؟ أيف قلوم مرض " 

 اإلنسـان   وما ينحرف . فمرض القلب جدير بأن ينشى مثل هذا األثر       .  والسؤال األول لإلثبات  
فال تتذوق حقيقـة    ،  إمنا هو املرض الذي ختتل به فطرته عن استقامتها        . هذا االحنراف وهو سليم الفطرة    

 . وال تسري على جه القومي، اإلميان
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هل هم يشـكون  ؟ فهل هم يشكون يف حكم اهللا وهم يزعمون اإلميان     .  والسؤال الثاين للتعجب  
على كلتا احلالتني فهذا لـيس طريـق        ؟  صالحيته إلقامة العدل  أو هم يشكون يف     ؟  يف جميئه من عند اهللا    

 ! املؤمنني
فهل هم خيافون أن حييف اهللا علـيهم        .  والسؤال الثالث لالستنكار والتعجب من أمرهم الغريب      

. فاهللا خـالق اجلميـع ورب اجلميـع   . وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا اخلوف يف نفس إنسان   ؟  ورسوله
 ؟ أحد من خلقه حلساب أحد من خلقهفكيف حييف يف حكمه على 

. ألن اهللا هو العادل الذي ال يظلم أحـدا        .  إن حكم اهللا هو احلكم الوحيد املربأ من مظنة احليف         
. وكل حكم غري حكمه هو مظنة احليـف       . فال يظلم أحد منهم ملصلحة أحد     ،  وكل خلقه أمامه سواء   

أفرادا كـانوا أم طبقـة أم       .  إىل مصاحلهم  فالبشر ال ميلكون أنفسهم وهم يشرعون وحيكمون أن مييلوا        
 . دولة

وكذلك حني  .  وحني يشرع فرد وحيكم فال بد أن يلحظ يف التشريع محاية نفسه ومحاية مصاحله             
فأما حني يشـرع اهللا فـال        . . أو كتلة من الدول لكتلة    . وحني تشرع دولة لدولة   ،  تشرع طبقة لطبقة  
وال حيققها حكم غـري  ، اليت ال يطيقها تشريع غري تشريع اهللا    ،  ةإمنا هي العدالة املطلق   . محاية وال مصلحة  

 . حكمه
الذين ال يريدون للعدالـة     ،   من أجل ذلك كان الذين ال يرتضون حكم اهللا ورسوله هم الظاملون           

 " وال يرتابون يف عدالته أصال    ،  فهم ال خيشون يف حكم اهللا حيفا      . وال حيبون للحق أن يسود    ؛  أن تستقر 
  . .  "  الظاملونبل أولئك هم

وهلم قول آخر إذا دعوا إىل اهللا ورسوله        .  فأما املؤمنون حقا فلهم أدب غري هذا مع اهللا ورسوله         
 : وينىب ء عن إشراق قلوم بالنور؛ هو القول الذي يليق باملؤمنني؛ ليحكم بينهم

. مسعنـا وأطعنـا    :إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا             " 
  . .  " وأولئك هم املفلحون

السمع والطاعة املستمدان من الثقة املطلقة      .  فهو السمع والطاعة بال تردد وال جدال وال احنراف        
، واهـب احليـاة   ،  النابعان من التسليم املطلق هللا    ؛  يف أن حكم اهللا ورسوله هو احلكم وما عداه اهلوى         

فـاهللا  . ئنان إىل أن ما يشاؤه اهللا للناس خري مما يشاءونه ألنفسهم          ومن االطم ؛  املتصرف فيها كيف يشاء   
  . . الذي خلق أعلم مبن خلق
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، ويـنظم عالقـام   ،  املفلحون ألن اهللا هو الذي يدبر أمورهم       . .  " وأولئك هم املفلحون   " 
كم بينـهم   وحي،  وينظم عالقام ،  فال بد أن يكونوا خريا ممن يدبر أمورهم       ؛  وحيكم بينهم بعلمه وعدله   

ال ،  واملفلحون ألم مستقيمون على منهج واحـد       . . قاصرون مل يؤتوا من العلم إال قليال      ،  بشر مثلهم 
وال ميزقهم  ،  فال تتوزع طاقام  ،  ماضون فيه ال يتخبطون   ،  مطمئنون إىل هذا املنهج   ،  عوج فيه وال التواء   

 .  أمامهم واضح مستقيموالنهج اإلهلي. وال تقودهم الشهوات واألهواء، اهلوى كل ممزق
  . .  " ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون " 

فاآلن يتحدث عن الطاعـة  .  وقد كان احلديث يف اآلية السابقة عن الطاعة والتسليم يف األحكام         
فهي مراقبة   ،والتقوى أعم من اخلشية   . مصحوبة هذه الطاعة خبشية اهللا وتقواه     ،  كافة يف كل أمر أو ي     

، وإجالال لـه  ،  والتحرج من إتيان ما يكره توقريا لذاته سبحانه       ؛  اهللا والشعور به عند الصغرية والكبرية     
 . إىل جانب اخلوف واخلشية، وحياء منه

وعد . الناجون يف دنياهم وأخراهم   ،   ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون         
فالطاعة هللا ورسوله تقتضي    . ولديهم أسبابه من واقع حيام    ،  وهم للفوز أهل   .اهللا ولن خيلف اهللا وعده    

وهو بطبيعته يؤدي إىل الفوز يف الدنيا       ،  السري على النهج القومي الذي رمسه اهللا للبشرية عن علم وحكمة          
 تف  وإغفال املغريات اليت  ،  وخشية اهللا وتقواه هي احلارس الذي يكفل االستقامة على النهج         . واآلخرة

 . فال ينحرفون وال يلتفتون، م على جانبيه
ينىبء عن مدى إشراق القلب بنور      ،  أدب رفيع ،  مع خشية اهللا وتقواه   ،   وأدب الطاعة هللا ورسوله   

فكل طاعة ال ترتكن على     . كما ينىبء عن عزة القلب املؤمن واستعالئه      . وشعوره يبته ،  واتصاله به ،  اهللا
ويسـتعلي عليهـا    ،  وينفر منها طبع املؤمن   ،  هي ذلة يأباها الكرمي   ،  د منها وال تستم ،  طاعة اهللا ورسوله  

 . فاملؤمن احلق ال حيين رأسه إال هللا الواحد القهار. ضمريه
وما هـم   ،  وسوء أدب املنافقني الذين يدعون اإلميان     ،   وبعد هذه املقابلة بني حسن أدب املؤمنني      

 : حلديث عن هؤالء املنافقنيبعد هذه املقابلة يعود إىل استكمال ا، مبؤمنني
إن اهللا  . طاعـة معروفـة   . ال تقسموا : قل. وأقسموا باهللا جهد أميام لئن أمرم ليخرجن       " 

. فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلـتم         . أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول   : قل. خبري مبا تعملون  
  . .  " وما على الرسول إال البالغ املبني. وإن تطيعوه تدوا
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لئن أمرهم باخلروج إىل القتال ليخرجن واهللا يعلـم          ع  ولقد كان املنافقون يقسمون لرسول اهللا     
ال  . .  " طاعة معروفة . ال تقسموا : قل.  " ساخرا من أميام  ،  فهو يرد عليهم متهكما   . إم لكاذبون 

كما تقول ملـن تعلـم   ! يدال حتتاج إىل حلف أو توك، مفروغ منها ،  حتلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها    
 . فهو مؤكد ثابت ال حيتاج إىل دليل. ال حتلف يل على صدقك: عليه الكذب وهو مشهور به

فال حيتاج إىل قسـم وال       . .  " إن اهللا خبري مبا تعملون    :  "  ويعقب على التهكم الساخر بقوله    
 ! وقد علم أنكم ال تطيعون وال خترجون، توكيد

 ! ال طاعتهم تلك املعروفة املفهومة. الطاعة احلقيقية. اعة هلذا يعود فيأمرهم بالط
  . .  " أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول: قل " 
من تبليغ الرسالة وقد قام به       " فإمنا عليه ما محل    " أو تنافقوا وال تنفذوا   ،  وتعرضوا " فإن تولوا  " 

وإن تطيعـوه   :  "  ومل تـؤدوه   وقد نكصتم عنه  . وهو أن تطيعوا وختلصوا    " وعليكم ما محلتم   " وأداه
فلـيس   " وما على الرسول إال البالغ املـبني      .  " إىل املنهج القومي املؤدي إىل الفوز والفالح       " تدوا

إمنا أنتم املسؤولون املعاقبون مبا توليتم ومبا عصـيتم         . وليس مقصرا إذا أنتم توليتم    ،  مسؤوال عن إميانكم  
 . ومبا خالفتم عن أمر اهللا وأمر الرسول

|     |     | 
ويلتفـت  ، يدعهم السياق وشأم . . واالنتهاء منه على هذا النحو،  وبعد استعراض أمر املنافقني   

يف هـذه األرض قبـل يـوم        ،  واإلميان العامل ،  يبني جزاء الطاعة املخلصة   ،  عنهم إىل املؤمنني املطيعني   
 : احلساب األخري

ت ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين       وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلا       " 
يعبـدونين ال   . وليبدلنهم من بعد خـوفهم أمنـا      ؛  وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم     ؛  من قبلهم 

  . .  " ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يشركون يب شيئا
وأن . رضأن يسـتخلفهم يف األ     ع  ذلك وعد اهللا للذين آمنوا وعملوا الصاحلات من أمة حممد         

. ووعد اهللا حـق   . ذلك وعد اهللا   . . وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمنا     . ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم     
 ؟ وما حقيقة هذا االستخالف؟ فما حقيقة ذلك اإلميان . . ولن خيلف اهللا وعده. ووعد اهللا واقع
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وتوجـه  ؛ اإلنساين كله إن حقيقة اإلميان اليت يتحقق ا وعد اهللا حقيقة ضخمة تستغرق النشاط    
فما تكاد تستقر يف القلب حىت تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشـاط وبنـاء                . النشاط اإلنساين كله  

وهي طاعة هللا واستسالم ألمره يف الصغرية       ؛  ال يبتغي به صاحبه إال وجه اهللا      ؛  وإنشاء موجه كله إىل اهللا    
وال ميل يف الفطرة إال وهو تبع ملا جاء به          ،  لبوال شهوة يف الق   ،  ال يبقى معها هوى يف النفس     ،  والكبرية

 . من عند اهللا ع رسول اهللا
وميول ،  وأشواق روحه . وخلجات قلبه ،  خبواطر نفسه ،   فهو اإلميان الذي يستغرق اإلنسان كله     

يتوجه ذا   . . وسلوكه مع ربه يف أهله ومع الناس مجيعا       ،  ولفتات جوارحه ،  وحركات جسمه ،  فطرته
:  " يتمثل هذا يف قول اهللا سبحانه يف اآلية نفسها تعليال لالستخالف والتمكني واألمن             .  .كله إىل اهللا  

والتوجه إىل غري اهللا بعمل أو شعور هو لـون          ،  والشرك مداخل وألوان   " يعبدونين ال يشركون يب شيئا    
 . من ألوان الشرك باهللا

 فيمـا أمـر اهللا بـه تـوفري          ويدخل،  يتضمن كل ما أمر اهللا به     ،  ذلك اإلميان منهج حياة كامل    
أمانـة   . . والتهيؤ حلمـل األمانـة الكـربى يف األرض        ،  واألخذ بالوسائل ،  وإعداد العدة ،  األسباب

  . . االستخالف
 ؟  فما حقيقة االستخالف يف األرض

إمنا هي هذا كله على شـرط اسـتخدامه يف           . .  إا ليست جمرد امللك والقهر والغلبة واحلكم      
وتصل عن طريقـه إىل     ؛  وحتقيق املنهج الذي رمسه اهللا للبشرية كي تسري عليه        ؛  ري والبناء اإلصالح والتعم 

 . الالئق خبليقة أكرمها اهللا، مستوى الكمال املقدر هلا يف األرض
وقدرة علـى   . ال على اهلدم واإلفساد   ،   إن االستخالف يف األرض قدرة على العمارة واإلصالح       

، وقدرة على االرتفاع بالنفس البشرية والنظام البشـري       .  الظلم والقهر  ال على ،  حتقيق العدل والطمأنينة  
 ! ال على االحندار بالفرد واجلماعة إىل مدارج احليوان

وعـدهم اهللا أن     . .  وهذا االستخالف هو الذي وعده اهللا الذين آمنوا وعملـوا الصـاحلات           
؛ حققوا النـهج الـذي أراده اهللا      لي - كما استخلف املؤمنني الصاحلني قبلهم     - يستخلفهم يف األرض  

 . ويسريوا بالبشرية خطوات يف طريق الكمال املقدر هلا يوم أنشأها اهللا          ؛  ويقرروا العدل الذي أراده اهللا    
وينحدرون ـا إىل مـدارج      ،  وينشرون فيها البغي واجلور   ،  فأما الذين ميلكون فيفسدون يف األرض     . 
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ممـن  ،  أو مبتلى م غريهم   ،  إمنا هم مبتلون مبا هم فيه     . ضفهؤالء ليسوا مستخلفني يف األر     . . احليوان
 . يسلطون عليهم حلكمة يقدرها اهللا

  " وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم     :  "  آية هذا الفهم حلقيقة االستخالف قوله تعاىل بعده       
فقد وعدهم اهللا    .كما يتم بتمكينه يف تصريف احلياة وتدبريها      ،  ومتكني الدين يتم بتمكينه يف القلوب     . . 

ودينهم . وأن جيعل دينهم الذي ارتضى هلم هو الذي يهيمن على األرض          ،  إذن أن يستخلفهم يف األرض    
، ويأمر بعمـارة هـذه األرض     . ويأمر باالستعالء على شهوات األرض    ،  ويأمر بالعدل ،  يأمر باإلصالح 

 . جه بكل نشاط فيها إىل اهللامع التو، ومن طاقة، ومن رصيد، واالنتفاع بكل ما أودعها اهللا من ثروة
وال يضعون سالحهم   ،  ال يأمنون ،  ولقد كانوا خائفني   . .  " وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا     " 

 . إىل قاعدة اإلسالم األوىل باملدينة ع أبدا حىت بعد هجرة الرسول
 عشـر   وأصحابه مبكة حنوا مـن     ع كان النيب :  قال الربيع بن أنس عن أيب العالية يف هذه اآلية         

؛ سرا وهم خائفون ال يؤمرون بالقتـال      ،  وإىل عبادته وحده بال شريك له     ،  سنني يدعون إىل اهللا وحده    
ميسون يف السـالح  ، فكانوا ا خائفني ،  فأمرهم اهللا بالقتال  ،  فقدموها،  حىت أمروا بعد اهلجرة إىل املدينة     

يا رسول اهللا أبـد     : لصحابة قال مث إن رجال من ا    . فصربوا على ذلك ما شاء اهللا     ؛  ويصبحون يف السالح  
عليـه   ع فقال رسـول اهللا   ؟  أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السالح        ؟  الدهر حنن خائفون هكذا   

وأنزل اهللا   " . لن تصربوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم ليست فيه حديدة              " –وسلم  
فكـانوا   ع مث إن اهللا قبض نبيه    . فأمنوا ووضعوا السالح  ،  فأظهر اهللا نبيه على جزيرة العرب     ،  هذه اآلية 

؛ فأدخل اهللا عليهم اخلـوف    ،  حىت وقعوا فيما وقعوا فيه    . كذلك آمنني يف إمارة أيب بكر وعمر وعثمان       
  . . وغريوا فغري م، فاختذوا احلجزة والشرط

. ووعـد اهللا  . اخلارجون على شـرط اهللا     . .  " ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون       " 
  . . وعهد اهللا

يعبـدونين ال   :  " وظل متحققا وواقعا ما قام املسلمون على شرط اهللا        .  لقد حتقق وعد اهللا مرة    
. ويعملـون صـاحلا   - من اإلميان - ويؤمنون. ال من اآلهلة وال من الشهوات     . .  " يشركون يب شيئا  

إمنـا يبطـى ء النصـر       .  يوم القيامـة   ووعد اهللا مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه األمة إىل           
أو يف تكليف مـن     ؛  لتخلف شرط اهللا يف جانب من جوانبه الفسيحة       . واالستخالف والتمكني واألمن  

وذلـت  ،  وخافت فطلبـت األمـن    ،  وجازت االبتالء ،  حىت إذا انتفعت األمة بالبالء    ؛  تكاليفه الضخمة 
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وبشروطه اليت قررها   ،  ه اليت أرادها اهللا   كل ذلك بوسائل   . . وختلفت فطلبت االستخالف  ،  فطلبت العزة 
 . وال تقف يف طريقه قوة من قوى األرض مجيعا، حتقق وعد اهللا الذي ال يتخلف . . اهللا

وأمتـه   ع وبأال حيسب الرسول  ،   لذلك يعقب على هذا الوعد باألمر بالصالة والزكاة والطاعة        
 : ي ارتضى هلمحسابا لقوة الكافرين الذين حياربوم وحياربون دينهم الذ

ال حتسنب الـذين كفـروا      . وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون   ،  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة    " 
  . .  " ومأواهم النار ولبئس املصري. معجزين يف األرض

وتطهري ،  واالستعالء على الشح  . وتقومي القلب بإقامة الصالة   ،  االتصال باهللا  . .  فهذه هي العدة  
، وتنفيذ شريعة اهللا يف الصغرية والكبرية     ،  وطاعة الرسول والرضى حبكمه   . تاء الزكاة النفس واجلماعة بإي  

يف األرض من الفساد واالحندار واخلوف والقلـق     " لعلكم ترمحون :  " وحتقيق النهج الذي أراده للحياة    
 . ويف اآلخرة من الغضب والعذاب والنكال، والضالل

وقـوم  ، فما هم مبعجـزين يف األرض   . قوة الكافرين فال عليكم من    ،   فإذا استقمتم على النهج   
. أقوياء بعدتكم اليت تستطيعون   ،  أقوياء بنظامكم ،  وأنتم أقوياء بإميانكم  . الظاهرة لن تقف لكم يف طريق     

ولكن القلوب املؤمنة اليت جتاهـد تصـنع اخلـوارق          . وقد ال تكونون يف مثل عدم من الناحية املادية        
 . واألعاجيب

 حقيقة ضخمة ال بد أن يتمالها من يريد الوصول إىل حقيقـة وعـد اهللا يف تلـك                    إن اإلسالم 
قبل ، وهو يدرك شروطها على حقيقتها    ،  وال بد أن يبحث عن مصداقها يف تاريخ احلياة البشرية         . اآليات

 . أو يستبطى ء وقوعها يف حالة من احلاالت، أن يتشكك فيها أو يرتاب
وارتضته يف كـل  ، وحكمت هذا النهج يف احلياة   ،  على ج اهللا   إنه ما من مرة سارت هذه األمة        

وما من مرة خالفت عن هذا النـهج إال         . إال حتقق وعد اهللا باالستخالف والتمكني واألمن       . . أمورها
وختطفهـا  ؛  واستبد ـا اخلـوف    ؛  وطرد دينها من اهليمنة على البشرية     ،  وذلت،  ختلفت يف ذيل القافلة   

 . األعداء
ومـن أوىف   . فمن شاء الوعد فليقم بالشرط    . أال وإن شرط اهللا معروف    . د اهللا قائم   أال وإن وع  

 ؟ بعهده من اهللا
|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

65

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم والَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَـاثَ        + 
بِل صلَاِة الْفَجِر وِحني تضعونَ ِثيابكُم من الظَِّهريِة وِمن بعِد صلَاِة الِْعشاء ثَلَاثُ عـوراٍت               مراٍت ِمن قَ  

              اللَّه نيبي ٍض كَذَِلكعلَى بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج ِهملَيلَا عو كُملَيع سلَي لَّكُم  لَكُم 
     ِكيمح ِليمع اللَّهاِت وِمـن             58الْآي أْذَنَ الَّـِذينتا اسوا كَمأِْذنتسفَلْي لُمالْح لَغَ الْأَطْفَالُ ِمنكُمِإذَا بو 

 ِكيمح ِليمع اللَّهاِتِه وآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك ِلِهم59قَب  
ء اللَّاِتي لَا يرجونَ ِنكَاحا فَلَيس علَيِهن جناح أَن يضـعن ِثيـابهن غَيـر               والْقَواِعد ِمن النسا  

 ِليمع ِميعس اللَّهو نلَّه ريخ ِففْنعتسأَن يٍة واٍت ِبِزينجربت60م  
 علَى الْمِريِض حرج ولَا علَى أَنفُِسكُم أَن        لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرِج حرج ولَا        

                  أَو اِتكُمـوـوِت أَخيب أَو اِنكُمووِت ِإخيب أَو اِتكُمهوِت أُميب أَو اِئكُموِت آبيب أَو وِتكُميأْكُلُوا ِمن بت
       وِت أَخيب أَو اِتكُمموِت عيب أَو اِمكُمموِت أَعيب           أَو ـهفَاِتحم ملَكْـتا مم أَو الَاِتكُموِت خيب أَو اِلكُمو

صِديِقكُم لَيس علَيكُم جناح أَن تأْكُلُوا جِميعا أَو أَشتاتا فَِإذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تِحيةً                
بكَةً طَياربِعنِد اللَِّه م نِقلُون معت لَّكُماِت لَعالْآي لَكُم اللَّه نيبي 61ةً كَذَِلك  

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع لَـم يـذْهبوا حتـى              
     كونأِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهأِْذنتسفَأْذَن          ي أِْنِهمِض شعِلب وكأْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرونَ ِباللَِّه وِمنؤي الَِّذين لَِئكأُو

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ملَه ِفرغتاسو مهِمن ن ِشئْت62لِّم  
بعضا قَد يعلَم اللَّه الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا        لَا تجعلُوا دعاء الرسوِل بينكُم كَدعاء بعِضكُم        

 أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينح63فَلْي  
أَنتم علَيِه ويوم يرجعونَ ِإلَيِه فَينبـئُهم ِبمـا         أَلَا ِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت والْأَرِض قَد يعلَم ما           

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِملُوا و64ع_  
|     |     | 

ويف كـل   ،  فهو ينظم حياة اإلنسان يف كل أطوارها ومراحلـها        ؛  إن اإلسالم منهاج حياة كامل    
كما يتوىل  ،  ومن مث يتوىل بيان اآلداب اليومية الصغرية       .ويف كل حركاا وسكناا   ،  عالقاا وارتباطاا 

 . ويتجه ا إىل اهللا يف النهاية، وينسق بينها مجيعا؛ بيان التكاليف العامة الكبرية
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لقد تضمنت بعض احلدود إىل جانب االستئذان علـى         .  وهذه السورة منوذج من ذلك التنسيق     
مث عاد السياق يتحدث عن حسن أدب املسـلمني         . ودوإىل جانبها جولة ضخمة يف جمايل الوج      . البيوت

إىل جانب وعد اهللا احلق للمـؤمنني باالسـتخالف         . يف التحاكم إىل اهللا ورسوله وسوء أدب املنافقني       
إىل جانـب   ؛  وها هو ذا يف هذا الدرس يعود إىل آداب االستئذان يف داخل البيـوت             . واألمن والتمكني 

إىل جانـب   ؛  ظم عالقة الزيارة والطعام بني األقارب واألصدقاء      وين ع االستئذان من جملس رسول اهللا    
فكلها آداب تأخذ ا اجلماعة املسلمة وتنـتظم ـا           . . . األدب الواجب يف خطاب الرسول ودعائه     

 . والقرآن يربيها يف جماالت احلياة الكبرية والصغرية على السواء. عالقاا
|     |     | 

ثـالث  ؛  ستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم        يا أيها الذين آمنوا لي     " 
ثـالث  . ومن بعد صالة العشـاء    ،  وحني تضعون ثيابكم من الظهرية    ،  من قبل صالة الفجر   : مرات

كـذلك  . طوافون عليكم بعضكم على بعض    . ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن     . عورات لكم 
  . .   "يبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكيم

وهنا يبني أحكام االسـتئذان يف داخـل        .  لقد سبقت يف السورة أحكام االستئذان على البيوت       
 . البيوت

إال يف ثالثـة    . واألطفال املميزون الذين مل يبلغوا احللم يدخلون بال استئذان        ،   فاخلدم من الرقيق  
الوقت قبل صالة الفجـر     : هذه األوقات هي  . فهم يستأذنون فيها  ،  أوقات تنكشف فيها العورات عادة    

ووقت الظهـرية عنـد     . حيث يكون الناس يف ثياب النوم عادة أو أم يغريوا ويلبسون ثياب اخلروج            
وبعد صالة العشاء حني خيلعون     . حيث خيلعون مالبسهم يف العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة        ،  القيلولة

  . . مالبسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل
، ويف هذه األوقات الثالثة ال بد أن يستأذن اخلدم        . النكشاف العورات فيها   " عورات "  ومساها

وهـو  . كي ال تقع أنظارهم على عورات أهلـيهم       ،  وأن يستأذن الصغار املميزون الذين مل يبلغوا احللم       
ـ   ،  مستهينني بآثاره النفسية والعصبية واخللقية    ،  أدب يغفله الكثريون يف حيام املرتلية      دم ال  ظانني أن اخل

بينما يقرر النفسـيون    . وأن الصغار قبل البلوغ ال ينتبهون هلذه املناظر       ! متتد أعينهم إىل عورات السادة    
أن بعض املشاهد اليت تقع عليها أنظار األطفال يف صغرهم هي الـيت         - بعد تقدم العلوم النفسية    - اليوم

 . فاؤهم منهاوقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب ش؛ تؤثر يف حيام كلها



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

67

سـليمة  ،  وهو يريد أن يبين أمة سليمة األعصـاب       ؛   والعليم اخلبري يؤدب املؤمنني ذه اآلداب     
 . نظيفة التصورات، طاهرة القلوب، مهذبة املشاعر، الصدور

وال جيعـل اسـتئذان     .  وخيصص هذه األوقات الثالثة دون غريها ألا مظنة انكشاف العورات         
فهم كثريو الدخول واخلروج على أهليهم حبكم صغر سنهم         .  منعا للحرج  اخلدم و الصغار يف كل حني     

وبذلك جيمع بني احلرص على عـدم        . .  " طوافون عليكم بعضكم على بعض    :  " أو قيامهم باخلدمة  
 . وإزالة احلرج واملشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار، انكشاف العورات

الذين جيب أن يستأذنوا    ،  فإم يدخلون يف حكم األجانب    ،   فأما حني يدرك الصغار سن البلوغ     
 . الذي مضت به آية االستئذان، حسب النص العام، يف كل وقت

ومـا  ،  ألن املقام مقام علم اهللا بنفوس البشـر        " واهللا عليم حكيم  :  "  ويعقب على اآلية بقوله   
 . ومقام حكمته كذلك يف عالج النفوس والقلوب؛ يصلحها من اآلداب

||     |      
فعاد هنا يسـتثين مـن     . ولقد سبق األمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعا إلثارة الفنت والشهوات          

وفرغت أجسامهن من الفتنة املثرية     ؛  النساء القواعد اللوايت فرغت نفوسهن من الرغبة يف معاشرة الرجال         
 : للشهوات
غـري   - يهن جناح أن يضعن ثيان    فليس عل ؛  والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا       " 

  . .  " واهللا مسيع عليم؛ وأن يستعففن خري هلن - متربجات بزينة
علـى أال تنكشـف عـوران وال        ،   فهؤالء القواعد ال حرج عليهن أن خيلعن ثيان اخلارجية        

أي . ومسي هذا اسـتعفافا   . وخري هلن أن يبقني كاسيات بثيان اخلارجية الفضفاضة       . يكشفن عن زينة  
وذلك حسـب   . . وبني التحجب والعفة من صلة؛ ملا بني التربج والفتنة من صلة ،  طلبا للعفة وإيثارا هلا   

 . واحليلولة بني املثريات وبني النفوس، نظرية اإلسالم يف أن خري سبل العفة تقليل فرص الغواية
. ا يوسوس يف اجلنـان    وم،  ويطلع على ما يقوله اللسان    ،  يسمع ويعلم  . .  " واهللا مسيع عليم   " 

 . واألمر هنا أمر نية وحساسية يف الضمري
|     |     | 

 : مث ميضي يف تنظيم العالقات واالرتباطات بني األقارب واألصدقاء
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وال علـى   ،  وال على املـريض حـرج     ،  وال على األعرج حرج   ،  ليس على األعمى حرج    " 
أو بيـوت  ، أو بيوت أخوانكم،  أمهاتكمأو بيوت ،  أو بيوت آبائكم  ،  أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم    

أو مـا   ؛  أو بيوت خـاالتكم   ،  أو بيوت أخوالكم  ،  أو بيوت عماتكم  ،  أو بيوت أعمامكم  ،  أخواتكم
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا    . ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا       . أو صديقكم ،  ملكتم مفاحته 
  . .  " بني اهللا لكم اآليات لعلكم تعقلونكذلك ي. حتية من عند اهللا مباركة طيبة، على أنفسكم

ويستصـحبون معهـم     - دون استئذان  -  روى أم كانوا يأكلون من هذه البيوت املذكورة       
فتحرجـوا أن يطعمـوا وحتـرج هـؤالء أن           . . الفقراء منهم  . . العمي والعرج واملرضى ليطعموهم   

وال تأكلوا أموالكم بيـنكم       " :ذلك حني نزلت  . يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت أو إذن       
ويتحرجون ،  فكانوا حيذرون دائما أن يقعوا فيما ى اهللا عنه        . فقد كانت حساسيتهم مرهفة    " بالباطل

وعن ،  ترفع احلرج عن األعمى واملريض واألعرج     ،  فأنزل اهللا هذه اآلية   . أن يلموا باحملظور ولو من بعيد     
وذلك حممول على أن صاحب     . ه أمثال هؤالء احملاويج   وأن يصحب مع  . القريب أن يأكل من بيت قريبه     

ال  " وإىل أنه  " ال ضرر وال ضرار    " استنادا إىل القواعد العامة يف أنه     . البيت ال يكره هذا وال يتضرر به      
  " . )1(حيل مال امرى ء مسلم إال بطيب نفس 

والصياغة اليت ال   ،  ملوضوعيفإننا نلحظ فيها دقة األداء اللفظي والترتيب ا       ،   وآلن اآلية آية تشريع   
فهي تبدأ ببيوت األبنـاء واألزواج وال       . كما نلمح فيها ترتيب القرابات    . تدع جماال للشك والغموض   

وبيت ،  فبيت االبن بيت ألبيه   ،  فيدخل فيها بيت االبن وبيت الزوج      " من بيوتكم  " بل تقول . تذكرهم
فبيـوت  . فبيوت األخوات ،  فبيوت اإلخوة . تفبيوت األمها ،  وتليها بيوت اآلباء  ،  الزوج بيت لزوجته  

ويضاف إىل هذه القرابات اخلازن على       . . فبيوت اخلاالت ،  فبيوت األخوال ،  فبيوت العمات ،  األعمام
ويلحـق ـا بيـوت      . مال الرجل فله أن يأكل مما ميلك مفاحته باملعروف وال يزيد على حاجة طعامه             

فقـد يسـر األصـدقاء أن يأكـل         . دم التأذي والضرر  عند ع . ليلحق صلتهم بصلة القرابة   . األصدقاء
 . أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان

لـيس  :  " بني احلالة اليت جيوز عليها األكـل    ،   فإذا انتهى من بيان البيوت اليت جيوز األكل منها        
على فقد كان من عادات بعضهم يف اجلاهلية أال يأكل طعاما            " عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا      

                                                 
 .  رواه الشافعي واستند إليه يف أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق)1(
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ورد األمر إىل بساطته بـال      ،  فرفع اهللا هذا احلرج املتكلف    ! فإن مل جيد من يؤاكله عاف الطعام      . انفراد
 . وأباح أن يأكلوا أفرادا أو مجاعات، تعقيد

:  "  فإذا انتهى من بيان احلالة اليت يكون عليها األكل ذكر آداب دخول البيوت اليت يؤكل فيها               
وهو تعبري لطيف عن قوة      . .  " ى أنفسكم حتية من عند اهللا مباركة طيبة       فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عل    
والتحية الـيت  . فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه     . الرابطة بني املذكورين يف اآلية    

وتربط بينهم بالعروة الوثقى    . وتفوح بذلك العطر  ،  حتمل ذلك الروح  . يلقيها عليه هي حتية من عند اهللا      
  . . اليت ال انفصام هلا

 :  وهكذا ترتبط قلوب املؤمنني برم يف الصغرية والكبرية
وتدركون ما يف املنهج اإلهلي من حكمـة    . .  " كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تعقلون       " 
  . . ومن تقدير

|     |     | 
أسـرة   . .  األسرة الكبرية  إىل تنظيمها بني  ،  وينتقل من تنظيم العالقات بني األقارب واألصدقاء      

 : وإىل آداب املسلمني يف جملس الرسول ع ورئيسها وقائدها حممد رسول اهللا . . املسلمني
وإذا كانوا معه على أمر جـامع مل يـذهبوا حـىت            . إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله      " 
ا استأذنوك لبعض شأم فأذن     فإذ. إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله       ؛  يستأذنوه

ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم       . إن اهللا غفور رحيم   . واستغفر هلم اهللا  ،  ملن شئت منهم  
فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنـة أو     . قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا      . بعضا

ويوم يرجعون إليـه    ؛  ألرض قد يعلم ما أنتم عليه     أال إن هللا ما يف السماوات وا      . يصيبهم عذاب أليم  
  . .  " واهللا بكل شيء عليم، فينبئهم مبا عملوا

 روى ابن اسحاق يف سبب نزول هذه اآليات أنه ملا كان جتمع قـريش واألحـزاب يف غـزوة        
فعمـل فيـه    . وما أمجعوا له من األمر ضرب اخلندق على املدينة         ع فلما مسع م رسول اهللا    . اخلندق

 وأبطأ عن رسول اهللا   ،  فدأب ودأبوا ،  وعمل معه املسلمون فيه   ،  ترغيبا للمسلمني يف األجر    ع رسول اهللا 
ويتسـللون  ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل    ،  وعن املسلمني يف عملهم ذلك رجال من املنافقني        ع

لنائبة من احلاجة الـيت  وجعل الرجل من املسلمني إذا نابته ا     ؛  وال إذنه  ع إىل أهليهم بغري علم رسول اهللا     
فإذا قضى حاجته رجـع     . فيأذن له ،  ويستأذنه يف اللحوق حباجته    ع ال بد منها يذكر ذلك لرسول اهللا      
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إمنـا  :  " فأنزل اهللا تعاىل يف أولئـك املـؤمنني       . رغبة يف اخلري واحتسابا له    ،  إىل ما كان فيه من عمله     
ويذهبون بغـري إذن    ،   الذين كانوا يتسللون من العمل     يعين املنافقني : مث قال تعاىل   " اآلية . . . املؤمنون
  . .  " اآلية . . . ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم:  " ع من النيب

 وأيا ما كان سبب نزول هذه اآليات فهي تتضمن اآلداب النفسية التنظيميـة بـني اجلماعـة                 
شـاعرها وعواطفهـا وأعمـاق      هذه اآلداب اليت ال يستقيم أمر اجلماعة إال حني تنبع من م           . وقائدها
 : وإال فهي الفوضى اليت ال حدود هلا. مث تستقر يف حياا فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا. ضمريها

ال الذين يقولون بأفواههم مث ال حيققون مدلول         . .  " إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله      " 
 . وال يطيعون اهللا ورسوله؛ قوهلم

واألمر اجلامع األمر اهلام الذي      . .  " ا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه        وإذا كانو  " 
فال يذهب املؤمنـون حـىت      . لرأى أو حرب أو عمل من األعمال العامة       ،  يقتضي اشتراك اجلماعة فيه   

 . كي ال يصبح األمر فوضى بال وقار وال نظام. يستأذنوا إمامهم
فلهم ؛  ال يستأذنون إال وهم مضطرون    ،  ويلتزمون هذا األدب  ،  ن وهؤالء الذين يؤمنون هذا اإلميا    

 ويستدعي جتمعها له  ،  من إميام ومن أدم عاصم أال يتخلوا عن األمر اجلامع الذي يشغل بال اجلماعة             
بعد أن يبيح له حريـة      . رئيس اجلماعة  ع ومع هذا فالقرآن يدع الرأي يف اإلذن أو عدمه للرسول         . . 
وكان قـد عاتبـه علـى اإلذن        [  . .  " ستأذنوك لبعض شأم فأذن ملن شئت منهم      فإذا ا :  " اإلذن

 " مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني         ! عفا اهللا عنك  :  " للمنافقني من قبل فقال   
وقد تكـون هنـاك    ،  فريفع احلرج عن عدم اإلذن    ،  وإن شاء مل يأذن   ،  يدع له الرأى فإن شاء أذن      . . ]

ويستبقي حرية التقدير لقائد اجلماعة ليوازن بـني املصـلحة يف البقـاء واملصـلحة يف                . رة ملحة ضرو
 . ويترك له الكلمة األخرية يف هذه املسألة التنظيمية يدبرها مبا يراه. االنصراف

وأن االستئذان والـذهاب    ؛  وعدم االنصراف هو األوىل   ،   ومع هذا يشري إىل أن مغالبة الضرورة      
  " إن اهللا غفور رحيم   . واستغفر هلم اهللا  :  " للمعتذرين ع  أو قصور يقتضي استغفار النيب     فيهما تقصري 

 . فال يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إىل االستئذان. وبذلك يقيد ضمري املؤمن. . 
ـ : فال يدعى بامسه  . ويف كل األحوال  ،  عند االستئذان  ع  ويلتفت إىل ضرورة توقري الرسول     ا ي

: إمنا يدعى بتشريف اهللا له وتكرميـه      . كما يدعو املسلمون بعضهم بعضا    . يا أبا القاسم  : أو كنيته . حممد
 : يا رسول اهللا. يا نيب اهللا
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  . .  " ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا " 
.  وكل توجيه  حىت تستشعر توقري كل كلمة منه      ع  فال بد من امتالء القلوب بالتوقري لرسول اهللا       

وفرق بني أن يكون هو متواضـعا       . وال بد للقائد من هيبة    ،  فال بد للمريب من وقار    . وهي لفتة ضرورية  
جيب أن تبقى للمريب مرتلة يف نفوس        . . وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض        ؛  هينا لينا 

يتجاوزوا معهـا حـدود التبجيـل       ويستحيون هم أن    ،  من يربيهم يرتفع ا عليهم يف قرارة شعورهم       
 . والتوقري

ويتـدارى بعضـهم    ،  يلوذ بعضهم ببعض  ،   مث حيذر املنافقني الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن       
قد يعلم اهللا الذين يتسللون مـنكم       :  " وإن كانت عني الرسول ال تراهم     ،  فعني اهللا عليهم   . . ببعض
، ويتمثل فيها اجلنب عن املواجهة    ؛  لل حبذر من الس   وهو تعبري يصور حركة التخلي والتس      . .  " لواذا

 . وحقارة احلركة والشعور املصاحب هلا يف النفوس
  . .  " فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " 

ويتبعون جـا غـري   ، فليحذر الذين خيالفون عن أمره . . وديد رعيب،  وإنه لتحذير مرهوب 
ليحذروا أن تصيبهم فتنـة تضـطرب فيهـا         . ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة       ،  جه

وتفسـد  ،  والطيب باخلبيث ،  فيختلط احلق بالباطل  ،  وينتكث فيها النظام  ،  وختتل فيها املوازين  ،  املقاييس
 . ا خري من شر   وال يتميز فيه  ،  وال يقف عند حده أحد    ،  فال يأمن على نفسه أحد    ؛  أمور اجلماعة وحياا  

جزاء املخالفة عن أمـر  . يف الدنيا أو يف اآلخرة    " أو يصيبهم عذاب أليم   :  " وهي فترة شقاء للجميع   . 
 . وجه الذي ارتضاه للحياة، اهللا

وخيتم معه السورة كلها بإشعار القلوب املؤمنة واملنحرفة بـأن اهللا مطلـع             ،  وخيتم هذا التحذير  
 . مبا تنطوي عليه وختفيهعامل ، رقيب على عملها، عليها

ويوم يرجعون إليه فينبئهم مبـا      ؛  قد يعلم ما أنتم عليه    . أال إن هللا ما يف السماوات واألرض       " 
 .  " واهللا بكل شيء عليم. عملوا

|     |     | 
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فهذا هو الضـمان  . وتذكريها خبشيته وتقواه  ؛   وهكذا ختتم السورة بتعليق القلوب واألبصار باهللا      
اليت فرضـها اهللا يف هـذه       ،  وهذه األخالق واآلداب  ،  ا هو احلارس لتلك األوامر والنواهي     وهذ. األخري

  . . السورة وجعلها كلها سواء
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   د، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحي |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم اد، ومن جورالعباد إىل عبادة رب العب

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .اسوء ورهبا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             د اجلاد على كافة   دعوة إىل اإلعدا   |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .هللايأيت أمر ا خذهلم حىت
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