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 +                 ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيـا   1يي 

ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوِت النِبي ولَا تجهروا لَه ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض            أَيها الَِّذين آمنوا لَا     
 ِإنَّ الَِّذين يغضونَ أَصواتهم ِعند رسوِل اللَِّه أُولَِئـك الَّـِذين   2أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ   

تام         ِظيمع رأَجةٌ وِفرغم مى لَهقْوِللت مهقُلُوب اللَّه ناِت          3حـرجاء الْحرِمـن و ـكونادني ِإنَّ الَِّذين 
  5ِحيم  ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج ِإلَيِهم لَكَانَ خيرا لَّهم واللَّه غَفُور ر4أَكْثَرهم لَا يعِقلُونَ 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن جاءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا أَن تِصيبوا قَوما ِبجهالٍَة فَتصِبحوا علَـى مـا                  
   اِدِمنين ملْت6فَع            ِر لَعالْأَم نِفي كَِثٍري م كُمِطيعي ولَ اللَِّه لَوسر وا أَنَّ ِفيكُملَماعو      ـببح اللَّه لَِكنو مِنت

 7ِإلَيكُم الِْإميانَ وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ أُولَِئك هـم الراِشـدونَ                
 ِكيمح ِليمع اللَّهةً ومِنعاللَِّه و نلًا م8فَض  

 ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْـأُخرى فَقَـاِتلُوا           وِإن طَاِئفَتانِ 
                   ِحـبي أَقِْسـطُوا ِإنَّ اللَّـهِل ودا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص ِر اللَِّه فَِإن فَاءتِفيَء ِإلَى أَمى تتِغي حبالَِّتي ت

الْم ونَ 9قِْسِطنيمحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْمم10 ِإن  
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَوٍم عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا ِنساء مـن نسـاء                    

 أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلِْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْس اِالسم الْفُسوق بعد الِْإميـاِن                 عسى
  11ومن لَّم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 

ن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم          يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا من الظَّ       
 ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَِرهتيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح ِحبا أَيضع12ب  

من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد           يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم      
 ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُم13اللَِّه أَت  

نُ ِفـي قُلُـوِبكُم وِإن      قَالَِت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل الِْإميا           
             ِحيمر غَفُور ئًا ِإنَّ اللَّهيش اِلكُممأَع نكُم مِلتلَا ي ولَهسرو وا اللَّهِطيعوا     14تنآم ونَ الَِّذينِمنؤا الْممِإن 

 قُلْ  15م ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ        ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسهِ       
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                ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَمعي اللَّهو ِبِديِنكُم ونَ اللَّهلِّمعونَ  16أَتنمي 
      لَيوا عنموا قُل لَّا تلَمأَنْ أَس كلَيع            اِدِقنيص ماِن ِإن كُنتِللِْإمي اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي ِل اللَّهكُم بلَامِإس 

  _18 ِإنَّ اللَّه يعلَم غَيب السماواِت والْأَرِض واللَّه بِصري ِبما تعملُونَ 17
|     |     | 

تتضمن حقائق كـبرية مـن      ،  ة جليلة ضخمة  سور،  هذه السورة اليت ال تتجاوز مثاين عشرة آية       
حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقا عالية وآمادا       . ومن حقائق الوجود واإلنسانية   ،  حقائق العقيدة والشريعة  

، وتشمل من مناهج التكـوين والتنظـيم      ؛  وتثري يف النفس والذهن خواطر عميقة ومعاين كبرية       ؛  بعيدة
 ! ما يتجاوز حجمها وعدد آياا مئات املرات، شريع والتوجيهومبادى ء الت، وقواعد التربية والتهذيب

 .  وهي تربز أمام النظر أمرين عظيمني للتدبر والتفكري
لعـامل رفيـع   ، هو أا تكاد تستقل بوضع معامل كاملة،  وأول ما يربز للنظر عند مطالعة السورة    

واليت تكفل  ؛   يقوم عليها هذا العامل    متضمنة القواعد واألصول واملبادئ واملناهج اليت     ؛  كرمي نظيف سليم  
عامل نقي   . . ويليق أن ينتسب إىل اهللا    ،  ويتجه إىل اهللا  ،  عامل يصدر عن اهللا    . . وصيانته أخريا ،  قيامه أوال 

وأدب مـع   ،  عامل له أدب مـع اهللا      . . وقبل ذلك عف السريرة   ،  عف اللسان ،  نظيف املشاعر ،  القلب
ويف الوقت  . ويف حركات جوارحه  ،  أدب يف هواجس ضمريه   . وأدب مع غريه  ،  وأدب مع نفسه  ،  رسوله

وهي شرائع ونظم تقـوم علـى ذلـك         . وله نظمه اليت تكفل صيانته    ،  ذاته له شرائعه املنظمة ألوضاعه    
وتتـوازن  ،  وتتالقى شرائعه ومشاعره  ،  فيتواىف باطن هذا العامل وظاهره    ؛  وتتسق معه ،  وتنبثق منه ،  األدب

ومن مث ال يوكل قيام هذا       . . وهو يتجه ويتحرك إىل اهللا    ،  حاسيسه وخطاه وتتناسق أ ؛  دوافعه وزواجره 
وال يوكل كذلك رد    ؛  رد أدب الضمري ونظافة الشعور    ،  العامل الرفيع الكرمي النظيف السليم وصيانته     

كما ،  كذلك ال يوكل لشعور الفرد وجهده     . بل يلتقي هذا بذلك يف انسجام وتناسق      . التشريع والتنظيم 
وتتالقـى واجبامـا    ؛  والدولة باألفراد ،  بل يلتقي فيه األفراد بالدولة    . يترك لنظم الدولة وإجراءاا   ال  

 . ونشاطهما يف تعاون واتساق
، يتمثل هذا األدب يف إدراك حدود العبد أمام الـرب         . ومع رسول اهللا  ،   هو عامل له أدب مع اهللا     
إن ،  واتقوا اهللا ،  وا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله      يا أيها الذين آمن   :  " والرسول الذي يبلغ عن الرب    

وال ؛  وال يقترح عليه يف قضاء أو حكم      ،  فال يسبق العبد املؤمن إهله يف أمر أو ي         "  . . اهللا مسيع عليم  
وحياء ،  تقوى منه وخشية   . . وال جيعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه       ؛  يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه      
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يا أيها الذين آمنوا ال ترفعـوا       :  "  وتوقريه  ع   وله أدب خاص فيه خطاب رسول اهللا         .  .منه وأدبا 
أن حتبط أعمالكم وأنتم ال     ،  وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض      . أصواتكم فوق صوت النيب   

هلـم  ، إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقـوى         . تشعرون
ولو أم صربوا حىت    ،  إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون        . رة وأجر عظيم  مغف

  "  . . واهللا غفور رحيم، خترج إليهم لكان خريا هلم
. قبل احلكم عليها  ،  واالستيثاق من مصدرها  ،   وهو عامل له منهجه يف التثبت من األقوال واألفعال        

وال ،  يف غري ما تقدم بـني يديـه       ،  إىل الرجوع باألمر إىل رسول اهللا     و،  يستند هذا املنهج إىل تقوى اهللا     
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينـوا أن تصـيبوا قومـا               :  " اقتراح مل يطلبه ومل يأمر به     

لو يطيعكم يف كثري من األمـر  ، واعلموا أن فيكم رسول اهللا ؛  فتصبحوا على ما فعلتم نادمني    ،  جبهالة
، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصـيان     ،  وزينه يف قلوبكم  ،  كن اهللا حبب إليكم اإلميان    ول. لعنتم

  "  . . واهللا عليم حكيم، فضال من اهللا ونعمة، أولئك هم الراشدون
،  وهو عامل له نظمه وإجراءاته العملية يف مواجهة ما يقع فيه من خالف وفنت وقالقل واندفاعات               

وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعـدة األخـوة بـني            . الجختلخل كيانه لو تركت بغري ع     
وإن طائفتان من   :  " ومن تقوى اهللا والرجاء يف رمحته ورضاه      ،  ومن حقيقة العدل واإلصالح   ،  املؤمنني

فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر            ؛  املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما   
، إمنـا املؤمنـون إخـوة     . إن اهللا حيب املقسطني   ،  فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا    فإن  ؛  اهللا

  "  . . واتقوا اهللا لعلكم ترمحون، فأصلحوا بني أخويكم
وله آدابه السلوكية يف معامالته بعضـه  ؛  وهو عامل له آدابه النفسية يف مشاعره جتاه بعضه البعض 

وال نساء مـن    ؛  سخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم        يا أيها الذين آمنوا ال ي     :  " مع بعض 
الفسـوق  : بئس االسم . وال تنابزوا باأللقاب  ،  وال تلمزوا أنفسكم  ؛  نساء عسى أن يكن خريا منهن     

  "  . . ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون. بعد اإلميان
،  فيه أحد بظنـة    ال يؤخذ ،  مصون الغيبة واحلضرة  ،  مكفول احلرمات ،   وهو عامل نظيف املشاعر   

يا أيها الـذين    :  " وال يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه ألدىن مساس        ،  وال تتبع فيه العورات   
أحيـب  . وال يغتب بعضـكم بعضـا  ، وال جتسسوا، آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث 

  " . حيمإن اهللا تواب ر، واتقوا اهللا! فكرهتموه؟ أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا
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وله ميزانـه  ؛  وهو عامل له فكرته الكاملة عن وحدة اإلنسانية املختلفة األجناس املتعددة الشعوب         
يا أيها الناس إنـا     :  " إنه ميزان اهللا املربأ من شوائب اهلوى واالضطراب       . الواحد الذي يقوم به اجلميع    

إن اهللا ،  مكم عنـد اهللا أتقـاكم     إن أكر . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا   ،  خلقناكم من ذكر وأنثى   
  "  . . عليم خبري

 والسورة بعد عرض هذه احلقائق الضخمة اليت تكاد تستقل برسم معامل ذلك العامل الرفيع الكرمي               
وبامسه هتف هلـم    . الذي بامسه دعي املؤمنون إىل إقامة ذلك العامل       ،  حتدد معامل اإلميان  ،  النظيف السليم 

يا أيهـا   :  " احلافز إىل التلبية والتسليم   ،  وهم إىل تكاليفه ذا الوصف اجلميل     ليلبوا دعوة اهللا الذي يدع    
والذي ييسر كل   ؛  ذلك النداء احلبيب الذي خيجل من يدعى به من اهللا أن ال جييب             "  . . الذين آمنوا 

مل : قـل . آمنـا : قالت األعراب :  " ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب    ،  تكليف ويهون كل مشقة   
وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم مـن        . وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم    . أسلمنا: كن قولوا ول،  تؤمنوا

وجاهـدوا  ،  مث مل يرتابوا  ،  إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله     . إن اهللا غفور رحيم   ،  أعمالكم شيئا 
 يعلم مـا يف     واهللا،  أتعلمون اهللا بدينكم  : قل. أولئك هم الصادقون  ،  بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا    

  "  . . واهللا بكل شيء عليم، السماوات وما يف األرض
هبة اإلميان اليت مين ا علـى مـن         .  وتكشف السورة يف ختامها عن ضخامة اهلبة اإلهلية للبشر        

بـل  . ال متنوا علي إسالمكم   : قل. مينون عليك أن أسلموا   :  " وفق ما يعلمه فيه من استحقاق     ،  يشاء
 هداكم لإلميان إن كنتم صادقني إن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض واهللا بصري              اهللا مين عليكم أن   

  "  . . مبا تعملون
ومن مراجعة املناسـبات الواقعيـة الـيت        ،   فأما األمر الثاين الذي يربز للنظر من خالل السورة        

آن الكرمي والتربية   الذي متثله توجيهات القر   ،  فهو هذا اجلهد الضخم الثابت املطرد     ،  صاحبت نزول آياا  
، اليت متثل ذلك العامل الرفيع الكرمي النظيف السليم       ،  إلنشاء وتربية تلك اجلماعة املسلمة    ،  النبوية احلكيمة 

، وال حلما طـائرا   ،  فلم يعد منذ ذلك احلني فكرة مثالية      ؛  الذي وجدت حقيقته يوما على هذه األرض      
 ! يعيش يف اخليال

لت حقيقة واقعة يف فترة من فترات التاريخ مل تنبت فجأة ومل توجـد   هذه اجلماعة املثالية اليت متث 
كذلك مل تظهر نتيجة نفحة تغري طبائع األشياء كلـها يف حلظـة أو              . ومل ختلق بني يوم وليلة    ؛  مصادفة
وأخذت الـزمن الـالزم     . بل منت منوا طبيعيا بطيئا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة اجلذور          . ومضة
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، واحتاجت إىل العناية الساهرة   . خذت اجلهد املوصول الثابت املطرد الضروري هلذا النمو       كما أ ،  لنموها
واحتاجت . والتقوية والتثبيت ،  والتوجيه والدفع ،  واجلهد البصري يف التهذيب والتشذيب    ،  والصرب الطويل 

هـذه التجـارب    مع التوجيـه لعـربة      ؛  إىل معاناة التجارب الواقعية املريرة واالبتالءات الشاقة املضنية       
حلمـل   - على علم  - ويف هذا كله كانت تتمثل الرعاية اإلهلية هلذه اجلماعة املختارة          . . واالبتالءات

وذلك مع الفضـائل الكامنـة واالسـتعدادات        . وحتقيق مشيئة اهللا ا يف األرض     ؛  هذه األمانة الكربى  
وذا كلـه أشـرقت تلـك     . . واءويف الظروف واألحوال املهيأة له على الس ؛  املكنونة يف ذلك اجليل   

ووجدت هذه احلقيقة اليت تتراءى من بعيد وكأا حلم مرفـرف يف            ؛  الومضة العجيبة يف تاريخ البشرية    
 ! أو رؤيا جمنحة يف خيال، قلب

|     |     | 
يا أيهـا   . واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم     ،  يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله          " 

أن ،  وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض      ،  لذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب       ا
إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا           . حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون    

. قلـون إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يع        . هلم مغفرة وأجر عظيم   ،  قلوم للتقوى 
  "  . . واهللا غفور رحيم، ولو أم صربوا حىت خترج إليهم لكان خريا هلم

نداء من   "  . . يا أيها الذين آمنوا   .  " وأول استجاشة للقلوب  ،   تبدأ السورة بأول نداء حبيب    
ملون وأم حي ،  وتشعرهم بأم له  ،  واستجاشة لقلوم بالصفة اليت تربطهم به     . اهللا للذين آمنوا به بالغيب    

وأنه حبب إليهم اإلميـان     ،  وأم هنا ألمر يقدره ويريده    ،  وأم يف هذا الكوكب عبيده وجنوده     ،  شارته
وأن يقفوا بـني    ،  فأوىل هلم أن يقفوا حيث أراد هلم أن يكونوا        ،  وزينه يف قلوم اختيارا هلم ومنة عليهم      

ويسـلم  ،  ما يؤمر ويرضى مبا يقسم    يفعل  ،  يدي اهللا موقف املنتظر لقضائه وتوجيهه يف نفسه ويف غريه         
 : ويستسلم
  "  . . واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم، يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله " 

وال يف أمـور    ،  ال يف خاصة أنفسكم   ،  ال تقترحوا على اهللا ورسوله اقتراحا     ،   يا أيها الذين آمنوا   
وال تقضوا يف أمر ال ترجعون      ،  قبل قول اهللا فيه على لسان رسوله      وال تقولوا يف أمر     . احلياة من حولكم  

 . فيه إىل قول اهللا وقول رسوله
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فكره اهللا تعاىل   . لو صح كذا  . لو أنزل يف كذا وكذا    : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون     :  قال قتادة 
 بشيء حىت    ع   اهللا  ال تفتاتوا على رسول     : وقال جماهد . وا أن يتكلموا بني يديه    : وقال العويف . ذلك

وقـال  . ال تقضوا أمرا دون اهللا ورسوله من شرائع دينكم        : وقال الضحاك . يقضي اهللا تعاىل على لسانه    
 . ال تقولوا خالف الكتاب والسنة : ب علي بن طلحة عن ابن عباس

وهو أصل من أصول التشـريع      . وهو منهج يف التلقي والتنفيذ    .  فهو أدب نفسي مع اهللا ورسوله     
هذه التقوى النابعة من الشعور بـأن       . وراجع إليها ،  وهو منبثق من تقوى اهللا     . . ل يف الوقت ذاته   والعم

 . تلمس وتصور كل هذه احلقائق األصلية الكبرية، وكل ذلك يف آية واحدة قصرية . . اهللا مسيع عليم
؛ ورسـوله فما عاد مقترح منهم يقترح على اهللا        ؛   وكذلك تأدب املؤمنون مع رم ومع رسوهلم      

وما عاد أحد منهم يقضـي      ؛   أن يديل به    ع   وما عاد واحد منهم يديل برأي مل يطلب منه رسول اهللا            
  . . إال أن يرجع قبل ذلك إىل قول اهللا وقول الرسول، برأيه يف أمر أو حكم

 حيث قال لـه الـنيب    ا عن معاذ - باسناده -  روى أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
: قـال " ؟  فإن مل جتـد :  "  ع  قال  . بكتاب اهللا تعاىل  : قال" ؟    مب حتكم :  " ه إىل اليمن   حني بعث  ع  

 فضرب يف صدره وقال   . أجتهد رأيي  : ا قال" ؟    فإن مل جتد  :  "  ع    قال    ع   بسنة رسول اهللا    
 .  ملا يرضي رسول اهللا ع احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا " 

وهم يعلمونه  ،  واملكان الذي هم فيه   ،  هلم عن اليوم الذي هم فيه      يسأ  ع    وحىت لكأن رسول اهللا     
خشية أن يكون يف قوهلم تقدم بني يدي        . اهللا ورسوله أعلم  : فيتحرجون أن جييبوا إال بقوهلم    ،  حق العلم 

 ! اهللا ورسوله
 :  سأل يف حجة الوداع ع أن النيب  ا  جاء يف حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي

: فقال. فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      . اهللا ورسوله أعلم  : قلنا"  . . ؟    هذاأي شهر    " 
فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري      . اهللا ورسوله أعلم  : قلنا؟  أي بلد هذا  : قال! قلنا بلى ؟  أليس ذا احلجة  

.  ورسـوله أعلـم    اهللا: قلنا" ؟    فأي يوم هذا  :  " قال! بلى: قلنا" ؟    أليس البلدة احلرام  :  " فقال. امسه
 . اخل!  . . قلنا بلى؟ أليس يوم النحر: فقال. فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه

اليت انتهى إليها املسلمون بعد مساعهم ذلك       ،  ومن التقوى ،  ومن التحرج ،   فهذه صورة من األدب   
 . تقوى اهللا السميع العليم، وتلك اإلشارة إىل التقوى، وذلك التوجيه، النداء
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توقريا يـنعكس  ، وتوقريهم له يف قلوم؛ األدب الثاين هو أدم مع نبيهم يف احلديث واخلطاب   و
واهللا يدعوهم إليه بذلك النداء     ؛  ومييز جملسه فيهم  ،  ومييز شخص رسول اهللا بينهم    ؛  على نربام وأصوام  

 : وحيذرهم من خمالفة ذلك التحذير الرهيب؛ احلبيب
وال جتهروا له بـالقول كجهـر       ،  ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب    يا أيها الذين آمنوا ال       " 

  "  . . أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون، بعضكم لبعض
أن حتبط أعمـالكم وأنـتم ال        . . ليوقروا النيب الذي دعاهم إىل اإلميان      . .  يا أيها الذين آمنوا   

، وهم غري شاعرين وال عـاملني ، أعماهلمليحذروا هذا املزلق الذي قد ينتهي م إىل حبوط     . . تشعرون
 ! ليتقوه

 : عمله العميق الشديد، وهذا التحذير املرهوب،  ولقد عمل يف نفوسهم ذلك النداء احلبيب
: قـال . عن ابن أيب مليكة   ،  حدثنا نافع بن عمر   ،  حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي    :  قال البخاري 
 حني قدم عليه ركب      ع   فعا أصواما عند النيب     ر. .  ب   أبو بكر وعمر   . . كاد اخلريان أن يهلكا   

أي  " أخي بين جماشع   ا فأشار أحدمها باألقرع بن حابس     " يف السنة التاسعة من اهلجرة     " بين متيم 
يف رواية أخرى أن امسه القعقـاع        " ال أحفظ امسه  : قال نافع . وأشار اآلخر برجل آخر    " ليؤمره عليهم 

فارتفعـت  . مـا أردت خالفـك    : فقال. ما أردت إال خاليف    ب أبو بكر لعمر  : فقال " بن معبد 
وال ،  يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب         :  " فأنزل اهللا تعاىل  . أصواما يف ذلك  

 قال ابـن الـزبري     " . أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون     ،  جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض     
 وروي عن أيب بكر   !  بعد هذه اآلية حىت يستفهمه      ع    اهللا   يسمع رسول  ا فما كان عمر   : ا
يعـين   " واهللا ال أكلمك إال كـأخي السـرار       ،  يا رسول اهللا  : قلت: أنه قال ملا نزلت هذه اآلية      ا

 !  " . كاهلمس
 ا عن أنس بن مالك   ،  عن ثابت ،  حدثنا سليمان بن املغرية   ،  حدثنا هاشم :  وقال اإلمام أمحد  

: إىل قولـه   - يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب         :  " يةملا نزلت هذه اآل   : قال
أنا الذي كنت أرفع صويت     : فقال. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت        " وأنتم ال تشعرون  
  ع  ففقـده رسـول اهللا      . وجلس يف أهله حزينا   . حبط عملي .  أنا من أهل النار     ع   على رسول اهللا    

أنا الذي أرفـع صـويت فـوق    : قال؟  مالك ع تفقدك رسول اهللا : فقالوا له، لقوم إليهفانطلق بعض ا 
.  فأخربوه مبا قـال     ع   فأتوا النيب   . أنا من أهل النار   . حبط عملي .  وأجهر له بالقول    ع   صوت النيب   
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 فكنا نراه ميشي بني أظهرنا وحنـن       : ا قال أنس  " . بل هو من أهل اجلنة    . ال:  "  ع   فقال النيب   
 . نعلم أنه من أهل اجلنة

وهكذا ؛  وذلك التحذير الرعيب  ،   فهكذا ارتعشت قلوم وارجتفت حتت وقع ذلك النداء احلبيب        
ولـو كـانوا يشـعرون    .  خشية أن حتبط أعماهلم وهم ال يشـعرون  ع تأدبوا يف حضرة رسول اهللا      

 ! وه واتقوهفخاف، ولكن هذا املرتلق اخلايف عليهم كان أخوف عليهم! لتداركوا أمرهم
 :  يف تعبري عجيب ع وغضهم أصوام عند رسول اهللا ، ونوه اهللا بتقواهم

هلـم  . أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى     ،  إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا       " 
  "  . . مغفرة وأجر عظيم

فـال  ،  ليص ومتحيص وبعد خت ،  بعد امتحان واختبار  ،  خيتار اهللا هلا القلوب   ،   فالتقوى هبة عظيمة  
والذين يغضون أصوام عند رسـول اهللا قـد         . وقد ثبت أنه يستحقها   ،  يضعها يف قلب إال وقد يأ هلا      

 . وقد كتب هلم معها وا املغفرة واألجر العظيم. هبة التقوى. اخترب اهللا قلوم وهيأها لتلقي تلك اهلبة
ويعدها لألمـر   ،  اهللا قلوب عباده املختارين   ا يريب   . بعد التحذير املخيف  ،   إنه الترغيب العميق  

 . الذي ض به الصدر األول على هدى من هذه التربية ونور. العظيم
  ع  أنه مسع صوت رجلني يف مسجد النيب         ا  وقد روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       

. من أهـل الطـائف    : قاال؟  من أين أنتما  : مث قال ؟  أتدريان أين أنتما  : فجاء فقال ،  قد ارتفعت أصواما  
 ! لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضربا: فقال

  كما كان يكره يف حياته       ع   إنه يكره رفع الصوت عند قربه       :  وعرف علماء هذه األمة وقالوا    
 .  احتراما له يف كل حالع 

الذي .  يف العام التاسع    ع    مث أشار إىل حادث وقع من وفد بين متيم حني قدموا على رسول اهللا               
وكانوا ،  ودخوهلم يف اإلسالم  ،  يء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة         "  . . عام الوفود  " مسي

. يا حممـد  :  املطلة على املسجد النبوي الشريف      ع   فنادوا من وراء حجرات أزواج النيب       ،  أعرابا جفاة 
 : فرتل قوله تعاىل.  هذه اجلفوة وهذا اإلزعاج ع فكره النيب . اخرج لنا
ولو أم صربوا حىت خترج إليهم      ،  إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون         " 

  "  . . واهللا غفور رحيم، لكان خريا هلم
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وكره إليهم النداء على هذه الصفة املنافية لألدب والتوقري         .  فوصفهم اهللا بأن أكثرهم ال يعقلون     
وبني هلم األوىل واألفضـل وهـو الصـرب         . لقائد واملريب  وحرمة رسول اهللا ا     ع   الالئق بشخص النيب    

 . ورغبهم يف املغفرة والرمحة، وحبب إليهم التوبة واإلنابة. واالنتظار حىت خيرج إليهم
 إىل كـل أسـتاذ       ع   وجتاوزوا به شخص رسول اهللا      ،   وقد وعى املسلمون هذا األدب الرفيع     

العامل  - حيكى عن أيب عبيد    . . عليه حىت يدعوهم  وال يقتحمون   ؛  ال يزعجونه حىت خيرج إليهم    . وعامل
  "  . . ما دققت بابا على عامل قط حىت خيرج يف وقت خروجه:  " أنه قال - الزاهد الراوية الثقة

|     |     | 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على مـا                  " 

ولكن اهللا حبـب    ؛  لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم      ،  وا أن فيكم رسول اهللا    واعلم. فعلتم نادمني 
، أولئك هـم الراشـدون    ،  وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان    ،  إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم    

  "  . . واهللا عليم حكيم، فضال من اهللا ونعمة
لنداء الثاين لتقرير ما ينبغي من أدب       وكان ا .  كان النداء األول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي       

فال بـد مـن     . وكان هذا وذلك هو األساس لكافة التوجيهات والتشريعات يف السورة         . للقيادة وتوقري 
لتصبح للتوجيهات بعـد    ،  ومن تقرير مكان القيادة وتوقريها    ،  وضوح املصدر الذي يتلقى عنه املؤمنون     

النداء الثالث يبني للمؤمنني كيف يتلقون األنباء وكيـف  ومن مث جاء هذا  . ذلك قيمتها ووزا وطاعتها   
 : ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها، يتصرفون ا

فتصبحوا على ما   ،  أن تصيبوا قوما جبهالة   ،  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا         " 
  "  . . فعلتم نادمني

ني اجلماعة املسلمة يف كل ما ينقله       وحىت ال يشيع الشك ب    .  وخيصص الفاسق ألنه مظنة الكذب    
فاألصل يف اجلماعة املؤمنة أن يكون أفرادها موضع        . فيقع ما يشبه الشلل يف معلوماا     ،  أفرادها من أنباء  

وبذلك . فأما الفاسق فهو موضع الشك حىت يثبت خربه       . وأن تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذا ا     ،  ثقتها
وال تعجل اجلماعة يف تصـرف      . الرفض ملا يصل إليها من أنباء     يستقيم أمر اجلماعة وسطا بني األخذ و      

وجيانب ،  فتندم على ارتكاا ما يغضب اهللا     . فتصيب قوما بظلم عن جهالة وتسرع     . بناء على خرب فاسق   
 . احلق والعدل يف اندفاع
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ل  وقد ذكر كثري من املفسرين أن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط حني بعثه رسو                  
 الوليـد    ع   أرسل رسول اهللا    : قال جماهد وقتادة  . وقال ابن كثري  .  على صدقات بين املصطلق     ع   اهللا  

إن بين املصطلق قـد مجعـت لـك         : فرجع فقال ،  بن عقبة إىل بين املصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة       
 ا وليـد  خالد بـن ال     ع   فبعث رسول اهللا     - زاد قتادة وأم قد ارتدوا عن اإلسالم       - لتقاتلك

 فلما جاءوا أخـربوا خالـدا     ،  فبعث عيونه ،  فانطلق حىت أتاهم ليال   ،  وأمره أن يتثبت وال يعجل    ،  إليهم
فـرأى   ا فلما أصبحوا أتاهم خالـد    ،  ومسعوا أذام وصالم  ،  أم مستمسكون باإلسالم   ا

: قـال قتـادة   . رميةفأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية الك     ،   فأخربه اخلرب   ع   فرجع إىل رسول اهللا     ؛  الذي يعجبه 
وكذا ذكر غري واحد من      . . )1( " التثبت من اهللا والعجلة من الشيطان     :  "  يقول  ع   فكان رسول اهللا    

وغريهم يف هذه اآلية أـا      . ومقاتل بن حبان  ،  والضحاك،  ويزيد بن رومان  ،  السلف منهم ابن أيب ليلى    
  "  . . ] كثري يف التفسري انتهى كالم ابن[  . . واهللا أعلم. نزلت يف الوليد بن عقبة

فأما الصاحل فيؤخـذ    ؛  وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خرب الفاسق       ،   ومدلول اآلية عام  
واألخذ خبرب الصاحل جزء من منهج      . وخرب الفاسق استثناء  ،  ألن هذا هو األصل يف اجلماعة املؤمنة      ،  خبربه

فهو خمالف ألصل الثقة    ،  صادر ويف مجيع األخبار   أما الشك املطلق يف مجيع امل     . التثبت ألنه أحد مصادره   
واإلسالم يدع احلياة تسـري يف      . ومعطل لسري احلياة وتنظيمها يف اجلماعة     ،  املفروض بني اجلماعة املؤمنة   

وهذا منوذج من اإلطالق    . ويضع الضمانات واحلواجز فقط لصيانتها ال لتعطيلها ابتداء       ،  جمراها الطبيعي 
 . ألخبارواالستثناء يف مصادر ا

وإشـارة  ،   ويبدو أنه كان من بعض املسلمني اندفاع عند اخلرب األول الذي نقله الوليد بن عقبة              
فجاءت اآلية  . وذلك محية من هذا الفريق لدين اهللا وغضبا ملنع الزكاة         .  أن يعجل بعقام    ع   على النيب   

يدركوا قيمتـها وينتبـهوا دائمـا       التالية تذكرهم باحلقيقة الضخمة والنعمة الكبرية اليت تعيش بينهم ل         
 : لوجودها

  "  . . واعلموا أن فيكم رسول اهللا " 
ولكنها عند التدبر تبدوا هائلـة ال تكـاد         .  وهي حقيقة تتصور بسهولة ألا وقعت ووجدت      

فتقـول  ؛ وهل من اليسري أن يتصور اإلنسان أن تتصل السماء باألرض صلة دائمة حية مشهودة  ! تتصور
وتشري علـيهم يف    ،  وتقوم خطاهم أوال بأول   ،  وخترب أهلها عن حاهلم وجهرهم وسرهم     ؛  السماء لألرض 

                                                 
 .  هكذا أثبته ابن كثري يف التفسري)1(
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فـإذا  ؛  ويسر أحدهم اخلاجلـة   ،  ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة     . خاصة أنفسهم وشؤوم  
ويوجهه ملا يفعل وما يقول يف هذا الـذي         ،  ينبئ رسوله مبا وقع    - جل جالله  - وإذا اهللا ،  السماء تطلع 

ومن مث  . قد ال حيس بضخامتها من جيدها بني يديه       . وإا حلقيقة هائلة  . وإنه لنبأ عظيم  . إنه ألمر  . . وقع
اعلموا هذا وقـدروه     "  . . واعلموا أن فيكم رسول اهللا    :  " كان هذا التنبيه لوجودها ذا األسلوب     

 . فهو أمر عظيم، حق قدره
ولكنه يزيـد هـذا     . قدموا بني يدي اهللا ورسوله     ومن مقتضيات العلم ذا األمر العظيم أن ال ي        

 هلم بوحي اهللا أو إهلامه فيـه اخلـري هلـم             ع   وهو خيربهم أن تدبري رسول اهللا       ،  التوجيه إيضاحا وقوة  
فاهللا أعرف منهم مبا هو     . وأنه لو أطاعهم فيما يعن هلم أنه خري لعنتوا وشق عليهم األمر           . والرمحة واليسر 

 : م فيما يدبر هلم وخيتارورسوله رمحة هل، خري هلم
  "  . . لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم " 

ويستسلموا لقدر  ،  وأن يدخلوا يف السلم كافة    ،   ويف هذا إحياء هلم بأن يتركوا أمرهم هللا ورسوله        
 . ويتلقوا عنه وال يقترحوا عليه، اهللا وتدبريه

وكشف هلـم عـن مجالـه       ،  وم حلبه وحرك قل ،   مث يوجههم إىل نعمة اإلميان الذي هداهم إليه       
 : وكان هذا كله من رمحته وفيضه، وكره إليهم الكفر والفسوق واملعصية؛ وعلق أرواحهم به، وفضله

. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصـيان ؛ ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم    " 
   . .  "فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم. أولئك هم الراشدون

ويزينه هلم فتهفو إليه    ،  وحيرك قلوم إليه  ،  ليشرح صدورهم لإلميان  ،   واختيار اهللا لفريق من عباده    
دوا كل فضل وكـل     ،  هذا االختيار فضل من اهللا ونعمة      . . وتدرك ما فيه من مجال وخري     ،  أرواحهم

:  وسيأيت قوله تعاىل  ! ان وأدىن تبدو يف حقيقتها أقل من نعمة اإلمي      ،  حىت نعمة الوجود واحلياة أصال    . نعمة
 . فنفصل القول إن شاء اهللا يف هذه املنة " بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان" 

وهو الذي خلص   ،   والذي يستوقف النظر هنا هو تذكريهم بأن اهللا هو الذي أراد م هذا اخلري             
. ا راشدين فضال منه ونعمـة     وهو الذي جعلهم ذ   . الكفر والفسوق والعصيان  : قلوم من ذلك الشر   

ويف تقرير هذه احلقيقة إحياء هلـم كـذلك باالستسـالم            . . وأن ذلك كله كان عن علم منه وحكمة       
وتـرك االقتـراح واالسـتعجال      ،  واالطمئنان إىل ما وراءه من خري عليهم وبركة       ،  لتوجيه اهللا وتدبريه  
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،  فيهم  ع   ورسول اهللا   ،  فاهللا خيتار هلم اخلري   . قبل أن خيتار هلم اهللا    ؛  واالندفاع فيما قد يظنونه خريا هلم     
 . وهذا هو التوجيه املقصود يف التعقيب. يأخذ بيدهم إىل هذا اخلري

وهو ال  ،  وإن اإلنسان ليقترح لنفسه ولغريه    . وهو ال يدري ما وراء خطوته     ،   وإن اإلنسان ليعجل  
 " . ءه باخلري وكان اإلنسان عجوال    ويدع اإلنسان بالشر دعا   .  " يعرف ما اخلري وما الشر فيما يقترح      

واطمأن إىل أن اختيار اهللا أفضـل مـن         ،  ورضي اختيار اهللا له   ،  ودخل يف السلم كافة   ،  ولو استسلم هللا  
وألمضى هذه الرحلة القصـرية علـى هـذا         . الستراح وسكن . وأرحم له وأعود عليه باخلري    ،  اختياره

 .  اهللا وفضل يعطيه من يشاءولكن هذا كذلك منة من . . الكوكب يف طمأنينة ورضى
|     |     | 

فإن بغت إحدامها على األخرى فقـاتلوا       . وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما       " 
إن اهللا حيـب    . فإن فاءت فأصلحوا بينـهما بالعـدل وأقسـطوا        . اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا      

  "  . . واتقوا اهللا لعلكم ترمحون، يكمإمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخو. املقسطني
حتـت الـرتوات    ،   وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع املؤمن من اخلصـام والتفكـك           

قبـل  ،  وعدم العجلة واالندفاع وراء احلمية واحلماسة     ،  تأيت تعقيبا على تبني خرب الفاسق     . واالندفاعات
 . التثبت واالستيقان

أم كان تشريعا لـتاليف    ،   بسبب حادث معني كما ذكرت الروايات       وسواء كان نزول هذه اآلية    
مث إلقـرار  . فهو ميثل قاعدة عامة حمكمة لصيانة اجلماعة اإلسالمية من التفكك والتفرق      ،  مثل هذه احلالة  

 . واالرتكان يف هذا كله إىل تقوى اهللا ورجاء رمحته بإقرار العدل والصالح. احلق والعدل والصالح
ويسـتبقي  . إمكان وقوع القتال بني طائفتني من املؤمنني       - أو هو يفترض   - اجه والقرآن قد و  

بـل  ،  ومع احتمال أن إحدامها قد تكون باغية على األخرى        ،  لكلتا الطائفتني وصف اإلميان مع اقتتاهلما     
 . مع احتمال أن تكون كلتامها باغية يف جانب من اجلوانب

أن يقومـوا باإلصـالح بـني        -  املتقاتلتني طبعا  من غري الطائفتني   -  وهو يكلف الذين آمنوا   
ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفـض          - فإن بغت إحدامها فلم تقبل الرجوع إىل احلق       . املتقاتلني

وأن يظلوا يقاتلوم حىت    ،  فعلى املؤمنني أن يقاتلوا البغاة إذن      - قبول حكم اهللا يف املسائل املتنازع عليها      
وأدى ،  وقبول حكم اهللا فيما اختلفوا فيه     ،  وأمر اهللا هو وضع اخلصومة بني املؤمنني      . يرجعوا إىل أمر اهللا   
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قام املؤمنون باإلصالح القائم على العدل الدقيق طاعة        ،  فإذا مت قبول البغاة حلكم اهللا     . إىل اخلصام والقتال  
  "  . . إن اهللا حيب املقسطني "  . . هللا وطلبا لرضاه

 وهذا احلكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقـة            ويعقب على هذه الدعوة   
والتلويح هلم برمحتـه    ،  وتذكريهم بتقوى اهللا  ؛  وألفت بينهم بعد خصام   ،  واليت مجعتهم بعد تفرق   ،  بينهم

 : اليت تنال بتقواه
  "  . . واتقوا اهللا لعلكم ترمحون، فأصلحوا بني أخويكم، إمنا املؤمنون إخوة " 

 يترتب على هذه األخوة أن يكون احلب والسالم والتعاون والوحدة هي األصل يف اجلماعة                ومما
وأن ؛  وأن يكون اخلالف أو القتال هو االستثناء الذي جيب أن يرد إىل األصل فـور وقوعـه                ،  املسلمة

ا هـذا   وليزيلـو ،  يستباح يف سبيل تقريره قتال املؤمنني اآلخرين للبغاة من إخوام لريدوهم إىل الصف            
 . وهو إجراء صارم وحازم كذلك. اخلروج على األصل والقاعدة

وأال يقتـل  ،  ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك أال جيهز على جريح يف معارك التحكيم هـذه        
ألن الغـرض مـن   . وال تؤخذ أموال البغاة غنيمة، وألقى السالح، وأال يتعقب مدبر ترك املعركة ،  أسري

 . وضمهم إىل لواء األخوة اإلسالمية، وإمنا هو ردهم إىل الصف، همقتاهلم ليس هو القضاء علي
وأنه إذا بويـع  ،  واألصل يف نظام األمة املسلمة أن يكون للمسلمني يف أحناء األرض إمامة واحدة  

وعلى هذا األصل قـام     . واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها املؤمنون مع اإلمام        ،  وجب قتل الثاين  ،  إلمام
وقام معه بقتاهلم أجالء الصحابة رضوان      ؛  بقتال البغاة يف وقعة اجلمل ويف وقعة صفني        ا لياإلمام ع 

 وقد ختلف بعضهم عن املعركة منهم سعد وحممد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابـن عمـر                . اهللا عليهم 
إلمـام  وإما ألم كما يقـول ا   . إما ألم مل يتبينوا وجه احلق يف املوقف يف حينه فاعتربوها فتنة            ي

 "  . . رمبا رأو اإلمام مكتفيا مبن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك            :  " اجلصاص
يف  ا كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر       . تدل عليه بعض أقواهلم املروية    ،  واالحتمال األول أرجح  

 . ندمه فيما بعد على أنه مل يقاتل مع اإلمام
مبا يف ذلـك احلـاالت       - النص القرآين ميكن إعماله يف مجيع احلاالت      ومع قيام هذا األصل فإن      

وهي حالة ضرورة   ،  االستثنائية اليت يقوم فيها إمامان أو أكثر يف أقطار متفرقة متباعدة من بالد املسلمني             
إذا خرج هـؤالء البغـاة      ،  فواجب املسلمني أن حياربوا البغاة مع اإلمام الواحد        - واستثناء من القاعدة  

وواجب املسلمني كذلك أن يقـاتلوا      . أو إذا بغت طائفة على طائفة يف إمامته دون خروج عليه          . ليهع
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بتجمعهم ضد الفئـة الباغيـة   ،  البغاة إذا متثلوا يف إحدى اإلمامات املتعددة يف حاالت التعدد االستثنائية          
 . وهكذا يعمل النص القرآين يف مجيع الظروف واألحوال. حىت تفيء إىل أمر اهللا

نظام له السـبق  ، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا،  وواضح أن هذا النظام  
وله الكمال والرباءة من العيـب والـنقص        . من حيث الزمن على كل حماوالت البشرية يف هذا الطريق         

وله بعد هذا   ! الكسيحةالواضحني يف كل حماوالت البشرية البائسة القاصرة اليت حاولتها يف كل جتارا             
ألن االحتكام فيه إىل أمر اهللا الذي ال يشـوبه غـرض وال             ،  وذاك صفة النظافة واألمانة والعدل املطلق     

وأمامهـا  . وتكبو وتتعثـر  ،  ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج     . . وال يتعلق به نقص أو قصور     ،  هوى
 ! الطريق الواضح املمهد املستقيم

|     |     | 
وال نسـاء مـن     ؛  عسى أن يكونوا خريا منهم    ،  ال يسخر قوم من قوم    ،  يا أيها الذين آمنوا    " 

الفسوق : بئس االسم . وال تنابزوا باأللقاب  ،  وال تلمزوا أنفسكم  . عسى أن يكن خريا منهن    ،  نساء
  "  . . ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون. بعد اإلميان

       تمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالمولكل فرد فيه كرامته    ،  دى القرآن جمتمع له أدب رفيع      إن ا
، ألن اجلماعة كلـها وحـدة     ،  وملز أي فرد هو ملز لذات النفس      . وهي من كرامة اموع   . اليت ال متس  

 . كرامتها واحدة
وينهاهم  " . يا أيها الذين آمنوا   :  "  والقرآن يف هذه اآلية يهتف للمؤمنني بذلك النداء احلبيب        

أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن       ،  فلعلهم خري منهم عند اهللا    ،  أي رجال برجال  ،   بقوم أن يسخر قوم  
 . خري منهن يف ميزان اهللا

 ويف التعبري إحياء خفي بأن القيم الظاهرة اليت يراها الرجال يف أنفسهم ويراها النساء يف أنفسهن                
، يعلمهـا اهللا  ،  قد تكون خافية عليهم   ،  فهناك قيم أخرى  . اليت يوزن ا الناس   ،  ليست هي القيم احلقيقية   

والرجل ،  والرجل القوي من الرجل الضعيف    . وقد يسخر الرجل الغين من الرجل الفقري      . ويزن ا العباد  
وقد يسـخر ذو األوالد مـن       . وقد يسخر الذكي املاهر من الساذج اخلام      . السوي من الرجل املؤوف   

واملعتدلة من  ،  والشابة من العجوز  ،  ر اجلميلة من القبيحة   وقد تسخ  . . . وذو العصبية من اليتيم   . العقيم
فميزان اهللا يرفع   ،  ولكن هذه وأمثاهلا من قيم األرض ليست هي املقياس         . . والغنية من الفقرية  ،  املشوهة

 ! وخيفض بغري هذه املوازين
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ين آمنـوا   ويذكر الذ ،  بل يستجيش عاطفة األخوة اإلميانية    ،   ولكن القرآن ال يكتفي ذا اإلحياء     
ولكن للفظـة   . العيب: واللمز "  . . وال تلمزوا أنفسكم  :  " بأم نفس واحدة من يلمزها فقد ملزها      

 ! فكأمنا هي وخزة حسية ال عيبة معنوية؛ جرسا وظال
ومـن  . وحيسون فيها سخرية وعيبا  ،   ومن السخرية واللمز التنابز باأللقاب اليت يكرهها أصحاا       

. ومن أدب املؤمن أال يؤذي أخاه مبثل هـذا        . أال يناديه بلقب يكرهه ويزري به     حق املؤمن على املؤمن     
وقلبـه  ،  أحس فيها حبسه املرهـف    ،   أمساء وألقابا كانت يف اجلاهلية ألصحاا       ع   وقد غري رسول اهللا     

 . أو يصفهم بوصف ذميم، مبا يزري بأصحاا، الكرمي
بل شعور االندماج   ،  وبعد استجاشة شعور األخوة   ،  واآلية بعد اإلحياء بالقيم احلقيقية يف ميزان اهللا       

والفسـوق عنـه    ،  وحتذر املؤمنني من فقدان هذا الوصف الكرمي      ،  تستثري معىن اإلميان  ،  يف نفس واحدة  
فهو شيء يشبه االرتداد     " . الفسوق بعد اإلميان  : بئس االسم :  " واالحنراف بالسخرية واللمز والتنابز   

ومن مل يتب فأولئك هـم      :  " والظلم أحد التعبريات عن الشرك    ،   هذا ظلما  ودد باعتبار ! عن اإلميان 
 . وبذلك تضع قواعد األدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكرمي "  . . الظاملون

|     |     | 
وال يغتـب   ،  وال جتسسوا ،  إن بعض الظن إمث   ،  يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن        " 

 "  إن اهللا تواب رحيم   ،  واتقوا اهللا . فكرهتموه؟  حدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا     أحيب أ . بعضكم بعضا 
 . . 

حول حرمات األشـخاص بـه   ،  فأما هذه اآلية فتقيم سياجا آخر يف هذا اتمع الفاضل الكرمي      
يف أسـلوب مـؤثر   ، بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضـمائرهم ، وكرامام وحريام 

  . . عجيب
مث تـأمرهم    "  . . يا أيها الذين آمنـوا    :  " بذلك النداء احلبيب   - على نسق السورة   - بدأ وت

فال يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حـول اآلخـرين مـن ظنـون     ، باجتناب كثري من الظن   
، وما دام النهي منصبا على أكثر الظـن        " . إن بعض الظن إمث   :  " وتعلل هذا األمر  . وشبهات وشكوك 

ألنه ال يدري   ،  فإن إحياء هذا التعبري للضمري هو اجتناب الظن السيء أصال         ،  لقاعدة أن بعض الظن إمث    وا
 ! أي ظنونه تكون إمثا
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ويدعه نقيا بريئا من    ؛  فيقع يف اإلمث  ،   ذا يطهر القرآن الضمري من داخله أن يتلوث بالظن السيء         
والرباءة اليت ال تلوثها الريب     ؛  دشها ظن السوء  أبيض يكن إلخوانه املودة اليت ال خي      ،  اهلواجس والشكوك 

 ! وما أروح احلياة يف جمتمع بريء من الظنون. والطمأنينة اليت ال يعكرها القلق والتوقع، والشكوك
بـل  .  ولكن األمر ال يقف يف اإلسالم عند هذا األفق الكرمي الوضيء يف تربية الضمائر والقلوب              

فـال  ،  وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون يف جمتمعه النظيف        ،  إن هذا النص يقيم مبدأ يف التعامل      
بل ال يصح أن يكـون أساسـا   . وال يصبح الظن أساسا حملاكمتهم؛ وال حياكمون بريبة، يؤخذون بظنة 
ومعىن هذا   . . )1( " إذا ظننت فال حتقق   :  "  يقول  ع   والرسول  . وال للتحقيق حوهلم  ،  للتحقيق معهم 

حىت يتبني بوضوح أـم ارتكبـوا مـا     . واعتبارهم،  وحريام،  مصونة حقوقهم ،  ءأن يظل الناس أبريا   
 ! وال يكفي الظن م لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهلم. يؤاخذون عليه

وأيـن  !  فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص            
 البالد دميقراطية وحرية وصيانة حلقوق اإلنسان فيها من هذا املدى الـذي             أقصى ما تتعاجب به أحسن    

بعـد أن   ،  وحققه يف واقع احلياة   ،  وقام عليه اتمع اإلسالمي فعال    ،  هتف به القرآن الكرمي للذين آمنوا     
 ؟ حققه يف واقع الضمري

 :  مث يستطرد يف ضمانات اتمع إىل مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون
  "  . .  جتسسواوال " 

، وقد يكون حركة ابتدائية لكشـف العـورات       ؛   والتجسس قد يكون هو احلركة التالية للظن      
 . واالطالع على السوءات

لتطهري القلب من مثل هذا االجتاه اللئـيم        ،  والقرآن يقاوم هذا العمل الدينء من الناحية األخالقية       
 . فه يف نظافة األخالق والقلوبومتشيا مع أهدا. لتتبع عورات اآلخرين وكشف سوآم
ويف ،  فهو مبدأ من مباديء اإلسالم الرئيسية يف نظامه االجتماعي        .  ولكن األمر أبعد من هذا أثرا     

 . إجراءاته التشريعية والتنفيذية
وال أن  ،   إن للناس حريام وحرمام وكرامام اليت ال جيوز أن تنتهك يف صورة مـن الصـور               

  .متس حبال من األحوال

                                                 
 .  أخرجه الطرباين بإسناده عن حارثة بن النعمان)1(
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آمـنني  ،  آمنني على بيوم  ،   ففي اتمع اإلسالمي الرفيع الكرمي يعيش الناس آمنني على أنفسهم         
النتهاك حرمات األنفس والبيوت     - مهما يكن  - وال يوجد مربر  . آمنني على عورام  ،  على أسرارهم 

 ذريعـة للتجسـس     حىت ذريعة تتبع اجلرمية وحتقيقها ال تصلح يف النظام اإلسالمي         . واألسرار والعورات 
وليس ألحد أن يأخذهم إال مبـا       . وليس ألحد أن يتعقب بواطنهم    ،  فالناس على ظواهرهم  . على الناس 

أو حىت يعرف أم يزاولون يف اخلفاء       ،  وليس ألحد أن يظن أو يتوقع     . يظهر منهم من خمالفات وجرائم    
، مية عند وقوعها وانكشـافها    وكل ما له عليهم أن يأخذهم باجلر      ! فيتجسس عليهم ليضبطهم  ،  خمالفة ما 

 . مع الضمانات األخرى اليت ينص عليها بالنسبة لكل جرمية
عن زيد بـن    ،  عن األعمش ،  حدثنا أبو معاوية  : قال،  حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة     :  قال أبو داود  

ـ      : فقال عبد اهللا  . هذا فالن تقطر حليته مخرا    : فقيل له ،  أتى ابن مسعود  : قال. وهب ن إنا قـد ينـا ع
 . ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، التجسس

 . ودعوا ما ستر اهللا، خذوا مبا يظهر لكم، ال جتسسوا:  وعن جماهد
إن لنا جريانا يشربون    : قلت لعقبة : قال. عن دجني كاتب عقبة    - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  

. ففعل فلم ينتـهوا : قال. مال تفعل ولكن عظهم ودده   : قال. فيأخذوم،  وأنا داع هلم الشرط   ،  اخلمر
: فقـال لـه عقبـة   . وإين داع هلم الشرط فتأخذهم   . إين قد يتهم فلم ينتهوا    : فجاءه دجني فقال  : قال

من ستر عورة مؤمن فكأمنا استحيا موءودة من        :  "  يقول  ع   فإين مسعت رسول اهللا     ،  ال تفعل ! وحيك
 . )1( " قربها

  ع  مسعـت الـنيب     : قال،   معاوية بن أيب سفيان    عن،  عن راشد بن سعد   ،   وقال سفيان الثوري  
 ا فقال أبـو الـدرداء     " . إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدم أو كدت أن تفسدهم         :  " يقول

 . )2( نفعه اهللا تعاىل ا  ع من رسول اهللا  ا كلمة مسعها معاوية
 ـذيب للضـمري   ومل يعد جمرد!  فهكذا أخذ النص طريقه يف النظام العملي للمجتمع اإلسالمي   

، فال متس من قريب أو بعيد     ،  بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وحريام       ،  وتنظيف للقلب 
 . حتت أي ذريعة أو ستار

                                                 
 .  رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث ابن سعيد)1(
 .  رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري)2(
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وأين ما يتعاجب به أشـد األمـم دميقراطيـة          ؟  وأين هذا األفق السامق   ؟   فأين هذا املدى البعيد   
 ؟ وحرية وحفظا حلقوق اإلنسان بعد ألف وأربع مائة عام
 : يبدعه القرآن إبداعا، بعد ذلك جييء النهي عن الغيبة يف تعبري عجيب

  "  . . فكرهتموه؟ أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا. وال يغتب بعضكم بعضا " 
. مث يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل األرواح حساسية          .  ال يغتب بعضكم بعضا   

، مث يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا الفعل املثري لالمشئـزاز           . . ! تامي . . مشهد األخ يأكل حلم أخيه    
 ! وأم إذن كرهوا االغتياب

،  مث يعقب على كل ما اهم عنه يف اآلية من ظن وجتسس وغيبة باستجاشة شـعور التقـوى                 
 : والتلويح ملن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرمحة

  "  . .  تواب رحيمواتقوا اهللا إن اهللا " 
وإىل أدب  ،   ويسري هذا النص يف حياة اجلماعة املسلمة فيتحول إىل سياج حول كرامة النـاس             

 متمشيا مع األسلوب القرآين العجيب يف إثارة         ع   ويتشدد فيه رسول اهللا     . عميق يف النفوس والقلوب   
 . االمشئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض

عـن  ، عن أبيه،  عن العالء ،  حدثنا عبد العزيز بن حممد    ،  حدثنا القعنيب :  يف حديث رواه أبو داود    
أفرأيـت إن   : قيل " . ذكرك أخاك مبا يكره   :  "  ع   قال  ؟  ما الغيبة ،  يا رسول اهللا  : قيل: أيب هريرة قال  

 وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته       ،  إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته      :  "  ع   قال  ؟  كان يف أخي ما أقول    
 . ]ورواه الترمذي وصححه [ "  . . 

، حدثين علي بن األقمر عن أيب حذيفـة       ،  عن سفيان ،  حدثنا حيىي ،  حدثنا مسدد :  وقال أبو داود  
 " قال عن مسدد تعين قصرية     " حسبك من صفية كذا وكذا    :  ع   قلت للنيب   : قالت ل عن عائشة 

:   ع فقـال  . وحكيت له إنسانا: لتقا " . لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته  :  "  ع   فقال  
  "  . . ما أحب أين حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا" 

ملا عرج يب مـررت     :  "  ع   قال رسول اهللا    :  وروى أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قال        
هـؤالء  : قـال ؟  من هؤالء يا جربائيل   : قلت. بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم       

  "  . . ن حلوم الناس ويقعون يف أعراضهمالذين يأكلو
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 بعـد إقرارمهـا متطـوعني        ع   ورمجهما رسـول اهللا     ،   وملا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية     
أمل تر إىل هذا الذي ستر اهللا       :  رجلني يقول أحدمها لصاحبه     ع   مسع النيب   ،  وإحلاحهما عليه يف تطهريمها   

أين فالن  :  " فقال،   حىت مر جبيفة محار     ع    سار النيب    مث! عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب       
 ع  قال  ؟  وهل يؤكل هذا  ! غفر اهللا لك يا رسول اهللا     : قاال " . انزال فكال من جيفة هذا احلمار     ؟  وفالن
 " والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي أار اجلنة ينغمس فيها         . فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكال منه       :  " 

)1( . 
حلمـا  : وانتهى إىل ما صار إليه، ل هذا العالج الثابت املطرد تطهر اتمع اإلسالمي وارتفع         ومبث

 . ومثال يتحقق يف واقع التاريخ، ميشي على األرض
|     |     | 

وأخذهم إىل ذلك األفق السامي الوضيء مـن اآلداب         ؛  وبعد هذه النداءات املتكررة للذين آمنوا     
، مة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرمام         وإقا؛  النفسية واالجتماعية 

  . . بالتطلع إىل اهللا وتقواه، وضمان هذا كله بتلك احلساسية اليت يثريها يف أرواحهم
يهتف باإلنسانية مجيعها علـى اخـتالف أجناسـها         ،   بعد هذه املدارج إىل ذلك األفق السامق      

هو الذي تقوم به تلك اجلماعة املختارة الصاعدة إىل         ،  وإىل ميزان واحد  ،  لريدها إىل أصل واحد   ،  وألواا
 : ذلك األفق السامق

إن أكـرمكم   . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا   ،  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى        " 
  "  . . إن اهللا عليم خبري. عند اهللا أتقاكم

. إنكم من أصل واحـد . املتفرقون شعوبا وقبائل، وألوانايا أيها املختلفون أجناسا .  يا أيها الناس 
 . فال ختتلفوا وال تتفرقوا وال تتخاصموا وال تذهبوا بددا

وهو يطلعكم   . . من ذكر وأنثى   . . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم      .  يا أيها الناس  
فأمـا  . ا هي التعـارف والوئـام     إمن. إا ليست التناحر واخلصام   . على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل     

فتنـوع ال   ،  واختالف املواهب واالستعدادات  ،  واختالف الطباع واألخالق  ،  اختالف األلسنة واأللوان  
ولـيس  . بل يقتضي التعاون للنهوض جبميع التكاليف والوفاء جبميع احلاجات        ،  يقتضي الرتاع والشقاق  

                                                 
 . حإسناده صحي:  رواه ابن كثري يف التفسري وقال)1(
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إمنا هنالك ميزان واحد تتحدد     . ب يف ميزان اهللا   للون واجلنس واللغة والوطن وسائر هذه املعاين من حسا        
والكرمي حقا هو الكرمي عنـد       "  . . إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم    :  " ويعرف به فضل الناس   ،  به القيم 

  "  . . إن اهللا عليم خبري:  " وهو يزنكم عن علم وعن خربة بالقيم واملوازين. اهللا
وإىل هذا  ،  ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة    ،  يموتسقط مجيع الق  ،   وهكذا تسقط مجيع الفوارق   

 . وإىل هذه القيمة يرجع اختالف البشر يف امليزان، امليزان يتحاكم البشر
وترخص مجيع القيم اليت يتكالـب      ؛   وهكذا تتوارى مجيع أسباب الرتاع واخلصومات يف األرض       

. وخلقهم من أصل واحد   ،  لجميعألوهية اهللا ل  : ويظهر سبب ضخم واضح لأللفة والتعاون     . عليها الناس 
وهذا هو اللواء الذي رفعـه      . لواء التقوى يف ظل اهللا    : كما يرتفع لواء واحد يتسابق اجلميع ليقفوا حتته       
. والعصبية للبيت ،  والعصبية للقبيلة ،  والعصبية لألرض ،  اإلسالم لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس      

 ! وكلها جاهلية عارية من اإلسالم. وتسمى بشىت األمساء،  األزياءتتزيا بشىت، وكلها من اجلاهلية وإليها
ليقيم نظامه اإلنساين العاملي    ،   وقد حارب اإلسالم هذه العصبية اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا         

. وال رايـة اجلـنس    . وال راية البيت  . وال راية القومية  . ال راية الوطنية   . . راية اهللا : يف ظل راية واحدة   
 .  رايات زائفة ال يعرفها اإلسالمفكلها

، ولينتهني قوم يفخرون بآبـائهم  . وآدم خلق من تراب   ،  كلكم بنو آدم  :  "  ع    قال رسول اهللا    
 . )1( " أو ليكونن أهون على اهللا تعاىل من اجلعالن

 . )2( " دعوها فإا منتنة:  "  عن العصبية اجلاهلية ع  وقال 
الـذي حتـاول    ،  اتمع اإلنساين العـاملي   . ها اتمع اإلسالمي   وهذه هي القاعدة اليت يقوم علي     

ألا ال تسلك إليه الطريـق الواحـد الواصـل    ، البشرية يف خياهلا احمللق أن حتقق لونا من ألوانه فتخفق     
  . . راية اهللا . . وألا ال تقف حتت الراية الواحدة امعة . . الطريق إىل اهللا . . املستقيم

   |     ||   

                                                 
 .  رواه أبو بكر البزار يف مسنده من حديث حذيفة)1(
 .  رواه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا)2(
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:  " يف الرد على األعراب الذين قـالوا ، ويف ختام السورة تأيت املناسبة لبيان حقيقة اإلميان وقيمته        
 أم أسلموا وهم ال يقـدرون        ع   والذين منوا على رسول اهللا      . وهم ال يدركون حقيقة اإلميان     " آمنا

 : منة اهللا على عباده باإلميان
. وملا يدخل اإلميان يف قلـوبكم     . ولكن قولوا أسلمنا   ،قل مل تؤمنوا  . آمنا: قالت األعراب  " 

إمنا املؤمنون الذين آمنـوا     . إن اهللا غفور رحيم   ،  وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا        
: قـل . أولئك هم الصـادقون   ،  وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا     ،  مث مل يرتابوا  ،  باهللا ورسوله 

مينون عليك  . واهللا بكل شيء عليم   ،  اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض       و؟  أتعلمون اهللا بدينكم  
إن . بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني         ،  ال متنوا علي إسالمكم   : قل. أن أسلموا 

  "  . . واهللا بصري مبا تعملون، اهللا يعلم غيب السماوات واألرض
ومنوا على رسـول    . أول ما دخلوا يف اإلسالم    . آمنا: قالوا. إا نزلت يف أعراب بين أسد     :  قيل

فأراد اهللا أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم        . يا رسول اهللا أسلمنا وقاتلتك العرب ومل نقاتلك       :  قالوا  ع   اهللا  
ومل تصل قلوم بعد إىل مرتبة      ،  وأم دخلوا يف اإلسالم استسالما    . يف نفوسهم وهم يقولون هذا القول     

. مل تؤمنـوا  : قل:  " ومل تشرا أرواحهم  . فدل ذا على أن حقيقة اإلميان مل تستقر يف قلوم         . اإلميان
  "  . . وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم. أسلمنا: ولكن قولوا

.  ومع هذا فإن كرم اهللا اقتضى أن جيزيهم على كل عمل صاحل يصدر منهم ال ينقصهم منه شيئا                 
هذا اإلسالم يكفي لتحسب هلم     . خيالط القلب فيستحيل إميانا واثقا مطمئنا     فهذا اإلسالم الظاهر الذي مل      

وال ينقص من أجرها شيء عند اهللا ما بقوا علـى           . أعماهلم الصاحلة فال تضيع كما تضيع أعمال الكفار       
ذلك أن اهللا أقرب إىل      " . وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا        :  " الطاعة واالستسالم 

ويرضى منه الطاعة والتسليم إىل أن يستشعر قلبه اإلميـان          ،  فيقبل من العبد أول خطوة    ،  غفرة والرمحة امل
  "  . . إن اهللا غفور رحيم:  " والطمأنينة

 :  مث بني هلم حقيقة اإلميان
وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سـبيل      . مث مل يرتابوا  . إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله      " 

  " . أولئك هم الصادقون. اهللا
التصـديق  . التصديق الذي ال يرد عليه شك وال ارتياب       .  فاإلميان تصديق القلب باهللا وبرسوله    

وال يتلجلج فيه القلب    ،  وال جس فيه اهلواجس   ،  املطمئن الثابت املستيقن الذي ال يتزعزع وال يضطرب       
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فالقلب مىت تذوق حالوة هـذا اإلميـان        . ل اهللا والذي ينبثق منه اجلهاد باملال والنفس يف سبي       . والشعور
. يف دنيا النـاس   . يف واقع احلياة  . ال بد مندفع لتحقيق حقيقته يف خارج القلب       ،  واطمأن إليه وثبت عليه   

وما حييط به يف ظاهره من جمريات األمـور         ،  يريد أن يوحد بني ما يستشعره يف باطنه من حقيقة اإلميان          
والصورة الواقعيـة مـن     ،  رب على املفارقة بني الصورة اإلميانية اليت يف حسه        وال يطيق الص  . وواقع احلياة 

ومن هنا هذا االنطالق إىل اجلهاد يف سـبيل اهللا          . ألن هذه املفارقة تؤذيه وتصدمه يف كل حلظة       . حوله
اهـا  لري، يريد به أن حيقق الصورة الوضيئة اليت يف قلبه. فهو انطالق ذايت من نفس املؤمن  . باملال والنفس 

ممثلة يف واقع احلياة والناس واخلصومة بني املؤمن وبني احلياة اجلاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة مـن      
وعدم استطاعته كذلك التنازل عـن      . وواقعه العملي ،  عدم استطاعته حياة مزدوجة بني تصوره اإلمياين      

فال بـد مـن     . قص الشائن املنحرف  تصوره اإلمياين الكامل اجلميل املستقيم يف سبيل واقعه العملي النا         
 . حىت تنثين هذه اجلاهلية إىل التصور اإلمياين واحلياة اإلميانية، حرب بينه وبني اجلاهلية من حوله

. إم مؤمنـون  : الصادقون حني يقولون  . الصادقون يف عقيدم   "  . . أولئك هم الصادقون   " 
والصدق يف  . فاإلميان ال يتحقق  ،  رها يف واقع احلياة   ومل تتحقق آثا  ،  فإذا مل تتحقق تلك املشاعر يف القلب      

 . العقيدة ويف ادعائها ال يكون
 - إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله     :  "  ونقف قليال أمام هذا االحتراس املعترض يف اآلية       

الة تقـوم يف    وعالج حل . إمنا هو ملس لتجربة شعورية واقعية     . إنه ليس جمرد عبارة    "  . . –مث مل يرتابوا    
إن الذين قـالوا     . .  " وشبيه ا االحتراس يف قوله تعاىل      " مث مل يرتابوا   . .  " حىت بعد إمياا  . النفس

تشري إىل ما قد يعتـور      . ربنا اهللا : واالستقامة على قولة  . فعدم االرتياب  "  . . مث استقاموا  . . ربنا اهللا 
وإن . من ارتياب ومن اضـطراب    - واالبتالءات الشديدة  ،حتت تأثري التجارب القاسية    - النفس املؤمنة 

وتثـق فـال    ،  واليت تثبت فال تضطرب   . ونوازل تزعزع ،  النفس املؤمنة لتصطدم يف احلياة بشدائد تزلزل      
 . وتظل مستقيمة موصولة هي اليت تستحق هذه الدرجة عند اهللا، ترتاب

، لتعـزم أمرهـا  ، وأخطار الرحلة ،  الطريق والتعبري على هذا النحو ينبه القلوب املؤمنة إىل مزالق          
 ! وتناوحها العواصف والرياح، ويظلم اجلو، وال ترتاب عندما يدهلم األفق، وتستقيم، وحتتسب

وأنه هو خيربهم مبا فيها وال يتلقى       ؛   مث يستطرد مع األعراب يعلمهم أن اهللا أعلم بقلوم وما فيها          
 : منهم العلم عنها
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 واهللا بكل شيء عليم   ،  واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض       ؟  نكمأتعلمون اهللا بدي  : قل " 
 . .  " 

وال يـدرك حقيقـة     ،  وال ما يستقر فيها من مشاعر     ،  وهو ال يعلم نفسه   ،   واإلنسان يدعي العلم  
. ألنه ال ميلك مراقبة نفسه يف أثناء عمله       ،  فالعقل نفسه ال يعرف كيف يعمل     ؛  نفسه وال حقيقة مشاعره   

وحني يعمل عمله الطبيعـي ال      ! فال يبقى هناك ما يراقبه    ،  قب نفسه يكف عن عمله الطبيعي     وحني يرا 
ومن مث فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفـة طريقـة             ! ميلك أن يشغل يف الوقت ذاته باملراقبة      

 ! وهو هو األداة اليت يتطاول ا اإلنسان! عمله
ولكن . ال بظواهرها وآثارها  . علما حقيقيا  "  . . واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض        " 

 . وعلما شامال حميطا غري حمدود وال موقوت. حبقائقها وماهياا
 . ذا اإلمجال الشامل احمليط "  . . واهللا بكل شيء عليم " 

 باخلطاب عـن     ع   يتوجه إىل الرسول    ،   وبعد بيان حقيقة اإلميان اليت مل يدركوها ومل يبلغوها        
وهذا املن ذاته دليل على أن حقيقة اإلميان مل تكن قد اسـتقرت بعـد يف تلـك                  ؛  عليه باإلسالم منهم  

 : وأن حالوة اإلميان مل تكن بعد قد تذوقتها تلك األرواح، القلوب
، بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان      . ال متنوا علي إسالمكم   : قل. مينون عليك أن أسلموا    " 

  "  . . إن كنتم صادقني
وأن املنة هللا علـيهم لـو       ،  فجاءهم الرد أن ال مينوا باإلسالم     . وزعموا اإلميان ،  لقد منوا باإلسالم  
 . صدقوا يف دعوى اإلميان

وقد يغفل عنـها    ،  يغفل عنها الكثريون  ،  الذي يتضمن حقيقة ضخمة   ،   وحنن نقف أمام هذا الرد    
  . . بعض املؤمنني

إنه أكـرب مـن منـة    . اهللا على عبد من عباده يف األرض إن اإلميان هو كربى املنن اليت ينعم ا        
وسائر ما يتعلق بالوجود من آالء الـرزق والصـحة واحليـاة    ؛ الوجود الذي مينحه اهللا ابتداء هلذا العبد 

 . واملتاع
 . وجتعل له يف نظام الكون دورا أصيال عظيما؛  إا املنة اليت جتعل للوجود اإلنساين حقيقة مميزة
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هو سعة تصـوره هلـذا   ، حني تستقر حقيقته يف قلبه   ،  نعه اإلميان يف الكائن البشري     وأول ما يص  
وصحة تصوره للقيم واألشياء واألشخاص واألحداث مـن        ،  ولدوره هو فيه  ،  والرتباطه هو به  ،  الوجود
، وأنسه بكل ما يف الوجود حوله     ،  وطمأنينته يف رحلته على هذا الكوكب األرضي حىت يلقى اهللا         ؛  حوله
وإحساسه بأنه ميلك أن يقـوم بـدور   ؛ وشعوره بقيمته وكرامته؛ ه باهللا خالقه وخالق هذا الوجود     وأنس

 . وحيقق اخلري هلذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه، مرموق يرضى عنه اهللا
الضـئيلة  ،  الصغرية الكيان ،   فمن سعة تصوره أن خيرج من نطاق ذاته احملدودة يف الزمان واملكان           

وانطالق ال تقف دونـه     ؛  وأسرار مكنونة ،  مبا فيه من قوى مذخورة    ،   حميط هذا الوجود كله    إىل. القوة
 . حدود وال قيود يف اية املطاف

هذا األصل اكتسب إنسـانيته   . ترجع إىل أصل واحد   ،  فرد من إنسانية  ،  بالقياس إىل جنسه  ،   فهو
النور الطليق الذي ال    . لطيين بالنور اإلهلي  من النفخة العلوية اليت تصل هذا الكائن ا       . ابتداء من روح اهللا   

وهـذا العنصـر   . وال حد له يف الزمان  ،  فال حد له يف املكان    . حتصره مساء وال أرض وال بدء وال انتهاء       
ويكفي أن يستقر هذا التصـور يف قلـب          . . الطليق هو الذي جعل من املخلوق البشري هذا اإلنسان        

وقـدماه تـدبان علـى      ؛  وليشعره بالوضاءة واالنطالق  ،   حسه وليكرمه يف ،  إنسان لريفعه يف نظر نفسه    
 . وقلبه يرف بأجنحة النور إىل مصدر النور األول الذي منحه هذا اللون من احلياة، األرض

املمتدة يف شعاب   ،  األمة الواحدة . فرد من األمة املؤمنة   ،  بالقياس إىل الفئة اليت ينتسب إليها     ،   وهو
، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخوام مـن النبـيني          ،  السائرة يف موكب كرمي   ،  الزمن

فيشعر أنه فرع من تلـك      ،  ويكفي أن يستقر هذا التصور يف قلب إنسان        . . صلوات اهللا عليهم أمجعني   
 . . املتصلة بالسماء يف عمرها املديـد     ،  العميقة اجلذور املمتدة الفروع   ،  الشجرة الطيبة الباسقة املتطاولة   

، ولـيحس باحليـاة إحساسـا جديـدا       ؛  ن يشعر اإلنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعما آخر        يكفي أ 
 . مستمدة من هذا النسب العريق، وليضيف إىل حياته هذه حياة كرمية

. ويرى هذا الوجـود كلـه     ؛   مث يتسع تصوره ويتسع حىت يتجاوز ذاته وأمته وجنسه اإلنساين         
ويعرفه إميانه أن هذا الوجـود      . من نفخة روحه صار إنسانا    و،  الذي عنه صدر  ،  الوجود الصادر عن اهللا   

وأن  . . وأن هلذا الكون كله روحا    ،  وأن لكل شيء فيه روحا    . مؤلف من كائنات حية   ،  كله كائن حي  
بالـدعاء   - كما تتوجه روحه هو - تتوجه إىل بارئها األعلى  ،  وروح هذا الكون الكبري   ،  أرواح األشياء 

فإذا هو يف كيـان هـذا       . وتنتهي إليه باإلذعان واالستسالم   ،  مد والطاعة وتستجيب له باحل  ؛  والتسبيح
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. متجه إليه بروحه راجع يف النهاية إليـه       ،  صادر عن بارئه  . ال ينفصل وال ينعزل   ،  جزء من كل  ،  الكون
وإذا هو مأنوس بكل ما     . أكرب بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود اهلائل      . وإذا هو أكرب من ذاته احملدودة     

وعندئذ يشعر أنه ميلك أن يتصل ـذا        . ومأنوس بعد ذلك كله بروح اهللا اليت ترعاه       . من أرواح حوله  
، وأن ينشيء أحداثا ضخمة   ،  وأنه ميلك أن يصنع أشياء كثرية     ؛  وأن ميتد طوال وعرضا فيه    ،  الوجود كله 

وبرأت كل مـا  مث ميلك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكربى اليت برأته     . وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر    
 . القوة الكربى اليت ال تنحسر وال تضعف وال تغيب. يف الوجود من قوى وطاقات

 ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية لألشياء واألحداث واألشخاص            
. ةومهمته احلقيقية يف هذه احليـا     ،  ويرى دوره احلقيقي يف هذا الوجود     . والقيم واالهتمامات والغايات  

وميضي يف رحلته على هـذا      . يوجهه ليحقق به وحيقق فيه ما يشاء      ،  بوصفه قدرا من أقدار اهللا يف الكون      
 . مأنوس الضمري، مكشوف البصرية، ثابت اخلطو، الكوكب

وحلقيقة الطاقة املهيأة له للقيام     ،  وحلقيقة الدور املقسوم له   ،   ومن هذه املعرفة حلقيقة الوجود حوله     
فهو يعرف  . وملا يقع له  ،  هذه املعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة واالرتياح ملا جيري حوله        من  . ذا الدور 

وأن كل مـا    ،  وقد علم أنه هنا ألمر    ؟  وماذا هو واجد هناك   ؟  وإىل أين يذهب  ؟  وملاذا جاء ؟  من أين جاء  
وأنه مل  ،  الكبريةوأنه جمزي على الصغرية و    ،  وعلم أن الدنيا مزرعة اآلخرة    . يقع له مقدر لتمام هذا األمر     

  . . ولن ميضي مفردا، ولن يترك سدى، خيلق عبثا
؛  ومن هذه املعرفة ختتفي مشاعر القلق والشك واحلرية الناشئة عن عدم معرفة املنشـأ واملصـري               

ووراء رحلتـه يف    ،  وعدم الثقة باحلكمة اليت تكمن وراء جميئه وذهابـه        ،  وعدم رؤية املطوي من الطريق    
 . ذلك الطريق
 : في شعور كشعور اخليام الذي يعرب عنه مبا ترمجته خيت

  وحرت فيه بني شىت الفكر    لبست ثوب العمر مل أستشر
 ؟  أدر ملاذا جئت أين املقر     وسوف أنضو الثوب عين ومل

أنه يلبس ثـوب العمـر       - وروح مستبشرة ،  وضمري مستريح ،  بقلب مطمئن  -  فاملؤمن يعرف 
وأن اليد اليت ألبسته إياه أحكم منه وأرحـم  .  كله تصريف احلكيم اخلبري    بقدر اهللا الذي يصرف الوجود    

وأنـه يلبسـه   . فال ضرورة الستشارته ألنه مل يكن ليشري كما يشري صاحب هذه اليد العليم البصري            ،  به
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وأن هذا الدور يتناسق مع مجيع      . ويؤثر يف كل ما فيه    ،  يتأثر بكل ما فيه   ،  ألداء دور معني يف هذا الكون     
 . دوار اليت يقوم ا كل كائن من األشياء واألحياء منذ البدء حىت املصرياأل

بل يقطع الرحلـة    ،  وال حيار بني شىت الفكر    ،  كما أنه يعرف أين املقر    ،   وهو يعلم إذن ملاذا جاء    
 فيقطع الرحلة ويؤدي الدور   ،  وقد يرتقي يف املعرفة اإلميانية    . ويؤدي الدور يف طمأنينة ويف ثقة ويف يقني       

املمنوح له من    - أو الثوب  - هبة العمر . شاعرا جبمال اهلبة وجالل العطية    ،  يف فرح وانطالق واستبشار   
 - كائنا ما كان من املشقة     - وهبة الدور الذي يؤديه   . الودود الرحيم ،  اجلميل اللطيف ،  يد الكرمي املنان  

 ! لينتهي به إىل ربه يف اشتياق حبيب
قبل أن أحيا يف ظـالل      ،  ه يف فترة من فترات الضياع والقلق       وخيتفي شعور كالشعور الذي عشت    

ذلك الشعور الذي خلعته روحي املتعبة على الكـون         . وقبل أن يأخذ اهللا بيدي إىل ظله الكرمي       ،  القرآن
 : فعربت عنه أقول، كله

 ؟ ميضي - لوشاء - وملاذا وكيف؟ وقف الكون حائرا أين ميضي
  يرضيعبث ضائع وجهد غبني ومصري مقنع ليس

وليس هنـاك  . أنه ليس هناك جهد غبني فكل جهد جمزي       - وهللا احلمد واملنة   - فأنا أعرف اليوم  
وهللا  - وأنا أشـعر اليـوم    . وأن املصري مرض وأنه بني يدي عادل رحيم       . تعب ضائع فكل تعب مثمر    

وتسبح ،  تجه إليه وت،  فروح الكون تؤمن برا   ؛  أن الكون ال يقف تلك الوقفة البائسة أبدا        - احلمد واملنة 
 ! يف طاعة ويف رضى ويف تسليم، والكون ميضي وفق ناموسه الذي اختاره اهللا له. حبمده

كما أنه كسب ضـخم يف عـامل اجلسـد          ،   وهذا كسب ضخم يف عامل الشعور وعامل التفكري       
 . فوق ما هو كسب ضخم يف مجال العمل والنشاط والتأثر والتأثري، واألعصاب

فما تكاد حقيقته تستقر يف القلـب حـىت تتحـرك           . قوة دافعة وطاقة جممعة    - بعد -  واإلميان
كما أا تستويل علـى     . ولتوائم بني صورا املضمرة وصورا الظاهرة     ،  ولتحقق ذاا يف الواقع   ،  لتعمل

  . . وتدفعها يف الطريق، مصادر احلركة يف الكائن البشري كلها
سر تلك اخلوارق الـيت صـنعتها       . ة النفس بالعقيدة  وسر قو ،  ذلك سر قوة العقيدة يف النفس      [ 

وتـدفع  ،  اخلوارق اليت تغري وجه احلياة من يوم إىل يوم        . العقيدة يف األرض وما تزال يف كل يوم تصنعها        
وتقـف  ؛ بالفرد وتدفع باجلماعة إىل التضحية بالعمر الفاين احملدود يف سبيل احلياة الكربى اليت ال تفـىن              

فإذا هي كلها تنـهزم أمـام       ،  ل أمام قوى السلطان وقوى املال وقوى احلديد والنار        بالفرد القليل الضئي  
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ولكنـها  ،  وما هو الفرد الفاين احملدود الذي هزم تلك القوى مجيعا         . العقيدة الدافعة يف روح فرد مؤمن     
 وال  والينبوع املتفجر الذي ال ينضب وال ينحسـر       ،  القوة الكربى اهلائلة اليت استمدت منها تلك الروح       

 . )1(] يضعف 
تلك اخلوارق اليت تأيت ا العقيدة الدينية يف حياة األفراد ويف حياة اجلماعات ال تقـوم علـى       [ 

إن . إا تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتـة        . وال تعتمد على التهاويل والرؤى    ،  خرافة غامضة 
، وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة   ،  ة واخلفية العقيدة الدينية فكرة كلية تربط اإلنسان بقوى الكون الظاهر        

. وقوة الثقـة يف اهللا    ،  بقوة اليقني يف النصر   ،  ومتنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة واألوضاع الباطلة       
، وتوضح له غايته واجتاهه وطريقـه     ،  وهي تفسر للفرد عالقاته مبا حوله من الناس واألحداث واألشياء         

قوة جتميع القوى والطاقات حـول      . ومن هنا كذلك قوا   . وتدفعها يف اجتاه  ،  وجتمع طاقاته وقواه كلها   
 . )2(] ويف يقني ، ويف ثقة، يف قوة، متضي إليه مستنرية اهلدف، وتوجيهها يف اجتاه واحد، حمور واحد

وأن كل  .  ويضاعف قوا أا متضي مع اخلط الثابت الذي ميضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه             
وينضم إىل زحفها اهلائـل     ،  فيلتقي ا املؤمن يف طريقه    ،   من قوى مكنونة تتجه اجتاها إميانيا      ما يف الكون  

 ! مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة هلا يف العيون بريق. لتغليب احلق على الباطل
بـل اهللا ميـن    . ال متنوا علي إسـالمكم    : قل. مينون عليك أن أسلموا   :  "  وصدق اهللا العظيم  

فهي املنة الكربى الـيت ال ميلكهـا وال يهبـها إال اهللا           " . م لإلميان إن كنتم صادقني    عليكم أن هداك  
 . ملن يعلم منه أنه يستحق هذا الفضل العظيم، الكرمي

؟ فماذا فقد من وجد األنس بتلك احلقائق واملدركات وتلك املعاين واملشاعر          .  وصدق اهللا العظيم  
وماذا وجد من فقدها ولـو      ؟  وكب يف ظالهلا وعلى هداها    وقطع رحلته على هذا الك    ،  وعاش ا ومعها  

واألنعام أهدى ألا تعـرف بفطرـا       . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل األنعام     . تقلب يف أعطاف النعيم   
 ؟ وتدي به إىل بارئها الكرمي؛ اإلميان

  "  . . واهللا بصري مبا تعملون، إن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض " 

                                                 
 " . اإلسالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب" العقيدة واحلياة :  "  مقتطفات من فصل)1(
 .  املصدر السابق)2(
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وحقائق الشـعور   ،  ومكنون الضمائر ،  غيب السماوات واألرض يعلم غيب النفوس      والذي يعلم   
ولكن من مشاعر جتـيش يف      ؛  فال يستمد علمه م من كلمات تقوهلا ألسنتهم       ،  ويبصر ما يعمله الناس   

  . . وأعمال تصدق ما جييش يف القلوب، قلوم
|     |     | 

ا الثمانية عشرة تستقل برسم معامل عـامل كـرمي          اليت تكاد بآيا  ،  وبعد فهذه هي السورة اجلليلة    
  . . وتقرر أصوهلا يف أعماق الضمري، بينما هي تكشف كربيات احلقائق. نظيف رفيع سليم
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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   ىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إ |
 .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  عبادة رب العباد، ومن جورالعباد إىل

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

 .سوء ورهباا حبار وأ   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             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . 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    |
 .يأيت أمر اهللا  حىتخذهلم
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