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وليـنظم بـه    ؛  وليقيم به دولة  ؛  لينشى ء به أمة    ع نزل هذا القرآن الكرمي على قلب رسول اهللا       
ـ ؛  فيما بينه ؛  وليحدد به روابط ذلك اتمع    ؛  ولرييب به ضمائر وأخالقا وعقوال    ؛  جمتمعا ط تلـك   ورواب

جيمـع  ، ولريبط ذلك كله برباط قوي واحد .. وعالقات تلك األمة بشىت األمم؛ الدولة مع سائر الدول 
 .. وإىل جهـة واحـدة    ،  وإىل سلطان واحد  ،  ويشدها كلها إىل مصدر واحد    ،  ويؤلف أجزاءه ،  متفرقة

  " ! مسلمني"  أيام أن كانوا. وكما عرفه املسلمون؛ كما هو يف حقيقته عند اهللا، وذلك هو الدين
؛ موضوعات شـىت   - كما وجدنا يف السور الثالث الطوال قبلها       -  ومن مث جند يف هذه السورة     

، وإقامـة دولـة   ،  إنشاء أمة : الرابط بينها مجيعا هو هذا اهلدف األصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه           
 - ل فيـه إفـراد اهللا     األص .. وبناء جديد ،  وتصور معني ،  على أساس من عقيدة خاصة    ؛  وتنظيم جمتمع 

وتلقي منهج احلياة وشريعتها ونظامهـا وموازينـها        ؛  باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان    - سبحانه
  .. وقيمها منه وحده بال شريك

واحنرافـات أهـل    ،   وكذلك جند بناء التصور االعتقادي وتوضيحه وختليصه من أساطري الوثنية         
وطبيعة طريقها وما   ،  ري اجلماعة املسلمة حبقيقة ذاا وحقيقة دورها      إىل جانب تبص   .. الكتاب وحتريفام 

إىل جانب أحكام    .. وشباك يرصدها هلا أعداؤها وأعداء هذا الدين      ،  يف هذا الطريق من مزالق وأشواك     
إىل جانـب   . وتربطهـا برـا   ؛  الشعائر التعبدية اليت تطهر روح الفرد املسلم وروح اجلماعة املسلمة         

إىل  .. والتشريعات الدولية اليت تنظم عالقاا بغريهـا      ؛  الجتماعية اليت تنظم روابط جمتمعها    التشريعات ا 
 أو ألوانا من األعمال واملسالك    ؛  جانب التشريعات اليت حتلل وحترم ألوانا من املآكل واملشارب واملناكح         

.  وكما فهمه املسلمون   كما أراده اهللا   " الدين " كل ذلك حزمة واحدة يف السورة الواحدة ميثل معىن        .. 
 . أيام أن كانوا مسلمني

كما يبدو يف هذه السورة وكما رأيناه يف سوريت آل عمران والنسـاء   -  على أن السياق القرآين 
؛ من قبل ال يكتفي ذا املعىن الضمين املستفاد من سوق هذه املوضوعات كلها يف إطار سورة واحـدة                 

 ومتثل املنهج الرباين الذي يتضـمنه ؛ رقة اليت تؤلف هذا الكتابوسوقها كذلك يف شىت سور القرآن املتف 
ويتكى ء عليه   ؛  ويؤكده تأكيدا ؛  إمنا ينص عليه نصا   ؛  ال يكتفي السياق القرآين هنا ذا املعىن الضمين       .. 

وأن ؛   " اإلميـان  " وأن اإلقرار به كله هـو     ؛   " الدين " اتكاء شديدا وهو ينص على أن هذا كله هو        
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 الفاسقون. الظاملون. وأن الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا هم الكافرون         "  .. هو اإلسالم  " كلهاحلكم به   
 . يبتغون حكم اجلاهلية وال يبتغي حكم اجلاهلية املؤمنون املسلمون - إذن - وأم.. 

إىل . وهذا األصل الكبري هو الذي يربز يف هذه السورة بروزا واضحا مقررا منصوصا عليه نصـا               
  .. ب تصحيح التصور االعتقادي الذي يقوم عليه هذا األصل الكبريجان

 وحيسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية يف السورة كيف برز هذان األصالن الكـبريان يف              
 . وكيف يقوم هذا على ذاك قياما طبيعيا ومنطقيا، سياقها كله

وأن مـا شـرعه اهللا   ؛  " اإلسالم "  هو إن السياق القرآين يستند يف تقرير أن احلكم مبا أنزل اهللا   
وإىل أن  ؛  ال شريك له يف ألوهيته     " اإلله الواحد  " إىل أن اهللا هو    " الدين " للناس من حالل أو حرام هو     

 .. وإىل أن اهللا هو املالك الواحد ال شريك لـه يف ملكـه            . اهللا هو اخلالق الواحد ال شريك له يف خلقه        
، املالك لكل شـيء   ،  فاخلالق لكل شيء  .  يقضي شيء إال بشرعه وإذنه     ومن مث يبدو حتميا ومنطقيا أال     

هو الذي يشـرع     .. وصاحب السلطان يف تقرير املنهج الذي يرتضيه مللكه وخللقه        ،  هو صاحب احلق  
إنه هو الـذي     .. وإال فهو اخلروج واملعصية والكفر    ؛  وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه     ؛  فيما ميلك 

واملؤمنون به هم الـذين     . كما يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء      ؛  لقلبيقرر االعتقاد الصحيح ل   
وهـم يعبدونـه    . هذه كتلك سواء بسواء   . ويتبعون النظام الذي يرتضيه   ؛  يؤمنون بالعقيدة اليت يقررها   

لذي ال ا، فكلتامها من عند اهللا ؛  بال تفرقة بني الشعرية والشريعة    ،  ويعبدونه باتباع الشرائع  ،  بإقامة الشعائر 
العلـيم مبـا يف السـموات    . املالك الواحد. مبا أنه هو اإلله الواحد. سلطان ألحد يف ملكه وعباده معه    

 . وال دين سواه، ألنه هو دين اهللا؛ ومن مث فإن احلكم بشريعة اهللا هو دين كل نيب .. واألرض مجيعا
ونفي كل شـرك أو     ؛  لواحدةيف تقرير األلوهية ا   ؛   ومن مث تتوارد النصوص هكذا يف ثنايا السورة       

وخصائص العبوديـة   ،  أو بني خصائص األلوهية   . وبني غريه  - سبحانه - تثليث أو خلط بني ذات اهللا     
 : على اإلطالق

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عـن                  " 
وخيـرجهم  .  من اتبع رضوانه سبل السالم     يهدي به اهللا  . قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني      . كثري

إن اهللا هو املسيح    : لقد كفر الذين قالوا   . ويهديهم إىل صراط مستقيم   . من الظلمات إىل النور بإذنه    
؟ فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا                . قل. ابن مرمي 

وقالت اليهـود   . واهللا على كل شيء قدير    . خيلق ما يشاء  ،  اوهللا ملك السماوات واألرض وما بينهم     
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يغفر ملن يشاء   . بل أنتم بشر ممن خلق    ؟  قل فلم يعذبكم بذنوبكم   ! حنن أبناء اهللا وأحباؤه   : والنصارى
يا أهـل الكتـاب قـد       . وإليه املصري ،  وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما     . ويعذب من يشاء  

فقد جاءكم  . ما جاءنا من بشري وال نذير     : أن تقولوا ،  رة من الرسل  جاءكم رسولنا يبني لكم على فت     
  ..  " واهللا على كل شيء قدير. بشري ونذير
يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا     : وقال املسيح . لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي          " 

لقـد  . وما للظاملني من أنصار   ،  نارومأواه ال ،  إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة        ،  ريب وربكم 
وإن مل ينتهوا عما يقولـون ليمسـن        . وما من إله إال إله واحد     . كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة      

  .. .  " الذين كفروا منهم عذاب أليم
هو ،  فهو وحده الذي يشرع    .. وهو وحده املالك  ،  وهو وحده اخلالق  ،   وألن اهللا هو وحده اإلله    

كما أنه هو وحـده     . وهو وحده الذي يطاع فيما يشرع وفيما حيرم أو حيلل         ،  لل وحيرم وحده الذي حي  
فهـو  ؛  وقد أخذ امليثاق على عباده ذا كلـه       . وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر      ،  الذي يعبد 

كما  ؛وحيذرهم عواقب نقض امليثاق وخلف العقود     ؛  يطالب الذين آمنوا أن يفوا مبيثاقهم وتعاقدهم معه       
 : وقع من بين إسرائيل قبلهم

  "  .. . يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " 
وال ،  وال القالئـد  ،  وال اهلـدي  ،  وال الشهر احلرام  ،  يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا        " 

  "  .. . آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا
واتقـوا اهللا إن    ،  مسعنا وأطعنا : إذ قلتم ،  ه الذي واثقكم به   واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاق     " 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شـنآن             . اهللا عليم بذات الصدور   
 .  " إن اهللا خبري مبا تعملون. واتقوا اهللا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوم على أال تعدلوا

لـئن  ، إين معكـم : وقال اهللا؛ وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا،  إسرائيللقد أخذ اهللا ميثاق بين   " 
ألكفرن عنكم  ،  وعزرمتوهم وأقرضتم اهللا قرضا حسنا    ،  وآمنتم برسلي ،  وآتيتم الزكاة ،  أقمتم الصالة 

فمن كفر بعد ذلك منكم فقـد ضـل سـواء          . وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األار     ،  سيئاتكم
ونسوا حظـا   ،  هم لعناهم وجعلنا قلوم قاسية حيرفون الكلم عن مواضعه        فبما نقضهم ميثاق  . السبيل

فاعف عنهم واصفح إن اهللا حيب       - إال قليال منهم   - وال تزال تطلع على خائنة منهم     . مما ذكروا به  
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فأغرينـا بينـهم   ؛ فنسوا حظا مما ذكروا بـه   ،  إنا نصارى أخذنا ميثاقهم   : ومن الذين قالوا  . احملسنني
 .  " وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون، غضاء إىل يوم القيامةالعداوة والب

منها ما يتعلق باحلالل واحلرام من الذبائح ومـن         :  ويتضمن سياق السورة أحكاما شرعية منوعة     
ومنها ما يتعلـق بـاحلالل      . ومنها ما يتعلق باحلالل واحلرام يف فترة اإلحرام ويف املسجد احلرام          . الصيد

ومنها . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه      . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصالة    . كاحواحلرام من الن  
ومنها مـا يتعلـق بـاخلمر وامليسـر         . ما يتعلق باحلدود يف السرقة ويف اخلروج على اجلماعة املسلمة         

نها ما يتعلـق    وم. ومنها ما يتعلق بالكفارات يف قتل الصيد مع اإلحرام ويف اليمني          . واألنصاب واألزالم 
ومنها مـا يتعلـق    ،  ومنها ما يتعلق بالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي من األنعام        . بالوصية عند املوت  

وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر يف      .. بشريعة القصاص يف التوراة مما جعله اهللا كذلك شريعة للمسلمني         
 ! سياق السورة بال حاجز وال فاصل

؛ م الشرعية املنوعة جييء األمر بالطاعة والتقيد مبا شرعه اهللا وما أمر بـه              وإىل جوار هذه األحكا   
وجييء النص على أن هذا هو الدين الذي ارتضـاه اهللا لألمـة             ؛  والنهي عن التحرمي والتحليل إال بإذنه     
 : املؤمنة بعد أن أكمله وأمت به نعمته

وال ،  وال القالئـد  ،  وال اهلـدي  ،  راموال الشهر احل  ،  يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا        " 
  "  ..  .. آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا

  "  ..  .. . يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا " 
  "  ..  .. وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا " 
  ..  " كم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناوأمتمت علي، اليوم أكملت لكم دينكم " 

إمنا هو ينص نصا على وجوب      .  وال يدع السياق أمر الطاعة واالتباع يف التحليل والتحرمي جممال         
وتتوارد النصوص القرآنية يف هذا      .. وإال فهو الكفر والظلم والفسق     - دون سواه  - احلكم مبا أنزل اهللا   

  :األمر حامسة جازمة على هذا النسق
آمنـا بـأفواههم ومل   : من الذين قالوا، يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر     " 

حيرفون الكلم من   . مساعون لقوم آخرين مل يأتوك    ،  مساعون للكذب ،  ومن الذين هادوا  ،  تؤمن قلوم 
 فلن متلـك  ومن يرد اهللا فتنته - إن أوتيتم هذا فخذوه وإن مل تؤتوه فاحذروا       : يقولون؛  بعد مواضعه 
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وهلـم يف اآلخـرة     ،  هلم يف الدنيا خزي   ،  أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم        - له من اهللا شيئا   
وإن . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنـهم       . مساعون للكذب أكالون للسحت   . عذاب عظيم 

وكيف  ،إن اهللا حيب املقسطني   ،  وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    . تعرض عنهم فلن يضروك شيئا    
إنا أنزلنـا   . وما أولئك باملؤمنني  ،  مث يتولون من بعد ذلك    ،  حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا     

والربانيون واألحبـار مبـا     ،  للذين هادوا ،  حيكم ا النبيون الذين أسلموا    ،  التوراة فيها هدى ونور   
 تشتروا بآيـايت مثنـا    وال،  فال ختشوا الناس واخشون   . استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء      

، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بـالنفس       .. ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون         .. قليال
فمن تصدق بـه    . واجلروح قصاص ،  والسن بالسن ،  واألذن باألذن ،  واألنف باألنف ،  والعني بالعني 
وقفينا على آثارهم بعيسـى بـن        .. نومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملو         .. فهو كفاره له  

ومصدقا ملا بـني يديـه مـن    ، فيه هدى ونور، وآتيناه اإلجنيل،  مصدقا ملا بني يديه من التوراة     ،  مرمي
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا       .. وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه      ،  وهدى وموعظة للمتقني  ،  التوراة

 مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليـه        ،  كتاب باحلق وأنزلنا إليك ال   .. فأولئك هم الفاسقون  
لكل جعلنا مـنكم شـرعة       .. وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق      ،  فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا    .. 

إىل اهللا  ،  ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاسـتبقوا اخلـريات       ؛  ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة     . ومنهاجا
، وال تتبع أهـواءهم   ،  وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا      .. ا كنتم فيه ختتلفون   فينبئكم مب ،  مرجعكم مجيعا 

فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض          .. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك        
ومن أحسن من اهللا حكما لقـوم       ؟  أفحكم اجلاهلية يبغون   .. وإن كثريا من الناس لفاسقون    ،  ذنوم
  ..   " ؟يوقنون

ومشرع . وإذن فحاكم واحد   .. ومالك واحد . وخالق واحد . إله واحد  ..  وهكذا تتبني القضية  
وإذن فطاعة واتبـاع     .. وقانون واحد ،  ومنهج واحد ،  وإذن فشريعة واحدة   .. ومتصرف واحد . واحد

 كفـر وظلـم   فهو، أو معصية وخروج وحكم بغري ما أنزل اهللا  . فهو إميان وإسالم  ،  وحكم مبا أنزل اهللا   
 .. وكما جاء به كل الرسل من عنده      ،  وهذا هو الدين كما أخذ اهللا ميثاق العباد مجيعا عليه          .. وفسوق

  .. أمة حممد واألمم قبلها على السواء
فهذا هو مظهر سـلطان     . هو احلكم مبا أنزل اهللا دون سواه       " دين اهللا  "  ومل يكن بد أن يكون    

 .  ال إله إال اهللامظهر أن. مظهر حاكمية اهللا. اهللا
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ال تنشأ فحسب من     " احلكم مبا أنزل اهللا    " و " دين اهللا  " حتمية هذا التالزم بني   :  وهذه احلتمية 
فهذا سبب واحد من    . أن ما أنزل اهللا خري مما يصنع البشر ألنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع             

والقاعـدة  ،  ا السبب األول والرئيسـي    إمن. وليس هو السبب األول وال الرئيسي     . أسباب هذه احلتمية  
ونفي هلذه األلوهيـة  ، األوىل واألساس يف حتمية هذا التالزم هي أن احلكم مبا أنزل اهللا إقرار بألوهية اهللا        

ومبعناه االصطالحي كما    " االستسالم:  " مبعناه اللغوي  " اإلسالم " وهذا هو . وخصائصها عمن عداه  
، وادعاء أخص خصائص األلوهيـة ؛ والتجرد عن ادعاء األلوهية معه .. اإلسالم هللا .. جاءت به األديان  

 . وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون، وهي السلطان واحلاكمية
أو حىت شـريعة اهللا نفسـها       .  وال يكفي إذن أن يتخذ البشر ألنفسهم شرائع تشابه شريعة اهللا          

، ومل يطبقوها باسـم اهللا    ؛  ومل يردوها هللا  ؛  ليها شارام ووضعوا ع ،  إذا هم نسبوها إىل أنفسهم    ،  بنصها
التفرد الذي جيرد العباد من حـق السـلطان         . وبتفرده ذه األلوهية  ؛  واعترافا بألوهيته ،  إذعانا لسلطانه 

 . وتقريرا لسلطانه يف األرض، إال تطبيقا لشريعة اهللا، واحلاكمية
ومن مل حيكم مبا أنـزل      :  "  يف سياق السورة    ومن هذه احلتمية ينشأ احلكم الذي تقرره اآليات       

ومـن مل   "  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظـاملون        ..  "  " اهللا فأولئك هم الكافرون   
ذلك أن الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا يعلنون رفضـهم            ..  " حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون      

يعلنون هذا الرفض بعملـهم     . ذه األلوهية  - سبحانه - ضهم إلفراد اهللا  ورف - سبحانه - أللوهية اهللا 
. ولغة العمل والواقع أقوى وأكرب من لغة الفـم واللسـان          . ولو مل يعلنوه بأفواههم وألسنتهم    ؛  وواقعهم

حني يرفضون حاكميته    - أخذا من رفضهم أللوهية اهللا    ،  ومن مث يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق      
وحني جيعلون ألنفسهم خاصة األلوهية األوىل فيشرعون للناس من عند أنفسهم ما مل يأذن بـه                ؛  املطلقة
 . اهللا

 .  وعلى هذا املعىن يتكى ء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصرحية كذلك
|     |     | 

 وبيان االحنرافـات الـيت    ،  غري بناء التصور االعتقادي الصحيح    ؛  شأن آخر يتناوله سياق السورة    
وأنه االعتقاد الصـحيح والطاعـة    " الدين " وغري بيان معىن؛ تتلبس به عند أهل الكتاب وأهل اجلاهلية    
 . واحلكم مبا أنزل اهللا وحده دون تعديل أو حتريف أو تبديل، والتلقي من اهللا وحده يف التحرمي والتحليل
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، فهـا جتـاه أعـدائها     وموق؛  دورها احلقيقي يف هذه األرض    ؛   ذلك هو شأن هذه األمة املسلمة     
وبيان ما هم عليه من الضاللة واالحنـراف يف         ؛  وكيدهم هلذه األمة وهلذا الدين    ،  وكشف هؤالء األعداء  

إا املعركة اليت خيوضها     .. وما هم عليه كذلك من العداء للجماعة املسلمة وإمجاع الكيد هلا          ؛  عقيدم
  .. عنها يف السور الثالث الطوال السابقةواليت سبق احلديث ؛ القرآن الكرمي باجلماعة املسلمة

وهو يصدق ما بني يديه من الكتاب يف أصـل  ؛  إن كتاب هذه األمة هو كتاب اهللا األخري للبشر 
يهيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة اهللا          - مبا أنه هو الكتاب األخري     - ولكنه؛  االعتقاد والتصور 

وما نسـخه   ؛  فما أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع اهللا          ؛  اليت ارتضاها لعباده إىل يوم الدين     
 : فقد فقد صفته هذه وإن كان واردا يف كتاب من الكتب املرتلة

  ..  " ورضيت لكم اإلسالم دينا، وأمتمت عليكم نعميت، اليوم أكملت لكم دينكم " 
  ..  " هيمنا عليهمصدقا ملا بني يديه من الكتاب وم، وأنزلنا إليك الكتاب باحلق " 

غـري  ،  تقيم العـدل يف األرض    ؛   ومن مث فإن دور هذه األمة هو أن تكون الوصية على البشرية           
وغري ناظرة يف إقامة العدل إىل ما أصاا أو يصيبها من الناس فهذه هي تكـاليف        ،  متأثرة مبودة أو شنآن   

فال تنحـرف   ؛  رين وأهوائهم وشهوام  وغري متأثرة كذلك باحنرافات اآلخ     .. القوامة والوصاية واهليمنة  
وغري ناظرة إال إىل اهللا     ؛  السترضاء أحد أو لتأليف قلب    ؛  فيه شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها القومي      

 : وتقواه
وتعاونوا علـى الـرب     ؛  وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا           " 
  ..  " واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان، والتقوى

وال جيرمنكم شنآن قـوم علـى أال        ؛  شهداء بالقسط ،  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا       " 
 .  " إن اهللا خبري مبا تعملون، واتقوا اهللا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعدلوا

فاحكم بينهم مبا   ،  ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب            " 
 .  " وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق؛ أنزل اهللا

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنـزل  ، وال تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا      " 
 .   "وإن كثريا من الناس لفاسقون، اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم
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؛ والدين االخـري  ،  وصاحبة الرسالة األخرية  ؛   ومن مقتضيات أن هذه األمة هي وارثة الرساالت       
ومـن  ؛  أال تتوىل من يكفرون ذا الـدين       .. وصاحبة الوصاية والقوامة على البشرية ذا الدين األخري       

ة غري املـؤمنني بـاهللا      وال تركن إىل والي   ،  إمنا تتوىل اهللا ورسوله   . يتخذون فرائضه وشعائره هزوا ولعبا    
ـذه   " أمـة  " إمنا هي. وال مبوروثاا اجلاهلية، وال بأرضها، فإمنا هي أمة بعقيدا ال جبنسها     . ورسوله

 : وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة .. وذه الرسالة األخرية، وذا املنهج الرباين، العقيدة اجلديدة
، اليوم أكملت لكـم ديـنكم     . هم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشو        " 

  ..  " وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
ومن يتـوهلم   ،  بعضهم أولياء بعض  ؛  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء         " 

  ..  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، منكم فإنه منهم
.  آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون         إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين     " 

  ..  " ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من                 " 

ذلك ،  وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا       ،واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني    ،  قبلكم والكفار أولياء  
  ..  " بأم قوم ال يعقلون

  ..  " ال يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم " 
وهم ال يريدون رؤيـة     . وأعداء منهج اهللا الصحيح دائما    ،   أما أعداء هذه األمة فهم أعداء اهلدى      

وعلـى األمـة    . ون ترك العداء املستحكم يف قلوم هلذا احلق من قبل ومن بعد           كما أم ال يريد   ؛  احلق
ومن موقفهم اجلديد منـها ومـن       ؛  من تارخيهم القدمي مع رسل اهللا     ،  املسلمة أن تعرفهم على حقيقتهم    

 : رسوهلا ودينها القومي
لـئن  . إين معكم  :وقال اهللا ؛  وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا    ؛  ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل      " 

ألكفـرن  ،  وأقرضتم اهللا قرضا حسـنا    ،  وعزرمتوهم،  وآمنتم برسلي ،  وآتيتم الزكاة ،  أقمتم الصالة 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء        . وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األار     ؛  عنكم سيئاتكم 

ونسوا حظا  ،   مواضعه حيرفون الكلم عن  ،  وجعلنا قلوم قاسية  ،  فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم   . السبيل
إن اهللا حيـب  ، فاعف عنهم واصـفح . وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم       . مما ذكروا به  
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فأغرينـا بينـهم    ؛  فنسوا حظا مما ذكروا به    ،  إنا نصارى أخذنا ميثاقهم   : ومن الذين قالوا   .. احملسنني
 .  " نوا يصنعونوسوف ينبئهم اهللا مبا كا؛ العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة

وجعلكـم  ،  إذ جعل فيكم أنبيـاء    ،  يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم     : وإذ قال موسى لقومه    " 
وال ؛  يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم        . وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني      ،  ملوكا

وإنا لن ندخلها حـىت     ،  ارينيا موسى إن فيها قوما جب     : قالوا. ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين    
ادخلوا : قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما       . فإن خيرجوا منها فإنا داخلون    ،  خيرجوا منها 
يا موسى إنا   : قالوا. وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني     ،  فإذا دخلتموه فإنكم غالبون   ؛  عليهم الباب 

رب إين ال أملك    : قال. إنا هاهنا قاعدون  ،  فقاتالفاذهب أنت وربك    . لن ندخلها أبدا ما داموا فيها     
فإا حمرمة عليهم أربعني سـنة يتيهـون يف         : قال. إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني       

  "  .. فال تأس على القوم الفاسقني؛ األرض
منـا  من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا أو فساد يف األرض فكأ                "  .. . 

مث إن كـثريا    ،  ولقد جاءم رسلنا بالبينات    .. ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا     ؛  قتل الناس مجيعا  
  ..  " منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون

آمنـا بـأفواههم ومل   : من الذين قالوا، يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر     " 
حيرفون الكلم من   ،  مساعون لقوم آخرين مل يأتوك    ،  ن للكذب مساعو. ومن الذين هادوا  ؛  تؤمن قلوم 
ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له       . وإن مل تؤتوه فاحذروا   ،  يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه    ،  بعد مواضعه 
وهلم يف اآلخرة عـذاب     ،  هلم يف الدنيا خزي   ،  أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم       . من اهللا شيئا  

  "  .. إخل .. ب أكالون للسحتمساعون للكذ. عظيم
؛ وما أنزل مـن قبـل  ، وما أنزل إلينا، يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا      : قل " 

، من لعنه اهللا وغضـب عليـه      ؟  هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا       : قل؟  وأن أكثركم فاسقون  
  " .  .. نا وأضل عن سواء السبيلأولئك شر مكا .. وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة واخلنازير

واهللا أعلم مبـا كـانوا      ؛  وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به      ،  وإذا جاؤوكم قالوا آمنا    " 
! لبئس ما كانوا يعملون   . وأكلهم السحت ،  وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان      . يكتمون

وقالـت  ! لبئس ما كانوا يصنعون   ! سحتلوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم ال        
وليزيدن . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء     ! ولعنوا مبا قالوا  ،  غلت أيديهم . يد اهللا مغلولة  : اليهود
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، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامـة       ؛  كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا        
 .  " واهللا ال حيب املفسدين، ويسعون يف األرض فسادا؛ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا

يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إلـيكم مـن                : قل " 
  " فال تأس على القوم الكـافرين     ،  وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا         . ربكم

 .. 
كلما جاءهم رسـول مبـا ال ـوى         ؛  رسلنا إليهم رسال  لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأ      " 

مث . مث تاب اهللا علـيهم    . وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا     . أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون    
 .  " واهللا بصري مبا يعملون .. كثري منهم .. عموا وصموا

ك مبـا عصـوا     ذل. لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي            " 
ترى كثريا منهم يتولون    . لبئس ما كانوا يفعلون   . كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه     . وكانوا يعتدون 

ولـو  . ويف العذاب هم خالـدون    ،  أن سخط اهللا عليهم   : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم    ،  الذين كفروا 
  ..  " نهم فاسقونولكن كثريا م. كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

ولتجدن أقرم مودة للذين    . لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا         " 
 . إخل ..  " ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأم ال يستكربون. إنا نصارى: آمنوا الذين قالوا

|     |     | 
كيز فيها على اليهود واملشركني بصـفة       والتر؛  وهذه احلملة الكاشفة على أعداء اجلماعة املسلمة      

 : تؤدي بنا إىل شأن آخر مما تعاجله هذه السورة، خاصة مع إشارات إىل املنافقني والنصارى أحيانا
كما تعاجل موقف األمـة      ..  إا تعاجل موقفا حاضرا يف حياة اجلماعة املسلمة يف املدينة يومذاك          

 ! على مدار الزمان .. وإا هلي هي .. ملعادية هلايف تارخيها كله جتاه املعسكرات ا، املسلمة
 ؟  ففي أية فترة تارخيية من حياة اجلماعة املسلمة يف املدينة ترتلت هذه السورة

وسورة الفتح معروف أا نزلـت يف   .. يف روايات كثرية أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح  
ذه الروايات أا نزلت مرة واحدة فيما عدا اآليـة          ويف بعض ه   .. احلديبية يف العام السادس من اهلجرة     

  .. فإا نزلت يف حجة الوداع يف السنة العاشرة "  .. . اليوم أكملت لكم دينكم:  " اليت فيها، الثالثة
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:  ولكن املراجعة املوضوعية للسورة للسورة مع أحداث السرية تكاد تنفي هذه الرواية اليت تقول             
، فضال على أن هناك حادثة من حوادث السرية يف غزوة بدر          ؛   " الفتح "  بعد إن السورة نزلت بكاملها   

، من دخول األرض املقدسـة     - عليه السالم  - تقطع بأن اآليات اخلاصة مبوقف بين إسرئيل مع موسى        
وقد وردت إشارة إليها علـى لسـان        . كانت معروفة للمسلمني قبل غزوة بدر يف السنة الثانية اهلجرية         

وهو يقول لرسـول    ،  وعلى لسان املقداد بن عمرو يف رواية      ،  يف رواية  ا ذ األنصارى سعد بن معا  
اذهب أنـت وربـك     :  " إذن واهللا ال نقول لك يا رسول اهللا كما قال قوم موسى ملوسى            :  " ع اهللا

  "  .. اخل .. ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما متبعون "  .. فقاتال إنا هاهنا قاعدون
يف ذلك الوقت الذي نزلـت فيـه         - اجعة املوضوعية فتصور املوقف بأنه كانت لليهود       أما املر 

مما اقتضى هذه احلملة لكشـف      ؛  ويف الصف املسلم  ،  قوة ونفوذ وعمل يف املدينة     - اآليات اخلاصة م  
عقـب غـزوة    ،  وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءال بعد وقعة بين قريظة          . موقفهم وإبطال كيدهم  

. وبين النضري وبين قريظـة   ،  بين قينقاع : وقد تطهرت األرض من القبائل الثالث اليهودية القوية       ،  دقاخلن
مث لقد كانت فترة املهادنـة معهـم        . فلم يكن هلم بعد احلديبية ما يدعو إىل العناية بشأم إىل هذا احلد            
وال :  "  تعاىل لنبيه الكـرمي    فقول اهللا . واخلطة السليمة قد انتهت ومل يعد هلا موضع بعد الذي بدا منهم           

ال بد سابق على هـذه       "  .. فاعف عنهم واصفح   - إال قليال منهم   - تزال تطلع على خائنة منهم    
  .. وكذلك أمره باحلكم بينهم أو اإلعراض عنهم. الفترة

 ومن هذه املالحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي اليت نزلت بعد سـورة       
اليوم أكملت لكـم  :  " كما أن اآلية اليت فيها قول اهللا تعاىل      ،  ينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك     ب؛  الفتح
. فقد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح األقـوال          . ال بد أن تكون قد نزلت بعد ذلك        " دينكم

 . وأن السورة مل ترتل كلها مرة واحدة كما جاء يف إحدى الروايات
وتقدمي سورة النساء   ،  )2(وتقدمي سورة آل عمران     ،  )1( تقدمي سورة البقرة      وكما قلنا من قبل يف    

وأعداء ،  مع أعداء هذه اجلماعة   ،  باجلماعة املسلمة ،  نقول هنا عن املعركة اليت كان القرآن خيوضها       ،  )3(
؛ نيوذلك مع بناء التصور اإلسالمي يف نفوس املؤمن       ،  ويف مقدمتهم اليهود واملشركون واملنافقون    ،  دينها

                                                 
 .  من اجلزء األول33 - 31 ص)1(
 .  من اجلزء الثالث359 - 350 ص)2(
 .  من اجلزء الرابع571 - 554 ص)3(
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؛ ويف منهج واحـد   ؛  كل ذلك يف وقت واحد     .. ومع تنظيم اتمع اإلسالمي بالتوجيهات والتشريعات     
 ! ويف نفس واحد

وأنه هو منـهج     " الدين " وبيان معىن . ختليص عقيدة التوحيد من كل غبش     :  وأهم قواعد البناء  
وهـو  ،   من اهللا وحده هو اإلميـان      والتلقي يف شئون احلياة كلها    ،  وأن احلكم مبا أنزل اهللا وحده     ؛  احلياة

وخبصائص ؛  باأللوهية - سبحانه - فتوحيد اهللا هو إفراده   . وبغري هذا ال يكون هناك توحيد هللا      ؛  اإلسالم
كتعبيـدهم  ،  واحلاكمية والتشريع للناس من خصائص األلوهية     . األلوهية حبيث ال يكون له فيها شريك      

  .. رة أشد تركيزا على هذه النقطة كما أسلفناوهذه السو .. بالعبادة الشعائرية سواء بسواء
ومع تقارب املوضوعات اليت تعاجلها السور الطوال الثالث السابقة مع املوضوعات اليت تعاجلهـا              

وجوهـا   " شخصيتها " فإنه تبقى لكل سورة    - كما يبدو من هذا االستعراض السريع      - هذه السورة 
واألضواء اليت تسلطها   ،  والزوايا اليت تعاجلها منها   ،  وضوعاتوظالهلا وأسلوا اخلاص يف معاجلة هذه امل      

ويربز طابعها  ؛  كل سورة متاما   " شخصية " حبيث تتميز ؛  ونوع املؤثرات املوحية املصاحبة للعرض    ؛  عليها
 . اخلاص

سـواء يف ذلـك األحكـام        ..  والطابع البارز هلذه السورة هو طابع التقرير واحلسم يف التعبري         
اليت قد تتخذ يف   ،  أو املبادى ء والتوجيهات   ؛   تقتضي بطبيعتها التقرير واحلسم يف القرآن كله       الشرعية اليت 

يف أسـلوب التقريـر     ؛  ولكنها يف هذه السورة تقرر يف حسم وصرامة       ؛  غري هذه السورة صورا أخرى    
 . من بدئها إىل منتهاها .. وهو الطابع العام املميز لشخصية السورة، الدقيق

|     |     | 
 .. وقبل أن ننهي هذا التقدمي للسورة ال يسعنا إال أن نربز احلقيقية اليت تتضمنها اآلية الثالثة منها                

وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكـم      ،  اليوم أكملت لكم دينكم   :  " فإن قول اهللا سبحانه هلذه األمة     
، اـا ونظـام جمتمعهـا   يتضمن توحيد املصدر الذي تتلقى منه هذه األمة منهج حي ..  " اإلسالم دينا 

كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته االعتقاديـة         ،  وشرائع ارتباطاا ومصاحلها إىل يوم القيامة     
وتعديل شـيء   . فقد اكتمل هذا الدين ومت وانتهى أمره      ؛  فال تعديل فيها وال تغيري    ؛  والتعبدية والتشريعية 

 وهذا اإلنكار هو الكفر الذي ال جدال فيـه ؛ متامه وكمالهألنه إنكار ملا قرره اهللا من     ؛  فيه كإنكاره كله  
فقـد  ،  فال حيتاج منا إىل وصـف     ؛  وشريعة أخرى ،  ونظام آخر ،  أما العدول عنه كله إىل منهج آخر      .. 

  .. ملستزيد - سبحانه - وال زيادة بعد وصف اهللا. يف السورة - سبحانه - وصفه اهللا
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وأن هذه الصورة   . وشريعة خالدة ،  أنه دين خالد   - ل فيه مبا ال جمال للجدا    -  إن هذه اآلية تقرر   
وليس ؛  إا شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمان       .. اليت رضيها اهللا للمسلمني دينا هي الصورة األخرية       

ورضـيها  ،  قد اكتملت ومتت  ،  إمنا هي الرسالة األخرية للبشر     .. وال لكل عصر دين   ،  لكل زمان شريعة  
إىل آخر هذه التعبريات اليت تالك يف هذا        ! أو يغري أو يطور   ،  أو حيور ،  اء أن يبدل  فمن ش . اهللا للناس دينا  

 .  " ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ..  " فليبتغ غري اإلسالم دينا، الزمان
والشـرائع املنظمـة    ،  والشعائر التعبدية ،   إن هذا املنهج اإلهلي املشتمل على التصور االعتقادي       

وهو يسمح للحياة بـأن تنمـو يف        ؛  حيكم ويصرف ويهيمن على نشاط احلياة كله      ؛  ياة كله لنشاط احل 
وهلذا كان آخـر رسـالة      ،  ألنه هلذا جاء  ،  دون خروج على أصل فيه وال فرع      ؛  إطاره وترتقي وتتطور  

  .. للبشر أمجعني
ولكن يعـين أن    ؛   إن تطور احلياة يف ظل هذا املنهج ال يعين جمافاا أو إمهاهلا ألصل فيه وال فرع               

ويعـين أن   . بال خروج على أصل أو فرع     ؛  طبيعة املنهج حتتوى كل اإلمكانيات اليت تسع ذلك التطور        
 - مل يكن خيفـي عليـه      - سبحانه - ألن اهللا ؛  كل تطور يف احلياة كان حمسوبا حسابه يف ذلك املنهج         

أن هنـاك تطـورات      -  دينا ويعلن إكماله وارتضاءه للناس   ،  وهو يضع هذا املنهج يف صورته األخرية      
فال بد إذن   . وأن هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات واحلاجات      ،  وأن هناك حاجات ستربز   ،  ستقع

  .. أن يكون هذا املنهج قد احتوى هذه املقتضيات مجيعا
  ..  وما قدر اهللا حق قدره من يظن غري هذا يف أمر من هذه األمور

  .. ونأخذ يف التفصيل، مل للسورة وذا ننهي هذا التقدمي العام ا
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُوِد أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ اَألنعاِم ِإالَّ ما يتلَى علَيكُم غَير مِحلِّـي                 + 

         ِريدا يم كُمحي ِإنَّ اللّه مرح مأَنتِد ويا ا   1الصها أَيي           رـهالَ الشاللّـِه و آِئرعِحلُّواْ شواْ الَ تنآم لَِّذين
                ملَلْتِإذَا حا وانوِرضو ِهمبن رالً مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب نيال آمو الَ الْقَآلِئدو يدالَ الْهو امرالْح

 قَوٍم أَن صدوكُم عِن الْمسِجِد الْحراِم أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْـرب             فَاصطَادواْ والَ يجِرمنكُم شنآنُ   
 حرمت علَيكُم الْميتةُ    2والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب             

 و مالْدـا أَكَـلَ       ومـةُ وِطيحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمِنقَةُ وخنالْمِر اللِّه ِبِه ويا أُِهلَّ ِلغمِزيِر والِْخن ملَح
             الْي قِفس الَِم ذَِلكُمواْ ِباَألزقِْسمتسأَن تِب وصلَى النع ا ذُِبحمو متا ذَكَّيِإالَّ م عبالس     الَّـِذين ـِئسي مو

              ِضيترِتي ومِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موِن الْيوشاخو مهوشخفَالَ ت واْ ِمن ِديِنكُمكَفَر
 يسأَلُونك ماذَا   3لّه غَفُور رِحيم    لَكُم اِإلسالَم ِدينا فَمِن اضطُر ِفي مخمصٍة غَير متجاِنٍف لِِّإثٍْم فَِإنَّ ال           

أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجواِرِح مكَلِِّبني تعلِّمونهن ِمما علَّمكُم اللّه فَكُلُـواْ                 
 الْيوم أُِحلَّ لَكُـم     4يِه واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه سِريع الِْحساِب        ِمما أَمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم اللِّه علَ      

الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصـنات ِمـن الْمؤِمنـاِت                
 الِْكتاب ِمن قَبِلكُم ِإذَا آتيتموهن أُجورهن محِصِنني غَير مساِفِحني والَ           والْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتواْ   

              اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَدِباِإلمي كْفُرن يماٍن ودِخِذي أَخت5م     ا الَّـِذينها أَيي 
  واْ ِإذَا قُمنآم           لَكُمجأَرو وِسكُمؤواْ ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديأَيو كُموهجالِة فاغِْسلُواْ وِإلَى الص مت

ِط أَو  ِإلَى الْكَعبِني وِإن كُنتم جنبا فَاطَّهرواْ وِإن كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاء أَحد منكُم من الْغائِ                 
                اللّـه ِريدا يم هنِديكُم مأَيو وِهكُمجواْ ِبوحسا فَامبا طَيِعيدواْ صممياء فَتواْ مِجدت اء فَلَمسالن متسالَم

          لَع كُملَيع هتمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدلَـِكن يٍج ورح نكُم ملَيلَ ععجونَ   ِليكُرشت واْ   6لَّكُماذْكُـرو 
ِنعمةَ اللِّه علَيكُم وِميثَاقَه الَِّذي واثَقَكُم ِبِه ِإذْ قُلْتم سِمعنا وأَطَعنا واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه عِلـيم ِبـذَاِت                   

 شهداء ِبالِْقسِط والَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَـى أَالَّ           يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِللّهِ       7الصدوِر  
 وعد اللّـه الَّـِذين آمنـواْ        8تعِدلُواْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ             

 والَِّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ ِبآياِتنا أُولَــِئك أَصـحاب         9 وأَجر عِظيم    وعِملُواْ الصاِلحاِت لَهم مغِفرةٌ   
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ اذْكُرواْ ِنعمت اللِّه علَيكُم ِإذْ هم قَوم أَن يبسطُواْ ِإلَـيكُم أَيـِديهم                  10الْجِحيِم  

  _11كُم واتقُواْ اللّه وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ فَكَف أَيِديهم عن
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|     |     | 
  ..  " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " 

وحياته مع غريه من النـاس      ؛  حياة املرء مع نفسه اليت بني جنبيه       ..  إنه ال بد من ضوابط للحياة     
؛ ومن اجلماعة واألمة  ،  من األهل والعشرية  ،   من األقربني واألبعدين   الناس .. ومن األحياء واألشياء عامة   

واألشياء مما حييط باإلنسان     .. واألحياء مما سخر اهللا لإلنسان ومما مل يسخر        .. ومن األصدقاء واألعداء  
 . حياته مع ربه ومواله وعالقته به وهي أساس كل حياة .. مث .. يف هذا الكون العريض

ويربطها كلها باهللا   ؛  يقيمها وحيددها بدقة ووضوح   . ذه الضوابط يف حياة الناس     واإلسالم يقيم ه  
وال يكون األمـر فيهـا لألهـواء        ؛  وال يستهزأ ا  ،  فال تنتهك ،  ويكفل هلا االحترام الواجب   ؛  سبحانه

جيـل  أو يراها   ،  أو تراها جمموعة أو تراها أمة     ،  وال للمصاحل العارضة اليت يراها فرد     ؛  والشهوات املتقلبة 
 املصلحة " فهذه الضوابط اليت أقامها اهللا وحددها هي       .. من الناس فيحطمون يف سبيلها تلك الضوابط      

أو رأت جمموعة أو رأت أمة مـن     ،  هي املصلحة ولو رأى فرد     .. ما دام أن اهللا هو الذي أقامها للناس       " 
! ره اهللا خري هلم ممـا يقـررون       وما يقر ! فإهللا يعلم والناس ال يعلمون    ! الناس أو جيل أن املصلحة غريها     

أمـا  . أن يتهم اإلنسان تقديره الذايت للمصلحة أمام تقدير اهللا         - سبحانه - وأدىن مراتب األدب مع اهللا    
إال الطاعة والقبـول    ،  وأال يكون له مع تقدير اهللا     . حقيقة األدب فهي أال يكون له تقدير إال ما قدر اهللا          

  .. ئنانمع الرضى والثقة واالطم، واالستسالم
  .. ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ذه العقود "  .. العقود "  هذه الضوابط يسميها اهللا

مث املضي بعد هذا االفتتاح يف بيان احلالل واحلـرام          ،   وافتتاح هذه السورة باألمر بالوفاء بالعقود     
ويف بيـان   . شرعية والتعبديـة  ويف بيان الكثري من األحكام ال     . من الذبائح واملطاعم واملشارب واملناكح    

ويف بيان عالقات األمـة املؤمنـة       . ويف بيان حقيقة العبودية وحقيقة األلوهية     . حقيقة العقيدة الصحيحة  
ويف بيان تكاليف األمة املؤمنة يف القيام هللا والشهادة بالقسط والوصاية على            . بشىت األمم وامللل والنحل   

واحلذر من الفتنـة عـن      ؛  واحلكم فيها مبا أنزل اهللا كله     ،  قبلهاالبشرية بكتاا املهيمن على كل الكتب       
  .. واحلذر من عدم العدل تأثرا باملشاعر الشخصية واملودة والشنآن؛ بعض ما أنزل اهللا

معىن أوسع   " العقود " واملضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة      ،   افتتاح السورة على هذا النحو    
ويكشف عن أن املقصود بالعقود هو كل ضوابط احليـاة          . ن ألول وهلة  من املعىن الذي يتبادر إىل الذه     
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 ومقتضى العبودية أللوهيته  ،  ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه   ؛  ويف أوهلا عقد اإلميان باهللا     .. اليت قررها اهللا  
 . وسائر الضوابط يف احلياة؛ وتقوم عليه سائر العقود، هذا العقد الذي تنبثق منه.. 

ومقتضيات هذا االعتراف من العبودية     ؛  واالعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته   ؛  اهللا وعقد اإلميان ب  
 - هذا العقد أخذه اهللا ابتداء على آدم       .. وااللتزام الشامل والطاعة املطلقة واالستسالم العميق     ،  الكاملة

اهبطـوا  : قلنا:  " بشرط وعقد هذا نصه القرآين    ،  وهو يسلمه مقاليد اخلالفة يف األرض      - عليه السالم 
والذين كفروا  . فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون        ،  فإما يأتينكم مين هدى   . منها مجيعا 

فهي خالفة مشروطة باتبـاع هـدى اهللا         ..  " وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون       
املخالفة اليت جتعل كل عمـل      . كوإال فهي املخالفة لعقد اخلالفة والتملي     ؛  الذي يرتله يف كتبه على رسله     

يريد ،  وحتتم على كل مؤمن باهللا    ! غري قابل للتصحيح املستأنف   ،  باطال بطالنا أصليا  ،  خمالف ملا أنزل اهللا   
وإال فما أوىف بعقـد     . وال يقبل التعامل على أساسه    ؛  وال يعترف به  ،  أن يرد هذا الباطل   ،  الوفاء بعقد اهللا  

 . اهللا
كما ورد يف   . وهم بعد يف ظهور آبائهم    . مع ذرية آدم   - و هذا العهد  أ -  ولقد تكرر هذا العقد   

: وأشـهدهم علـى أنفسـهم   ، وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم        :  " السورة األخرى 
إمنـا  : أو تقولـوا  . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني        ! بلى شهدنا : قالوا؟  ألست بربكم 

فهذا عقد آخر مع كل      "  .. ؟  أفتهلكنا مبا فعل املبطلون   . ذرية من بعدهم  أشرك آباؤنا من قبل وكنا      
ولـيس لنـا أن    .. أنه أخذه على بين آدم كلهم وهم يف ظهور آبائهم       - سبحانه - عقد يقرر اهللا  ؛  فرد
مبـا يلـزمهم    . وأعلم كيف خياطبهم يف كل طور من أطوار حيام        ؛  ألن اهللا أعلم خبلقة   ؟  كيف: نسأل
كما قـال اهللا    ،  فال بد أن ذلك كان     .. على ربوبيته هلم  ،  إنه أخذ عليهم هذا العهد    :  يقول وهو. احلجة
 ! فإذا مل يفوا بتعاقدهم هذا مع رم مل يكونوا أوفياء .. سبحانه

يوم نتق اجلبل فوقهم كأنه ظلـة        - كما سيجيء يف السورة    -  ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل     
وكيف ناهلم من اهللا ما ينال كل       ؛  كيف مل يفوا بامليثاق    - من السياق  - نعلموس .. وظنوا أنه واقع م   
 . من ينقض امليثاق

تعاقدا عاما على السمع والطاعـة يف        - على يديه  - قد تعاقدوا مع اهللا    ع  والذين آمنوا مبحمد  
  " . وأال تنازع األمر أهله، وأثرة علينا، منشطنا ومكرهنا
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ففي بيعة العقبة الثانية     .. عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام       وبعضهم وقعت له بعد ذلك      
ويف  .. كان هناك عقد مـع نقبـاء األنصـار   ، من مكة إىل املدينة    ع اليت ترتبت عليها هجرة الرسول    

  " . بيعة الرضوان " احلديبية كان هناك عقد الشجرة وهو
سواء ما خيتص منها بكل أمر وكل        .. العقودتقوم سائر   ،  والعبودية هللا ،   وعلى عقد اإلميان باهللا   

وما يتعلق بكل املعامالت مع الناس واألحياء واألشياء يف هذا الكون يف حدود مـا               ،  ي يف شريعة اهللا   
إذ أن صفة اإلميان ملزمـة      . أن يوفوا ا  ،  بصفتهم هذه ،  فكلها عقود ينادي اهللا الذين آمنوا      - شرع اهللا 

 : ومن مث كان هذا النداء .. م كذلك على الوفاءمستحثة هل، هلم ذا الوفاء
  ..  " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " 

 :  مث يأخذ يف تفصيل بعض هذه العقود
غري  - إال ما يتلى عليكم    - أحلت لكم يمة األنعام    .. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود      " 

وال الشـهر   ،  يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا       ..  إن اهللا حيكم ما يريد    . حملي الصيد وأنتم حرم   
وإذا حللتم  . وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا        ،  وال القالئد ،  وال اهلدي ،  احلرام

وتعاونوا على الـرب    . وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا          ،  فاصطادوا
، حرمت عليكم امليتـة . إن اهللا شديد العقاب . واتقوا اهللا . لى اإلمث والعدوان  وال تعاونوا ع  . والتقوى

 وما أكل السبع  ،  والنطيحة،  واملتردية،  واملوقوذة،  واملنخنقة،  وما أهل لغري اهللا به    ،  والدم وحلم اخلرتير  
ن اليوم يئس الذي   .. ذلكم فسق . وأن تستقسموا باألزالم  ،  وما ذبح على النصب    - إال ما ذكيتم   -

، وأمتمت علـيكم نعمـيت    ،  اليوم أكملت لكم دينكم    .. فال ختشوهم واخشون  ،  كفروا من دينكم  
  " فإن اهللا غفور رحـيم     - غري متجانف إلمث   - فمن اضطر يف خممصة    .. ورضيت لكم اإلسالم دينا   

 .. 
 كلـه   إن هذا  .. ويف األوقات ،  ويف األماكن ،  ويف األنواع ،   إن هذا التحرمي والتحليل يف الذبائح     

فالذين آمنوا يقتضيهم عقـد اإلميـان أن        . وهي عقود قائمة على عقد اإلميان ابتداء       "  .. العقود " من
يف ،  ومن مث نودوا هذا النداء     .. وال يتلقوا يف هذا شيئا من غريه      ؛  يتلقوا التحرمي والتحليل من اهللا وحده     

 : وأخذ بعده يف بيان احلالل واحلرام .. مطلع هذا البيان
  ..  " –إال ما يتلى عليكم  - حلت لكم يمة األنعامأ " 
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ال مـن أي مصـدر آخـر وال          - ومبقتضى إذنه هذا وشرعه   ؛   ومبقتضى هذا اإلحالل من اهللا    
يمـة   صار حالال لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل حتت مدلول            - استمدادا من أي أصل آخر    

إما حرمة   .. وهو الذي سريد ذكره حمرما     - يكم حترميه منها  إال ما يتلى عل    - من الذبائح والصيد   األنعام
ويمة األنعام تشـمل اإلبـل والبقـر        . وإما حرمة مطلقة يف أي مكان ويف أي زمان        ؛  وقتية أو مكانية  

 . واحلمر الوحشية والظباء، كالبقر الوحشي، ويضاف إليها الوحشي منها؛ والغنم
 : وأول املستثنيات الصيد يف حال اإلحرام .  .. مث يأخذ يف االستثناء من هذا العموم

  ..  " غري حملي الصيد وأنتم حرم " 
جترد عن أسـباب    ،  فاإلحرام للحج أو للعمرة   .  والتحرمي هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاا       

ـ     ،  احلياة العادية واساليبها املألوفة وتوجه إىل اهللا يف بيته احلرام          ومـن مث    .. انالذي جعله اهللا مثابة األم
وهي فترة نفسـية ضـرورية للـنفس         .. ينبغي عنده الكف عن بسط األكف إىل أي حي من األحياء          

وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل      ؛  تستشعر فيها صلة احلياة بني مجيع األحياء يف واهب احلياة         ؛  البشرية
لترتفع يف هـذه    ؛  واكلهوتتخفف من ضرورات املعاش اليت أحل من أجلها صيد الطري واحليوان            ؛  اعتداء

 . وتتطلع إىل هذا األفق الرفاف الوضيء، الفترة على مألوف احلياة وأساليبها
، يربط هذا العقد بالعقد األكرب    ،   وقبل أن ميضي السياق يف بيان املستثنيات من حكم احلل العام          

 : ويذكر الذين آمنوا مبصدر ذلك امليثاق
  ..  " إن اهللا حيكم ما يريد " 

ليس هنالك من يريـد  . باحلكم وفق ما يريد    - سبحانه - متفردا،  حاكمة إرادته ،  ة مشيئته  طليق
وهذا هو حكمه يف حل ما يشاء وحرمة مـا           .. وال راد ملا حيكم به    ؛  وليس هنالك من حيكم بعده    ؛  معه
  .. يشاء

 :  مث يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحالل حرمات اهللا
وال . وال القالئـد  . وال اهلـدي  . وال الشهر احلرام  . منوا ال حتلوا شعائر اهللا    يا أيها الذين آ    " 

  " .  .. وإذا حللتم فاصطادوا. آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا
يف هذا املقام أا شعائر احلج والعمـرة ومـا      " شعائر اهللا  "  وأقرب ما يتجه إليه الذهن يف معىن      

على احملرم للحج او العمرة حىت ينتهي حجه بنحر اهلدي الذي سـاقه إىل البيـت                تتضمنه من حمرمات    
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ألن استحالهلا فيه استهانة حبرمة اهللا الـذي شـرع هـذه            ؛  فال يستحلها احملرم يف فترة إحرامه     ؛  احلرام
 . وحتذيرا من استحالهلا، وقد نسبها السياق القرآين إىل اهللا تعظيما هلا. الشعائر

وقد حـرم اهللا  . وذو احلجة واحملرم، وذو القعدة، وهي رجب؛   يعين األشهر احلرم    والشهر احلرام 
أي  - فينسئوا؛  ولكنها تتالعب فيها وفق األهواء     - وكانت العرب قبل اإلسالم حترمها     - فيها القتال 
م فلما جاء اإلسـال   . من عام إىل عام   ! أو بعض زعماء القبائل القوية    ،  بفتوى بعض الكهان   - يؤجلوا

يوم خلق اهللا السماوات واألرض كما قـال يف آيـة   ، وأقام هذه احلرمة على أمر اهللا     ،  شرع اهللا حرمتها  
إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض منـها       :  " التوبة

 األمر فيها على أمـر اهللا     واستقام  . وقرر أن النسيء زيادة يف الكفر      "  .. ذلك الدين القيم  . أربعة حرم 
وأال يدعوا املعتدين حيتمون    ؛  فإن هلم حينئذ ان يردوا االعتداء     ،  ما مل يقع االعتداء فيها على املسلمني      .. 

! مث يـذهبون نـاجني  ،  ويتترسون خلفها للنيل من املسلمني     - وهم ال يرعون حرمتها    - باألشهر احلرم 
 . )1(ر بنا يف سورة البقرة وبني اهللا حكم القتال يف األشهر احلرم كما م

فينهي ،  وينحرها يف آخر أيام احلج أو العمرة      ؛   واهلدي وهو الذبيحة اليت يسوقها احلاج أو املعتمر       
وعدم حلها معناه أال ينحرها ألي غرض آخـر          .. وهي نافة أو بقرة أو شاة     . ا شعائر حجه أو عمرته    

وال ينتفـع مـن     . ج وعند انتهاء العمرة يف العمـرة      وال ينحرها إال يوم النحر يف احل      ؛  غري ما سيقت له   
 . بل جيعلها كلها للفقراء؛ حلومها وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء

عالمة على   - أي يضعون يف رقبتها قالدة     - وهي األنعام املقلدة اليت يقلدها أصحاا     .  والقالئد
أي يعلـم   : ومنها اهلدي الذي يشـعر     - ويطلقوا ترعى حىت تنحر يف موعد النذر ومكانه       ؛  نذرها هللا 

فال تنحر إال ملا جعلت     ؛  فهذه القالئد حيرم احالهلا بعد تقليدها      - بعالمة اهلدي ويطلق إىل موعد النحر     
؛ إن القالئد هي ما كان يتقلد به من يريدون األمان من ثـأر أو عـدو أو غـريه                  : وكذلك قيل  .. له

 - لقون يف األرض ال يبسط أحد يده إلـيهم بعـدوان          وينط،  فيتخذون من شجر احلرم ما يتقلدون به      
إمنا املشركون جنس فـال يقربـوا   :  " إن ذلك قد نسخ بقول اهللا فيما بعد: وأصحاب هذا القول قالوا  

واألظهـر   ..  " فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم   :  " وقوله ..  " املسجد احلرام بعد عامهم هذا    
وقد جاء ذكرها بعد ذكر اهلـدي املقلـد         ؛  نعام املقلدة للنذور هللا   وهو أن القالئد هي األ    ؛  القول األول 

 . للمناسبة بني هذا وذاك، للنحر للحج أو العمرة
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وهم الـذين يقصـدون      ..  كذلك حرم اهللا آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا          
وأعطاهم األمـان يف     .. حجاجا أو غري حجاج    .. البيت احلرام للتجارة احلالل وطلب الرضوان من اهللا       

 . حرمة بيته احلرام
 : فال صيد يف البيت احلرام، يف غري البيت احلرام،  مث أحل الصيد مىت انتهت فترة اإلحرام

  ..  " وإذا حللتم فاصطادوا " 
منطقـة   .. كما يقيم فترة األمان يف األشهر احلـرم       ؛   إا منطقة األمان يقيمها اهللا يف بيته احلرام       

إنه السـالم املطلـق      .. وأن يروعها العدوان  . ها الناس واحليوان والطري والشجر أن يناهلا األذى       يأمن في 
ويرفرف على األرض كلها     - أيب هذه األمة الكرمي    - استجابة لدعوة إبراهيم  ؛  يرفرف على هذا البيت   

ـ  - يف ظل اإلسالم - أربعة أشهر كاملة يف العام   ه وطمأنينتـه  وهو سالم يتذوق القلب البشري حالوت
وليحاول أن يطبقه يف احلياة كلها علـى        ،  وليحفظ عقد اهللا وميثاقه    - بشروطه - ليحرص عليه ؛  وأمنه

  .. ويف كل مكان، مدار العام
؛ أن يفوا بعقدهم  ،  وتعاقدوا معه ،  يدعو اهللا الذين آمنوا به    ،   ويف جو احلرمات ويف منطقة األمان     

، بال تأثر باملشاعر الشخصية   ؛  دور القوامة على البشرية    .. ه م وأن يرتفعوا إىل مستوى الدور الذي ناط      
يدعوهم أال يعتدوا حىت على الذين صدوهم عـن          .. واملالبسات العارضة يف احلياة   ،  والعواطف الذاتية 

؛ وتركوا يف نفوس املسلمني جروحا وندوبا من هذا الصد        ؛  وقبله كذلك ؛  املسجد احلرام يف عام احلديبية    
شـيء يناسـب    . وواجب األمة املسلمة شيء آخر    ؛  فهذا كله شيء  ،  لوم الكره والبغض  وخلفوا يف ق  
 : دورها العظيم

وتعاونوا علـى الـرب     . وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا           " 
  ..  " إن اهللا شديد العقاب، واتقوا اهللا. والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان

ولكنها هي القمة اليت ال بد أن ترقى إليها األمـة          .. ويف مساحة القلب  ؛   يف ضبط النفس    إا قمة 
 . املكلفة من را أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع ا إىل هذا األفق الكرمي الوضيء

ما يقع  التبعة اليت ال بد أن ينسى فيها املؤمنون          ..  إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس      
ومن التسامي الـذي  ، على أشخاصهم من األذى ليقدموا للناس منوذجا من السلوك الذي حيققه اإلسالم 

 . جتذب الناس إليه وحتببهم فيه؛ وذا يؤدون لإلسالم شهادة طيبة. يصنعه اإلسالم
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وال حيملـها فـوق     ،  ال يعنت النفس البشرية    - يف صورته هذه   - ولكنه؛   وهو تكليف ضخم  
ولكن ليس من حقها أن تعتدي      . ومن حقها أن تكره   ،  فهو يعترف هلا بأن من حقها أن تغضب       . طاقتها

؛ ال يف اإلمث والعـدوان    ؛  مث جيعل تعاون األمة املؤمنة يف الرب والتقوى        .. يف فوره الغضب ودفعة الشنآن    
 التسـامي   وعلـى ،  لتستعني ذه املشاعر على الكبت والضـبط      ،  ويأمرها بتقواه ،  وخيوفها عقاب اهللا  

 . وطلبا لرضاه، تقوى هللا، والتسامح
أن تروض نفوس العرب على االنقياد هلـذه        ،  باملنهج الرباين ،   ولقد استطاعت التربية اإلسالمية   

وكانت أبعد ما تكون عن هذا املستوى وعـن هـذا            .. واالعتياد هلذا السلوك الكرمي   ،  املشاعر القوية 
كانت  "  .. أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما    :  "  واملبدأ العريب املشهور   كان املنهج العريب املسلوك    .. االجتاه

كان التعاون على اإلمث والعدوان أقرب وأرجح من التعاون علـى الـرب             . ونعرة العصبية ،  محية اجلاهلية 
وذلك . وندر أن قام يف اجلاهلية حلف للحق      . يف الباطل قبل احلق   ،  وكان احللف على النصرة   ؛  والتقوى

ميثل ذلـك    .. وال تستمد تقاليدها وال أخالقها من منهج اهللا وميزان اهللا         ؛   بيئة ال ترتبط باهللا    طبيعي يف 
وهو املبدأ الذي يعرب عنه الشاعر       "  .. انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    :  " كله ذلك املبدأ اجلاهلي املشهور    

 : وهو يقول، اجلاهلي يف صورة أخرى
 ! وإن ترشد غزية أرشد،  وهل أنا إال من غزية إن غوت غويت

 : جاء ليقول للذين آمنوا .. جاء املنهج الرباين للتربية ..  مث جاء اإلسالم
وتعاونوا علـى الـرب     . وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا           " 
  ..  " إن اهللا شديد العقاب، واتقوا اهللا. وال تعاونوا على اإلمث والعدوان، والتقوى

 - جاء ليخـرج العـرب    . ولريبط موازين القيم واألخالق مبيزان اهللا     ؛   جاء لريبط القلوب باهللا   
وضغط املشـاعر واالنفعـاالت الشخصـية       ،  ونعرة العصبية ،  من محية اجلاهلية   - وخيرج البشرية كلها  

  .. والعائلية والعشائرية يف جمال التعامل مع األصدقاء واألعداء
 .. ولد اإلنسان الذي يتخلـق بـأخالق اهللا        .. ديد يف اجلزيرة العربية   من ج  " اإلنسان "  وولد

ومل يكـن    .. كما كان هو املولد اجلديد لإلنسان يف سائر األرض        ؛  وكان هذا هو املولد اجلديد للعرب     
كذلك مل يكـن     " . انصر أخاك ظاملا أو مظوما    :  " قبل اإلسالم يف اجلزيرة إال اجلاهلية املتعصبة العمياء       

 !  األرض كلها إال هذه اجلاهلية املتعصبة العمياءيف
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انصر :  " هي املسافة بني قول اجلاهلية املأثور     ؛  وأفق اإلسالم ،  واملسافة الشاسعة بني درك اجلاهلية    
وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عـن املسـجد          :  " وقول اهللا العظيم   " . أخاك ظاملا أو مظلوما   

 .  " وال تعاونوا على اإلمث والعدوان، على الرب والتقوىوتعاونوا . احلرام أن تعتدوا
 !  وشتان شتان

|     |     | 
 : مث يأخذ السياق يف تفصيل ما استثناه يف اآلية األوىل من السورة من حل يمة األنعام

، واملوقـوذة ،  واملنخنقـة ،  وما أهل لغري اهللا به    ،  وحلم اخلرتير ،  والدم،  حرمت عليكم امليتة   " 
وأن تستقسـموا   ،  وما ذبح على النصـب     - إال ما ذكيتم   - وما أكل السبع  ،  والنطيحة،  ترديةوامل

اليوم أكملت  . اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون         .. ذلكم فسق  .. باألزالم
غـري   - فمن اضطر يف خممصـة     .. ورضيت لكم اإلسالم دينا   ،  وأمتمت عليكم نعميت  ،  لكم دينكم 
 .  " فإن اهللا غفور رحيم - مثمتجانف إل

وتعليل هذا احلكم يف حدود ما يصل إليه العلـم          ،  سبق بيان حكمها  ،   وامليتة والدم وحلم اخلرتير   
 - 156ص  [  عند استعراض آية سورة البقرة اخلاصة ذه احملرمـات        ،  البشري حبكمة التشريع اإلهلي   

، بشري إىل حكمة هذا التحرمي أم مل يصـل        وسواء وصل العلم ال    ] من اجلزء الثاين من الظالل       157ص
وإال ما  . فاهللا ال حيرم إال اخلبائث    . وهذا وحده يكفي  ؛  فقد قرر العلم اإلهلي أن هذه املطاعم ليست طيبة        

وهل علم النـاس     .. سواء علم الناس ذا األذى أو جهلوه      . يؤذي احلياة البشرية يف جانب من جوانبها      
 ! ؟ كل ما يؤذي وكل ما يفيد

 سبحانه - ويفرده،  فاإلميان يوحد اهللا  . فهو حمرم ملناقضته ابتداء لإلميان    ،  أما ما أهل لغري اهللا به      و
وأول هذه املقتضيات أن يكون التوجه إىل اهللا وحـده          . باأللوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته      -

 وحـده  - بامسهوأن تصدر   ؛  يف كل عمل وكل حركة     - وحده - وأن يهل بامسه  ؛  بكل نية وكل عمل   
وكذلك مـا ال يـذكر   [  وما يسمى عليه بغري اسم اهللا؛ فما يهل لغري اهللا به    . كل حركة وكل عمل    -

فهـو   .. وال يصدر ابتداء عن إميان    ؛  ألنه ينقض اإلميان من أساسه    ؛  حرام ]اسم اهللا عليه وال اسم أحد       
 . م اخلرتيريلحق باخلبائث احلسية من امليتة والدم وحل؛ خبيث من هذه الناحية

وهي اليت تضرب بعصا أو خشبة أو حجـر         [  واملوقوذة ]وهي اليت متوت خنقا     [   وأما املنخنقة 
وهـي  [  والنطيحة ]وهي اليت تتردى من سطح أو جبل أو تتردى يف بئر فتموت             [  واملتردية ]فتموت  
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فهي كلها أنواع من     .. ]وهي الفريسة ألي من الوحش      [  وما أكل السبع   ]اليت تنطحها يمة فتموت     
إمنا فصل هنا لنفي     .. فحكمها هو حكم امليتة    ]إال ما ذكيتم    [ : امليتة إذا مل تدرك بالذبح وفيها الروح      
 " على أن هناك تفصيال يف األقوال الفقهية واختالفا يف حكـم           .. الشبهة يف أن يكون هلا حكم مستقل      

البهيمة اليت يكون ما حل ـا       ،  ل خيرج من املذكاة   فبعض األقوا ؛  ومىت تعترب البهيمة مذكاة   ،   " التذكية
بينمـا  . فهذه حىت لو أدركت بالذبح ال تكون مـذكاة         - أو يقتلها حتما   - من شأنه أن يقتلها سريعا    

والتفصيل يطلـب يف     .. أيا كان نوع اإلصابة   ،  بعض األقوال يعتربها مذكاة مىت أدركت وفيها الروح       
  .. كتب الفقة املختصة

وهي أصنام كانت يف الكعبة وكان املشـركون يـذحبون عنـدها            - ذبح على النصب   واما ما   
 فهو حمرم بسبب ذحبه على األصنام      - ومثلها غريها يف أي مكان    ،  وينضحوا بدماء الذبيحة يف اجلاهلية    

 . ملا فيه من معىن الشرك باهللا، حىت لو ذكر اسم اهللا عليه -
. قداح كانوا يستشريوا يف اإلقدام على العمل أو تركـه         : واألزالم. ويبقى االستقسام باألزالم  

فتقسـم  ؛  وكانت كذلك تستخدم يف امليسر املعروف عند العرب       . وسبعة يف قول  ،  وهي ثالثة يف قول   
فـإذا  ،  مث تدار ،  إذ يكون لكل من املتقامرين قدح      - أي الناقة اليت يتقامرون عليها     - بواسطتها اجلزور 

 - فحرم اهللا االستقسام بـاألزالم   .. اجلزور بقدر ما خصص هلذا القدح     خرج قدح أحدهم كان له من       
  .. وحرم اللحوم اليت تقسم عن هذا الطريق - ألنه نوع من امليسر احملرم

 .  " فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم ..  " 
له أن يأكل مـن هـذه      ،  الذي خيشى على حياته التلف     - وهو املخمصة  -  فاملضطر من اجلوع  

: وختتلف آراء الفقهاء يف حد هذا األكـل . وال يقصد مقارفة احلرام،  ما دام أنه ال يتعمد اإلمث     ؛  احملرمات
أو هو ما يدخر كذلك ألكالت أخرى إذا        . أو هو ما حيقق الكفاية والشبع     . هل هو جمرد ما حيفظ احلياة     

وحسبنا أن ندرك ما يف هذا الدين مـن          .. يالتفال ندخل حنن يف هذه التفص      .. خيف انقطاع الطعام  
؛ مع تعليق األمر كلـه بالنيـة املسـتكنة        . وهو يعطى للضرورات أحكامها بال عنت وال حرج       ،  يسر

فال إمث عليه إذن    ،  ال نية له يف مقارفة احلرام وال قصد       ،  فمن أقدم مضطرا   .. . والتقوى املوكولة إىل اهللا   
 : وال عقاب
  ..  " يمفإن اهللا غفور رح " 

 :  وننتهي من بيان احملرم من املطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما ختلل آية التحرمي من قوله تعاىل
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اليوم أكملت لكـم ديـنكم      . اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون         " 
  ..  " ورضيت لكم اإلسالم دينا، وأمتمت عليكم نعميت

 ا فـيحس عمـر  ، ومتام النعمة، ليعلن كمال الرسالة، مي وهي آخر ما نزل من القرآن الكر      
وبلـغ  ،  فقد أدى األمانـة   . على األرض معدودة   ع أن أيام الرسول   - ببصريته النافذة وبقلبه الواصل   

 . وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق - رضوان اهللا عليه - فيبكي. ومل يعد إال لقاء اهللا؛ الرسالة
ويف سـياق   ؛  ية موضوعها التحرمي والتحليل لبعض الـذبائح       هذه الكلمات اهلائلة ترد ضمن آ     

إن بعض داللته أن شريعة اهللا كل ال        ؟  ما داللة هذا   .. السورة اليت تضم تلك األغراض اليت أسلفنا بياا       
وما خيتص  ؛  وما خيتص بالشعائر والعبادات   ؛  سواء فيه ما خيتص بالتصور واالعتقاد     . كل متكامل . يتجزأ

الـذي   " الدين " وأن هذا يف جمموعة هو    . وماخيتص بالتنظيمات االجتماعية والدولية   ؛  باحلالل واحلرام 
وأنه . إنه أمتها عليهم  : اليت يقول اهللا للذين آمنوا     " النعمة " وهو. إنه أكمله : يقول اهللا عنه يف هذه اآلية     

ومـا خيـتص    ؛  اداتوما خيتص بالشعائر والعب   ؛  ال فرق يف هذا الدين بني ما خيتص بالتصور واالعتقاد         
فكلها يف جمموعها تكون املنهج الرباين       .. وما خيتص بالتنظيمات االجتماعية والدولية    ؛  باحلالل واحلرام 

خروج على  ،  كاخلروج عليه كله  ،  واخلروج عن هذا املنهج يف جزئية منه      ؛  الذي ارتضاه اهللا للذين آمنوا    
  .. وخروج من هذا الدين بالتبعية " الدين " هذا

الذي رضيه اهللا   ،  من أن رفض شيء من هذا املنهج      ؛  مر يف هذا يرجع إىل ما سبق لنا تقريره         واأل
وإعطـاء   - سبحانه - معناه الصريح هو رفض ألوهية اهللا     ؛  واستبدال غريه به من صنع البشر     ،  للمؤمنني

خصيصتها وادعاء لأللوهية بادعاء    ،  واعتداء على سلطان اهللا يف األرض     ؛  خصائص األلوهية لبعض البشر   
  .. واخلروج من هذا الدين بالتبعية؛ وهذا معناه الصريح اخلروج على هذا الدين .. احلاكمية .. الكربى

  ..  " اليوم يئس الذين كفروا من دينكم " 
ولقـد   .. وسجل له البقاء  ؛  وقد كتب اهللا له الكمال    . أو حيرفوه ،  أو ينقصوه ،   يئسوا أن يبطلوه  

فهو وحده الدين الذي    . ولكنهم ال يغلبون على هذا الدين     ،  أو يف فترة  ،  وقعةيغلبون على املسلمني يف م    
وعلى شدة  ؛  على كثرة ما أراد أعداؤه أن حيرفوه      ،  وال يناله التحريف أيضا   ،  بقي حمفوظا ال يناله الدثور    

غري أن اهللا ال خيلـي األرض مـن عصـبة     .. وعلى عمق جهالة أهله به يف بعض العصور، ما كادوا له  
. حىت تسلمه اىل من يليهـا     ؛  ويبقى فيها كامال مفهوما حمفوظا    ،  وتناضل عنه ؛  تعرف هذا الدين  ؛  نةمؤم

 ! وصدق وعد اهللا يف يأس الذين كفروا من هذا الدين
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  .. .  " فال ختشوهم واخشون " 
 وما كان هلم أن ينالوا من أهلـه إال        .  فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين يف ذاته أبدا           

وال حيققـوا يف    ؛  وال ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته   ؛  فال يكونوا هم الترمجة احلية له     ؛  أن ينحرف أهله عنه   
  .. حيام نصوصه وأهدافه

إمنا هو خطاب عام    ؛  ال يقتصر على ذلك اجليل    ،   وهذا التوجيه من اهللا للجماعة املسلمة يف املدينة       
الذين يرتضون ما رضيه اهللا هلم مـن         .. للذين آمنوا : نقول .. للذين آمنوا يف كل زمان ويف كل مكان       

 - وهـؤالء  .. الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلـها        ؛  مبعناه الكامل الشامل  ،  هذا الدين 
  .. هم املؤمنون - وحدهم

  ..  " ورضيت لكم اإلسالم دينا. وأمتمت عليكم نعميت. اليوم أكملت لكم دينكم " 
فما عـادت فيـه     . أكمل اهللا هذا الدين    .. نزلت فيه هذه اآلية يف حجة الوداع      الذي   ..  اليوم
؛ دينا " اإلسالم " ورضي هلم . وأمت نعمته الكربى على املؤمنني ذا املنهج الكامل الشامل        . زيادة ملستزيد 

 . فإمنا يرفض ما ارتضاه اهللا للمؤمنني - إذن - فمن ال يرتضيه منهجا حلياته
|     |     | 

فال يكاد ينتهي من استعراض ما حتمله يف ثناياها مـن           ؛  ويقف املؤمن أمام هذه الكلمات اهلائلة     
  .. ومقتضيات وتكاليف، وتوجيهات عميقة، حقائق كبرية

، وموكب الرسـاالت  ،  يستعرض موكب اإلميان  ؛  أمام إكمال هذا الدين   :  إن املؤمن يقف أوال   
. إىل هذه الرسالة األخـرية     - آدم عليه السالم   - رسولومنذ أول   ،  منذ فجر البشرية  ،  وموكب الرسل 

موكـب  . يرى هذا املوكب املتطاول املتواصـل .. ؟  فماذا يرى .. رسالة النيب األمي إىل البشر أمجعني    
إمنا  - قبل خامت النبيني   - ولكنه جيد كل رسول   . على طول الطريق  ،  ويرى معامل الطريق  . اهلدى والنور 
، رسالة خاصة  .. إمنا جاءت ملرحلة من الزمان     - قبل الرسالة األخرية   - سالةويرى كل ر  . أرسل لقومه 

متكيفة ذه  ؛  ومن مث كانت كل تلك الرساالت حمكومة بظروفها هذه         .. يف بيئة خاصة  ،  موعة خاصة 
وكلها تدعو إىل عبودية واحدة هلذا اإللـه         - فهذا هو التوحيد   - كلها تدعو إىل إله واحد     .. الظروف

 - وكلها تدعو إىل التلقي عن هذا اإلله الواحد والطاعة هلذا اإلله الواحـد             - فهذا هو الدين   - احدالو
ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة اجلماعة وحالة البيئـة وحالـة               - فهذا هو اإلسالم  
  .. الزمان والظروف
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 " رسوال خامت النبيني برسالة   ،   الناس كافة  أرسل إىل ؛   حىت إذا أراد اهللا أن خيتم رساالته إىل البشر        
 " رسالة ختاطب  .. يف ظروف خاصة  ،  يف زمان خاص  ،  ال موعة من األناسي يف بيئة خاصة       " لإلنسان
ألا ختاطب فطرة اإلنسان اليت ال تتبدل وال تتحور وال          ؛  من وراء الظروف والبيئات واألزمنة     " اإلنسان

وفصـل يف    ..  "  اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم           فطرة اهللا :  " يناهلا التغيري 
وتضـع هلـا   ؛ ويف كل جوانب نشاطها  ،  من مجيع أطرافها   " اإلنسان " هذه الرسالة شريعة تتناول حياة    

وتضع هلـا األحكـام     ؛  املبادى الكلية والقواعد األساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغري الزمان واملكان          
وكـذلك كانـت هـذه       .. لتفصيلية والقوانني اجلزئية فيما ال يتطور وال يتحور بتغري الزمان واملكان          ا

منذ تلك الرسالة    " اإلنسان " الشريعة مببادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية حمتوية كل ما حتتاج إليه حياة          
، وتتطـور ،  تنمـو و،  لكي تسـتمر  ،  من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات    ؛  إىل آخر الزمان  

 : للذين آمنوا - سبحانه - وقال اهللا .. حول هذا احملور وداخل هذا اإلطار؛ وتتجدد
  ..  " ورضيت لكم اإلسالم دينا. وأمتمت عليكم نعميت. اليوم أكملت لكم دينكم " 

ر ومل يعد للمؤمن أن يتصو     .. فهذا هو الدين   .. وإكمال الشريعة معا  ،   فأعلن هلم إكمال العقيدة   
وال حملية أو زمانية    . وال قصورا يستدعي اإلضافة   . نقصا يستدعي اإلكمال   - مبعناه هذا  - أن ذا الدين  

وما هو مبرتض ما ارتضاه     ؛  وما هو مبقر بصدق اهللا    ؛  وإال فما هو مبؤمن    .. تستدعي التطوير أو التحوير   
 ! اهللا للمؤمنني

 - بشـهادة اهللا   - ألـا ،  عة كل زمان  هي شري ،   إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن       
يف جيـل  ، ال جلماعة من بين اإلنسان؛ يف كل زمان ويف كل مكان   " لإلنسان " شريعة الدين الذي جاء   

 . كما كانت جتيء الرسل والرساالت، يف مكان من األمكنة، من األجيال
ي اإلطـار الـذي   واملبادى ء الكلية جاءت لتكون ه.  األحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي    

 ! إال أن خترج من إطار اإلميان، دون أن خترج عليه؛ تنمو يف داخله احلياة البشرية إىل آخر الزمان
احملتوى على هـذه    ؛  هو الذي رضي له هذا الدين     ؛  ويعلم من خلق   " اإلنسان "  واهللا الذي خلق  

لنفسه أنـه أعلـم مـن اهللا        إال رجل يزعم    ،  إن شريعة األمس ليست شريعة اليوم     : فال يقول . الشريعة
 ! وبأطوار اإلنسان؛ حباجات اإلنسان

وهي النعمـة التامـة     ؛  بإكمال هذا الدين  ،  أمام إمتام نعمة اهللا على املؤمنني     :  ويقف املؤمن ثانيا  
 " فاإلنسان.  " كما متثل نشأته واكتماله   ،  يف احلقيقة  " اإلنسان " النعمة اليت متثل مولد   . الضخمة اهلائلة 
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وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كمـا         .  له قبل أن يعرف إهله كما يعرفه هذا الدين له          ال وجود 
كما يعرف ذلـك    ،  وقبل أن يعرف نفسه ودوره يف هذا الوجود وكرامته على ربه          . يعرفه له هذا الدين   

عبـادة اهللا   ال وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد ب          " اإلنسان " و. كله من دينه الذي رضيه له ربه      
وقبل أن ينال املساواة احلقيقية بأن تكون شريعته من صنع اهللا وبسلطانه ال من صنع أحـد وال                  ؛  وحده
 . بسلطانه

 "  اإلنسـان  " ذه احلقائق الكربى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد          " اإلنسان "  إن معرفة 
يف  " مشروع إنسان  " حيوانا أو أن يكون    " ميكن أن يكون  ؛  إنه بدون هذه املعرفة على هذا املستوى      .. 

إال مبعرفة هـذه احلقـائق      ،  يف أكمل صورة لإلنسان    " اإلنسان " ولكنه ال يكون  ! طريقه إىل التكوين  
وسائر الصور اليت اصطنعها البشر     ،  واملسافة بعيدة بعيدة بني هذه الصورة      .. الكبرية كما صورها القرآن   

 )1(! يف كل زمان
 .. كاملة " إنسانيته "  " لإلنسان " هلو الذي حيقق  ،  لصورة يف احلياة اإلنسانية    وإن حتقيق هذه ا   

من دائرة احلس   ،  يف اهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر      ،  حيققها له وهو خيرجه بالتصور االعتقادي     
سـات ومـا   الذي يدرك احملسو، اإلنساين " التصور " إىل دائرة، احليواين الذي ال يدرك إال احملسوسات    

وينقذه مـن ضـيق      .. عامل املادة وعامل ما وراء املادة      .. عامل الشهادة وعامل الغيب   . وراء احملسوسات 
من العبوديـة للعبـاد إىل العبوديـة هللا         ،   وحيققها له وهو خيرجه بتوحيد اهللا      )2(! احلس احليواين احملدود  

ومن اهللا وحده   ،  هللا وحده يتجه بالعبادة   فإىل ا . والتساوي والتحرر واالستعالء أمام كل من عداه      ،  وحده
باملنـهج  ،  وحيققها له  .. )3(وعلى اهللا وحده يتوكل ومنه وحده خياف        ،  يتلقى املنهج والشريعة والنظام   

واالسـتعالء علـى    ،  وجيمع طاقته للخري والبناء واالرتقاء    ،  حني يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه    ،  الرباين
 )4(! وانطالق األنعامولذائذ البهيمة ، نوازع احليوان

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  وكتاب18 ص- 11دمة ص تراجع املق)1(
 اجلـزء األول مـن      40 ص - 39ص:  وتفسري مطلع سورة البقرة    23 ص - 21 يراجع تفسري سورة الفاحتة ص     )2(

 . الظالل
 " . دار الشروق .  " 20 ص- 15ص" هذا الدين "  راجع كتاب )3(
 - 206ص: اجلزء الثاين مـن الظـالل     " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة         :  " اىل راجع تفسري قوله تع    )4(
 211ص
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من مل يعرف حقيقة اجلاهلية ومن      ،  وال يقدرها قدرها  ،   وال يدرك حقيقة نعمة اهللا يف هذا الدين       
فهـذا   - واجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان هي منهج احلياة الذي مل يشرعه اهللا              - مل يذق ويالا  

هو الذي   .. وويالا يف واقع احلياة   ،  عتقادويالا يف التصور واال    .. الذي عرف اجلاهلية وذاق ويالا    
  .. ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اهللا يف هذا الدين، ويرى ويعلم، حيس ويشعر

وويـالت الضـياع    ،  وويالت احلرية والتمـزق   ،   الذي يعرف ويعاين ويالت الضالل والعمى     
لذي يعرف ويتذوق نعمة    هو ا  .. يف معتقدات اجلاهلية وتصوراا يف كل زمان ويف كل مكان         ،  واخلواء
 )1(. اإلميان

وويالت التفريط  ،  وويالت التخبط واالضطراب  ،   والذي يعرف ويعاين ويالت الطغيان واهلوى     
هو الذي يعرف ويتذوق نعمة احلياة يف ظـل اإلميـان مبنـهج             ،  واإلفراط يف كل أنظمة احلياة اجلاهلية     

 )2(. اإلسالم
. يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات    ،  أول مرة  ولقد كان العرب املخاطبون ذا القرآن       

  .. يف ذات اجليل الذي خوطب ذا القرآن، ألن مدلوالا كانت متمثلة يف حيام
وذاقـوا  . وذاقوا أوضـاعها االجتماعيـة    . ذاقوا تصوراا االعتقادية   ..  كانوا قد ذاقوا اجلاهلية   

؛ ا يدركون معه حقيقة نعمة اهللا علـيهم ـذا الـدين     وبلوا من هذا كله م    . أخالقها الفردية واجلماعية  
 . وحقيقة فضل اهللا عليهم ومنته باإلسالم

 - إىل القمة السامقة  ،  وسار م يف الطريق الصاعد    ؛   كان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية      
ألرض فإذا هم على القمة ينظرون من عل إىل سائر أمـم ا            - كما فصلنا ذلك يف مستهل سورة النساء      

 . نظرم إىل ماضيهم يف جاهليتهم كذلك؛ من حوهلم
،  كان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التصورات االعتقادية حول ربوبيـة األصـنام              

لينقلهم ؛  وسائر هذه األساطري الساذجة واخلرافات السخيفة     ؛  واألسالف،  والكواكب،  واجلن،  واملالئكة
عـادل  . عليم خـبري  ،  مسيع بصري ،  رحيم ودود ،  قادر قاهر ،  ان بإله واحد  إىل أفق اإلمي  . إىل أفق التوحيد  

ومن مث حررهم مـن      .. والكل له عبيد  ،  والكل له عباد  ؛  ال واسطة بينه وبني أحد    . قريب جميب . كامل
  .. يوم حررهم من سلطان الوهم واخلرافة، ومن سلطان الرياسة، سلطان الكهانة

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  " يف كتاب" تيه وكارم :  "  يراجع فصل)1(
 " . دار الشروق  " " . اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع فصل)2(
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ومن ؛  من الفوارق الطبقية  . اجلاهلية يف األوضاع االجتماعية   وكان اإلسالم قد التقطهم من سقح       
ال كما هو سـائد     [  ومن االستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان           ؛  العادات الزرية 

 . ]! خطأ من أن احلياة العربية كانت متثل الدميقراطية
 عرف السيد واملسـود مـن أمـراء         فقد كانت القدرة على الظلم قرينة مبعىن العزة واجلاه يف          " 

وما كان الشاعر النجاشي إال قادحا مبالغـا يف         . اجلزيرة من أقصاها يف اجلنوب إىل أقصاها يف الشمال        
 : ألن، القدح حني استضعف مهجوه

  قبيلته ال يغدرون بذمة وال يظلمون الناس حبة خردل 
وتوسـل  ،   أن يستعبدهم بالعصا   وما كان حجر بن احلارث إال ملكا عربيا حني سام بين أسد            " 

 : إليه شاعرهم عبيد بن األبرص حيث يقول
  أنت اململك فيهم وهم العبيد إىل القيامه 

  ذلوا لسوطك مثلما ذل األشيقر ذو اخلزامه 
وحـني اسـتكثر   ؛ وكان عمر بن هند ملكا عربيا حني عود الناس أن خياطبهم من وراء ستار        " 

  " . ام من خدمته يف دارهعلى سادة القبائل أن تأنف أمه
وكان النعمان بن املنذر ملكا عربيا حني بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى يغدق فيه                  " 

  " . ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إىل املساء؛ النعم على كل قادم إليه خبط عشواء
فال ،  كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد     إنه مسي بذلك ألنه     : وقد قيل عن عزة كليب وائل      " 

ألنه من عزته كان ال      " ال حر بوادي عوف   :  " وقيل. جيسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه        
 . )1( ..  " فكلهم أحرار يف حكم العبيد. يأوي بواديه من ميلك حرية يف جواره

عـادات واألخـالق والصـالت       وكان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التقاليـد وال          
واخلمر والقمار والعالقـات    ،  واملرأة املنكودة ،  كان قد التقطهم من سفح البنت املوءودة       .. االجتماعية

، والثارات والغارات والنهب والسلب   ،  والتربج واالختالط مع احتقار املرأة ومهانتها     ،  اجلنسية الفوضوية 

                                                 
 . 151 ص150لألستاذ العقاد ص" حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه :  "  من كتاب)1(
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كالذي حدث يف عام الفيل من هجوم       ،  رجي جدي مع تفرق الكلمة وضعف احليلة أمام أي هجوم خا        
 ! )1(هذه القبائل اليت كان بأسها بينها شديدا ، وختاذل وخذالن القبائل كلها، األحباش على الكعبة

يف كل  ،  تطل من القمة السامقة على البشرية كلها يف السفح        ؛   وكان اإلسالم قد أنشأ منهم أمة     
. عرف اجلاهلية وعرف اإلسالم   . ف السفح وعرف القمة   عر. يف جيل واحد  . جانب من جوانب احلياة   

 : ومن مث كانوا يتذوقون ويدركون معىن قول اهللا هلم
  ..  " ورضيت لكم اإلسالم دينا، وأمتمت عليكم نعميت، اليوم أكملت لكم دينكم " 

 سبحانه - يقف أمام رعاية اهللا    .. أمام ارتضاء اهللا اإلسالم دينا للذين آمنوا      :  ويقف املؤمن ثالثا  
وهو تعبري يشي حبب اهللا هلذه األمـة ورضـاه           .. حىت ليختار هلا دينها ويرتضيه    ،  وعنايته ذه األمة   -

  .. حىت ليختار هلا منهج حياا، عنها
 .. يكاىف ء هذه الرعاية اجلليلـة     ،  وإن هذه الكلمات اهلائلة لتلقي على عاتق هذه األمة عبئا ثقيال          

ىف ء هذه الرعاية اجلليلة من امللك اجلليل شيء متلك هذه األمة بكل أجياهلـا أن                فما يكا  .. أستغفر اهللا 
وإمنا هو إدراك الواجب مث القيـام مبـا    .. ومعرفة املنعم، وإمنا هو جهد الطاقة يف شكر النعمة    .. تقدمه

 . وطلب املغفرة والتجاوز عن التقصري والقصور فيه، يستطاع منه
مث . ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هـذا االختيـار         ،  ينا هلذه األمة   إن ارتضاء اهللا اإلسالم د    

وإال فما أنكد وما أمحـق       .. حترص على االستقامة على هذا الدين جهد ما يف الطاقة من وسع واقتدار            
 - إذن - وإـا !  .. ليختار لنفسه غري ما اختـاره اهللا      ،  ما رضيه اهللا له    - بله أن يرفض   - من يهمل 

 .. وال يترك صاحبها ميضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه لـه اهللا            ،  ال تذهب بغري جزاء   ؛  كدةجلرمية ن 
فأما الـذين    .. يرتكبون ما يرتكبون وميهلهم إىل حني     ،  ولقد يترك اهللا الذين مل يتخذوا اإلسالم دينا هلم        

املنهج الذي ارتضاه هلـم  واختذوا ألنفسهم مناهج يف احلياة غري  .. عرفوا هذا الدين مث تركوه أو رفضوه 
 ! حىت يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون، فلن يتركهم اهللا أبدا ولن ميهلهم أبدا .. اهللا

. فـاألمر يطـول   .  وال منلك أن منضي أكثر من هذا يف هذه الوقفات أمام تلك الكلمات اهلائلة             
 : يدوميضي مع سياق السورة إىل مقطع جد، يف هذه الظالل، فنقنع ذه اللمحات

|     |     | 
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وما علمتم مـن اجلـوارح مكلـبني        ،  أحل لكم الطيبات  : قل؟  ماذا أحل هلم  : يسألونك " 
إن اهللا سريع   ،  واتقوا اهللا . واذكروا اسم اهللا عليه   ،  فكلوا مما أمسكن عليكم   . تعلمون مما علمكم اهللا   

، طعـامكم حـل هلـم     و،  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم     ،  اليوم أحل لكم الطيبات   . احلساب
إذا آتيتمـوهن أجـورهن    - واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم         

وهو يف اآلخرة من    ،  ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله      - حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان     
  ..  " اخلاسرين

الـيت  ،  فسية لتلك اجلماعة املختارة   يصور حالة ن  ؛   إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هلم        
ويشي مبا خاجل تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ما كان            ؛  سعدت خبطاب اهللا تعاىل هلا أول مرة      

وباحلاجة إىل السؤال عن كل شيء للتثبـت مـن أن           ؛  خشية أن يكون اإلسالم قد حرمه     ؛  يف اجلاهلية 
 . املنهج اجلديد يرتضيه ويقره

 ..  هذه الفترة يلمس ذلك التغيري العميق الذي أحدثه اإلسالم يف النفس العربية             والناظر يف تاريخ  
الذين التقطهم من سفح     - لقد أشعر املسلمني   .. لقد هزها هزا عنيفا نفض عنها كل رواسب اجلاهلية        

كمـا جعلـهم    . وينشأون من جديد  ؛  أم يولدون من جديد    - اجلاهلية لريتفع م إىل القمة السامقة     
فأصبح مههم أن   . وجزالة النعمة ،  وجالل املرتقى ،  وعظمة الوثبة ،  ون إحساسا عميقا بضخامة النقلة    حيس

وكـان التحـرج     .. وأن حيذروا عن خمالفته   . يتكيفوا وفق هذا املنهج الرباين الذي ملسوا بركتة عليهم        
 . زة العنيفةومثرة تلك اهل، والتوجس من كل ما ألفوه يف اجلاهلية هو مثرة هذا الشعور العميق

 : بعد ما مسعوا آيات التحرمي ع  لذلك راحوا يسألون الرسول
  " . ؟ ماذا أحل هلم " 

 .  ليكونوا على يقني من حلة قبل أن يقربوه
 :  وجاءهم اجلواب

  "  ..  .. . أحل لكم الطيبات: قل " 
ومل مينعـوا   ،  طيباإم مل حيرموا    : إنه يلقي يف حسهم هذه احلقيقة      .. وهو جواب يستحق التأمل   

والواقع أن كل ما حرمه اهللا هو        .. فلم حيرم عليهم إال اخلبائث    ،  وإن كل الطيبات هلم حالل    ؛  عن طيب 
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أو ينفر منه القلب املـؤمن      . كامليتة والدم وحلم اخلرتير   . ما تستقذره الفطرة السليمة من الناحية احلسية      
 . وهو نوع من امليسر. ان االستقسام فيه باألزالمأو ك، كالذي أهل لغري اهللا به أو ما ذبح على النصب

؛ نوعا منها يدل على طيبته ختصيصه بالذكر بعد التعمـيم          - وهي عامة  -  ويضيف إىل الطيبات  
أو الفهـود   ،  ومثلها كالب الصيد  ،  وهو ما متسكه اجلوارح املعلمه املدربة على الصيد كالصقر والبازي         

 : أي يكبلها ويصطادها: الفريسةمما علمه أصحابه كيف يكلب . واألسود
، فكلوا ممـا أمسـكن علـيكم      . تعلمون مما علمكم اهللا   ،  وما علمتم من اجلوارح مكلبني     " 

  ..  " إن اهللا سريع احلساب، واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا
 أي أن : أن متسك على صـاحبها    ،   وشرط احلل فيما متسكه هذه اجلوارح املكبلة املعلمة املدربة        

فإـا إن   . فجاعت،  إال إذا غاب عنها صاحبها    ؛  فال تأكل منه عند صيده    ؛  حتتفظ مبا متسكه من الصيد    
وتكون قد اصطادت لنفسها ال لصاحبها فال حيل        ؛  ال تكون معلمة  ،  أكلت من الفريسة عند إمساكها هلا     

فـال  ؛  لت منـه  ولو جاءت به حيا ولكنها كانت أك      ؛  ولو تبقى منها معظم الصيد مل تأكله      . له صيدها 
  .. ولو ذبح ما كان حالال؛ يذكى

فاهللا هـو  . فقد علموها مما علمهم اهللا؛  واهللا يذكر املؤمنني بنعمته عليهم يف هذه اجلوارح املكلبة       
وهي لفتة قرآنيـة     .. وعلمهم هم كيف يعلموا   ؛  وأقدرهم على تعليمها  ؛  الذي سخر هلم هذه اجلوارح    
، وال مناسبة تعـرض ، شي بطبيعة املنهج احلكيم الذي ال يدع حلظة متروت،  تصور أسلوب التربية القرآين   

. حقيقية أن اهللا هو الذي أعطى كل شيء       : حىت يوقظ يف القلب البشري اإلحساس ذه احلقيقة األوىل        
يف كل حركة وكل كسب     ،  وإليه يرجع الفضل كله   ؛  وهو الذي سخر  ،  وهو الذي علم  ،  هو الذي خلق  

كل شيء يف كيانه هو     ،  وإىل اهللا ،  أن من اهللا  ،  فال ينسى املؤمن حلظة    .. ملخلوقيصل إليه ا  ،  وكل إمكان 
وال يغفل املؤمن حلظة عن رؤية يد اهللا وفضله يف كل عزمة            ؛  وفيما حوله من األشياء واألحداث    ؛  نفسه

 . على االعتبار الصحيح " ربانيا " ويكون ذا كله .. وكل حركة جارحة، وكل هزة عصب، نفس منه
ويكون الذكر عند   . واهللا يعلم املؤمنني أن يذكروا اسم اهللا على الصيد الذي متسك به اجلوارح             

، واسم اهللا يذكر عند الذبح    ؛  فيكون هذا كالذبح له   ؛  إطالق اجلارح إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره         
 . فهو يذكر كذلك عند إطالق اجلارح سواء
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فريبط أمر احلل واحلرمة كلـه       .. وخيوفهم حسابه السريع  ؛  هللا مث يردهم يف اية اآلية إىل تقوى ا       
، والذي حيول احلياة كلها صلة بـاهللا      ؛  ذا الشعور الذي هو احملور لكل نية وكل عمل يف حياة املؤمن           

 : ومراقبة له يف السر والعالنية، وشعورا جبالله
  ..  " واتقوا اهللا إن اهللا سريع احلساب " 

 :  أحل هلم من الطعام ويلحق به ما أحل هلم من النكاح ويستطرد يف بيان ما
. وطعـامكم حـل هلـم     . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم     . اليوم أحل لكم الطيبات    " 

إذا آتيتمـوهن أجـورهن     . واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم      . واحملصنات من املؤمنات  
  ..  " حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان

 : كذا يبدأ ألوان املتاع احلالل مرة أخرى بقوله وه
  ..  " اليوم أحل لكم الطيبات " 

 فهي من الطيبات . ويربط بينه وبني األلوان اجلديدة من املتاع؛  فيؤكد املعىن الذي أشرنا إليه
ممـن  ،  يف التعامل مع غري املسـلمني     ؛   وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة اإلسالمية       

 من أهل الكتاب  ،  أو تربطهم به روابط الذمة والعهد     ،   " يف دار اإلسالم   "  اتمع اإلسالمي  يعيشون يف 
 .. 

فيصبحوا يف اتمع اإلسـالمي     ،  مث يعتزهلم ؛   إن اإلسالم ال يكتفي بأن يترك هلم حريتهم الدينية        
. وااملة واخللطة ،  دةواملو،  إمنا يشملهم جبو من املشاركة االجتماعية      - أو منبوذين  - جمفوين معزولني 

ليتم التزاور والتضـايف واملؤاكلـة      . فيجعل طعامهم حال للمسلمني وطعام املسلمني حال هلم كذلك        
وهـن   - وكذلك جيعل العفيفات من نسائهم     .. وليظل اتمع كله يف ظل املودة والسماحة      ،  واملشاربة

ذكرهن بذكر احلرائـر العفيفـات مـن        ويقرن  ،  طيبات للمسلمني  - احملصنات مبعىن العفيفات احلرائر   
فـإن  . وهي مساحة مل يشعر ا إال أتباع اإلسالم من بني سائر أتباع الـديانات والنحـل               . املسلمات

وال يقدم  . أو املارونية املسيحية  ،  أو الربوتستانتية ،  الكاثوليكي املسيحي ليتحرج من نكاح األرثوذكسية     
  !على ذلك إال املتحللون عندهم من العقيدة

ال عزلة فيـه بـني      ،   وهكذا يبدو أن اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي يسمح بقيام جمتمع عاملي           
اليت تظلها راية اتمع    ،  وال حواجز بني أصحاب العقائد املختلفة     ؛  املسلمني وأصحاب الديانات الكتابية   
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جيء يف سياق السورة    أما الوالء والنصرة فلها حكم آخر سي      [  فيما خيتص بالعشرة والسلوك   . اإلسالمي
[ . 

 : هو شرط حل احملصنات املؤمنات،  وشرط حل احملصنات الكتابيات
 .  " وال متخذي أخدان، غري مسافحني، إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني " 

ال أن ، الذي حيصن به الرجل امرأتـه ويصـوا    ،  بقصد النكاح الشرعي  ،   ذلك أن تؤدى املهور   
واملخادنه أن  ؛  والسفاح هو أن تكون املرأة ألي رجل       .. سفاح أو املخادنة  يكون هذا املال طريقا إىل ال     

ومعترفا ما من   ،  وهذا وذلك كانا معروفني يف اجلاهلية العربية       .. تكون املرأة خلدين خاص بغري زواج     
  .. ويرفعه من السفح اهلابط إىل القمة السامقة، ويزكيه، قبل أن يطهره اإلسالم. اتمع اجلاهلي

 : وفيه ديد، ويعقب على هذه األحكام تعقيبا فيه تشديد 
  ..  " وهو يف اآلخرة من اخلاسرين، ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله " 

. أو هو دليـل اإلميـان     ؛  وتنفيذها كما هي هو اإلميان    ؛  إن هذه التشريعات كلها منوطة باإلميان     
والذي يكفر باإلميان يبطل عمله ويصـبح      . وجيحدهفالذي يعدل عنها إمنا يكفر باإلميان ويستره ويغطيه         

 .. واحلبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموا إذا رعت مرعى ساما          .. وال يقر عليه  ،  ردا عليه ال يقبل منه    
ويف  .. فهو ينتفخ مث ينعدم أثره كالدابة اليت تتسمم وتنتفخ ومتـوت          . وهو تصوير حلقيقة العمل الباطل    

  .. وق حبوط العمل وبطالنه يف الدنيااآلخرة تكون اخلسارة ف
جييء على إثر حكم شرعي خيتص حبالل وحـرام يف          ،  والتهديد املخيف ،   وهذا التعقيب الشديد  

الـذي ال    " الدين " وأن كل جزئية فيه هي    ؛  فيدل على ترابط جزئيات هذا املنهج      .. املطاعم واملناكح 
 . ه يف الصغري أو يف الكبريوال قبول ملا يصدر خمالفا ل، هوادة يف اخلالف عنه

|     |     | 
وأحكـام  ،  ويف ظل احلديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء جييء ذكـر الصـالة              

 . الطهارة للصالة
وامسحوا ،  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق             " 
أو على سفر أو جاء     ،  وإن كنتم مرضى  .  كنتم جنبا فاطهروا   وإن. وأرجلكم إىل الكعبني  ،  برؤوسكم

فامسحوا بوجوهكم  ،  فتيمموا صعيدا طيبا  ،  أو المستم النساء فلم جتدوا ماء     ،  أحد منكم من الغائط   
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وليتم نعمته عليكم لعلكم    ،  ولكن يريد ليطهركم  ،  ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج      . وأيديكم منه 
  ..  " تشكرون

ن الصالة والطهارة إىل جانب احلديث عن الطيبات من الطعام والطيبـات مـن               إن احلديث ع  
وإن ذكر حكم الطهارة إىل جانب أحكام الصيد واإلحرام والتعامل مع الذين صدوا املسـلمني               . النساء

وال جييء كذلك بعيدا عـن جـو        ،  إن هذا ال جييء اتفاقا ومصادفة رد السرد        .. عن املسجد احلرام  
  .. وحلكمته يف نظم القرآن، إمنا هو جييء يف موضعه من السياق .. دافهالسياق وأه
إىل جانـب طيبـات      .. طيبات الروح اخلالصة   .. لفتة إىل لون آخر من الطيبات      - أوال -  إا

يف جو من   ،  لون جيد فيه قلب املؤمن ما ال جيده يف سائر املتاع أنه متاع اللقاء مع اهللا                .. الطعام والنساء 
فلما فرغ من احلديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إىل متـاع الطهـارة               .. ر واخلشوع والنقاء  الطه

  " . اإلنسان " واليت ا يتكامل وجود .. استكماال أللوان املتاع الطيبة يف حياة اإلنسان؛ والصالة
ام الصـيد يف    كأحك؛  كأحكام الطعام والنكاح  ؛  إن إحكام الطهارة والصالة    ..  مث اللفتة الثانية  

 .. . كبقية األحكام التالية يف السورة     .. . كأحكام التعامل مع الناس يف السلم واحلرب      ؛  احلل واحلرمة 
علـى   - يف الفقـة   - فال انفصام يف هذا الدين بني ما اصطلح أخريا        . وكلها دين اهللا  . كلها عبادة هللا  

  "  .. ام املعامالتبأحك " وما اصطلح على تسميته،  " بأحكام العبادات " تسميته
ال  - "  التبويـب  " و " التصـنيف  " حسب مقتضيات  " الفقة " اليت اصطنعها  -  هذه التفرقة 

إن هذا املنهج يتألف من هذه وتلك        .. وال يف أصل الشريعة اإلسالمية    ،  وجود هلا يف أصل املنهج الرباين     
وليست هذه بأوىل من    ؛  ه ومنهجه وحكم هذه كحكم تلك يف أا تؤلف دين اهللا وشريعت         . على السواء 

والدين ال يستقيم إال بتحققهما     . بل إن أحد الشطرين ال يقوم بغري اآلخر       ،  ال. تلك يف الطاعة واالتباع   
 . يف حياة اجلماعة املسلمة على السواء

 يؤديها املسلم بنية   " عبادات " وكلها. من اليت أمر اهللا املؤمنني يف شأا بالوفاء        " عقود "  كلها
 . وإقرار من املسلم بعبوديته هللا " إسالم " وكلها. القرىب إىل اهللا
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 "  .. التصـنيف الفقهـي    " إال يف  .. وحدها " معامالت " وحدها و  " عبادات "  ليس هنالك 
مع  " عقود " و " فرائض " و " عبادات " كلها .. وكلتا العبادات واملعامالت مبعناها هذا االصطالحي     

 ! )1(شيء منها إخالل بعقد اإلميان مع اهللا واإلخالل ب. اهللا
وهو يوايل عرض هـذه األحكـام املتنوعـة يف          ؛   وهذه هي اللفتة اليت يشري إليها النسق القرآين       

 . السياق
|     |     | 

  "  ..  .. . يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة " 
فال . وجنوى وإسرار ،  ودعاء مرفوع إليه   - سبحانه - ووقوف بني يديه  ،   إن الصالة لقاء مع اهللا    

 - ومن هنا كـان الوضـوء  . ال بد من تطهر جسدي يصاحبه يؤ روحي . بد هلذا املوقف من استعداد    
 : وهذه هي فرائضه املنصوص عليها يف هذه اآلية - فيما حنسب والعلم هللا

وحول هذه   .. بنيومسح الرأس وغسل الرجلني إىل الكع     . غسل األيدي إىل املرافق   . غسل الوجه 
أم هي جتزى ء    ؟  أمهها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به         .. الفرائض خالفات فقهية يسريه   

  .. قوالن؟ على غري ترتيب
  .. فتوجب االغتسال - سواء باملباشرة أو االحتالم - أما اجلنابة ..  هذا يف احلدث األصغر

وذلـك يف احلـاالت     . أخذ يف بيان حكم التيمم     ،والغسل،   وملا فرغ من بيان فرائض الوضوء     
 : اآلتية

  .. حالة عدم وجود املاء للمحدث على اإلطالق
  .. أو حدثا أكرب يقتضي الغسل واملاء يؤذيه، وحالة املريض احملدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء

  .. وحالة املسافر احملدث حدثا أصغر أو أكرب
والغـائط مكـان     ..  " أو جاء أحد منكم من الغـائط      :  " وقد عرب عن احلدث األصغر بقوله     

 . وايء من الغائط كناية عن قضاء احلاجة تبوال أو تربزا .. منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه

                                                 
 " . دار الشروق .  " " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  " يف كتاب" الشمول :  "  يراجع فصل)1(
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ألن هذا التعبري الرقيـق يكفـي يف         ..  " أو المستم النساء  :  "  وعرب عن احلدث األكرب بقوله    
  .. الكناية عن املباشرة

فيقصـد   .. حىت يتـيمم  ،  الصالة - حدثا أصغر أو أكرب    - الت ال يقرب احملدث    ففي هذه احلا  
ولو كان ترابا على ظهر      - يعرب عن الطهارة بالطيبة    - أي شيئا من جنس األرض طاهرا      .. صعيدا طيبا 

 .. مث ميسح ما يديه إىل املرفقني     ،  مث ميسح ما وجهه   ،  مث ينفضهما ،  فيضرب بكفيه . أو احلائط ،  الدابة
  .. قوالن .. أو ضربتني. ضربة للوجة واليدين

أهـو جمـرد     ..  " أو المستم النسـاء   :  "  وهناك خالفات فقهية حول املقصود بقوله تعاىل      
  .. خالف؟ وهل كل مالمسة بشهوة ولذة أم بغري شهوة ولذة؟ أم هي املباشرة؟ املالمسة

  .. خالف؟ ه املاءأم املرض الذي يؤذي؟  كذلك هل املرض بإطالقه جييز التيمم
  .. األرجح نعم .. وخوف املرض واألذى جييز التيمم؛ هل برودة املاء من غري مرض ..  مث

 : ويف ختام اآلية جييء هذا التعقيب
لعلكـم  ،  وليتم نعمته عليكم  ،  ولكن يريد ليطهركم  . ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج       " 
  ..  " تشكرون

فأما . وهو يتم يف الوضوء والغسل جسما وروحا       - كما أسلفنا  - والتطهر حالة واجبة للقاء اهللا    
أو عندما يكون هناك ضرر     ،  وجيزى ء يف التطهر عند عدم وجود املاء       ؛  يف التيمم فيتم الشطر األخري منه     

وحيملهم على احلـرج واملشـقة      ،  ال يريد أن يعنت الناس     - سبحانه - ذلك أن اهللا  . يف استعمال املاء  
، وأن يقودهم إىل الشكر على النعمـة      ؛  وأن ينعم عليهم ذه الطهارة    ،  ا يريد أن يطهرهم   إمن. بالتكاليف

 . فهو الرفق والفضل والواقعية يف هذا املنهج اليسري القومي .. ليضاعفها هلم ويزيدهم منها
 :  وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم اليت كشف النص عنها هنا

  ..  " عمته عليكم لعلكم تشكرونولكن يريد ليطهركم وليتم ن " 
فلـيس الوضـوء   .  تقودنا إىل تلك الوحدة اليت حيققها اإلسالم يف الشعائر والشرائع على السواء 

كما ،  إننا لسنا يف حاجة إىل هذه اإلجراءات      : ليقول متفلسفة هذه األيام   ،  والغسل جمرد تنظيف للجسد   
إمنا هي حماولة مزدوجة لتوحيـد      !  حبكم احلضارة  ألننا نستحم وننظف أعضاءنا   ! كان العرب البدائيون  

وجانب التطهر  . ويف عبادة واحدة يتوجه ا املؤمن إىل ربه       ؛  نظافة اجلسم وطهارة الروح يف عمل واحد      
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 .. الذي ال حيقق إال هذا الشطر األقوى      ،  يستعاض بالتيمم ،  ألنه عند تعذر استخدام املاء    . الروحي أقوى 
، ومجيع األطـور  ،  ومجيع البيئات ،   الدين منهج عام ليواجه مجيع احلاالت      وذلك كله فضال على أن هذا     

مبعىن من  ،  يف صورة من الصور   ؛  فتتحقق حكمته يف مجيع احلاالت والبيئات واألطور      ،  بنظام واحد ثابت  
 . وال تبطل هذه احلكمة أو تتخلف يف أية حال؛ املعاين

، فيها بغري علم وال هدى وال كتـاب مـنري          فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفيت          
 . )1(فيما نعلم وفيما ال نعلم على السواء ؛ ولنحاول أن نكون أكثر أدبا مع اهللا

 كذلك يقودنا احلديث عن التيمم للصالة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضـررها إىل                
 وإزالة كل عائق مينع منها    ؛   الصالة عن حرص املنهج اإلسالمي على إقامة     ،  لفتة أخرى عن الصالة ذاا    

فهذا احلكم باإلضافة إىل األحكام األخرى كالصالة عند اخلوف والصالة يف حالة املرض من قعـود                .. 
وتبني ؛  كل هذه األحكام تكشف عن احلرص البالغ على إقامة الصالة          .. أو من استلقاء حسب اإلمكان    

إذا جيعل من لقاء    . يق أغراضه التربوية يف النفس البشرية     إىل أي حد يعتمد املنهج على هذه العبادة لتحق        
وال جيعل عقبة من    ؛  ال يفرط فيها يف أدق الظروف وأحرجها      ،  اهللا والوقوف بني يديه وسيلة عميقة األثر      

وعدم انقطاعه عنه لسبب     .. لقاء العبد بربه   .. العقبات حتول بني املسلم وبني هذا الوقوف وهذا اللقاء        
  .. وبشاشة اللقاء، واسترواح الظل، إا نداوة القلب.  .من األسباب

|     |     | 
وعلى ما سبقها من األحكام بتذكري الذين آمنوا بنعمة اهللا علـيهم            ،  ويعقب على أحكام الطهارة   

 - كما تقدم  - وهو امليثاق الذي دخلوا به يف اإلسالم      ،  ومبيثاق اهللا معهم على السمع والطاعة     ،  باإلميان
 : وعلمه مبا تنطوي عليه الصدور، كرهم تقوى اهللاكما يذ

إن ، واتقـوا اهللا ، مسعنا وأطعنا: وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم    ،  واذكروا نعمة اهللا عليكم    " 
  ..  " اهللا عليم بذات الصدور

. قيمة نعمة اهللا عليهم ذا الدين      - كما قدمنا  -  وكان املخاطبون ذا القرآن أول مرة يعرفون      
ويف مكام من البشـرية كلـها مـن         ،  ويف جمتمعهم ،  ويف حيام ،  ذ كانوا جيدون حقيقتها يف كيام     إ

                                                 
 وسيجيء شيء عن هـذا يف هـذا         ..فهذه غري تلك، وال تغين غناءها       .  كذلك احلال يف الزكاة والضرائب املالية      )1(

 . اجلزء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

40

إذ كانت توجه القلب والنظر     ،  إىل هذه النعمة تكفي    - جمرد اإلشارة  - ومن مث كانت اإلشارة   . حوهلم
 . إىل حقيقة ضخمة قائمة يف حيام ملموسة

تستحضـر لتوهـا    ،  ي واثقهم به على السمع والطاعة      كذلك كانت اإلشارة إىل ميثاق اهللا الذ      
كما كانت تثري يف مشاعرهم االعتزاز حيث تقفهم من اهللا ذي اجلالل موقـف          . حقيقة مباشرة يعرفوا  

 حني يدرك حقيقته هذه ويتمالها    ،  وهو أمر هائل جليل يف حسن املؤمن      ،  الطرف اآلخر يف تعاقد مع اهللا     
 .. 

 : ومراقبته يف خطراته اخلافية، إىل إحساس القلب باهللا. إىل التقوى ومن مث يكلهم اهللا يف هذا 
  ..  " واتقوا اهللا إن اهللا عليم بذات الصدور " 

فيحسـن أن   . منر به كثريا يف القرآن الكرمي     ،  تعبري مصور معرب موح    " بذات الصدور  "  والتعبري
. املالصـقة ـا  ، املالزمة هلا، الصدورأي صاحبة   : وذات الصدور . ننبه إىل مافيه من دقة ومجال وإحياء      

اليت هلا صفة املالزمـة للصـدور       . واألسرار الدفينة ،  واخلواطر الكامنة ،  وهي كناية عن املشاعر اخلافية    
  .. املطلع على ذات الصدور، وهي على خفائها وكتماا مكشوفة لعلم اهللا. واملصاحبة

|     |     | 
العدل املطلق الذي ال     .. القوامة على البشرية بالعدل   ،  مة املسلمة ومن امليثاق الذي واثق اهللا به األ      

العـدل  . وال يتأثر بالقرابة أو املصلحة أو اهلوى يف حال من األحـوال           ؛  مييل ميزانه مع املودة والشنآن    
ومن  .. والشعور برقابة اهللا وعلمه خبفايا الصدور      .. املنبثق من القيام هللا وحده مبنجاة من سائر املؤثرات        

 : مث فهذا النداء
وال جيرمنكم شنآن قـوم علـى أال        ،  شهداء بالقسط ،  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا       " 
  ..  " إن اهللا خبري مبا تعملون، واتقوا اهللا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعدلوا

علـى  ،   لقد ى اهللا الذين آمنوا من قبل أن حيملهم الشنآن ملن صدوهم عن املسـجد احلـرام                
. وكانت هذه قمة يف ضبط النفس والسماحة يرفعهم اهللا إليها مبنهجه التربوي الرباين القـومي              . االعتداء

وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على       .. فهاهم أوالء ينهون أن حيملهم الشنآن على أن مييلوا عن العدل          
 إقامة العدل مـع الشـعور       تتجاوزه إىل ؛  فهي مرحلة وراء عدم االعتداء والوقوف عنده      . النفس وأشق 

فأما التكليف  . إن التكليف األول أيسر ألنه إجراء سليب ينتهي عند الكف عن االعتداء           ! بالكره والبغض 
 ! الثاين فأشق ألنه إجراء إجيايب حيمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع املبغوضني املشنوئني
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 : فيقدم له مبا يعني عليه.  صعوبة واملنهج التربوي احلكيم يقدر ما يف هذا املرتقى من
  "  .. . يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا " 

 :  ويعقب عليه مبا يعني عليه أيضا
  ..  " إن اهللا خبري مبا تعملون، واتقوا اهللا " 

حني . إال حني تتعامل يف هذا األمر مباشرة مع اهللا        ،   إن النفس البشرية ال ترتقي هذا املرتقى قط       
وحتس أن عينه على خفايـا الضـمري وذات         ،  وحني تستشعر تقواه  . متجردة عن كل ما عداه    ،  وم هللا تق

 . الصدور
ويثبتـها  ،   وما من اعتبار من اعتبارات األرض كلها ميكن أن يرفع النفس البشرية إىل هذا األفق              

لك أن يسـتوي ـذه      مي،  والتجرد من كل اعتبار آخر    ،  والتعامل معه مباشرة  ،  وما غري القيام هللا   . عليه
 . النفس على هذا املرتقى

كما يكفله هلـم    ،   وما من عقيدة أو نظام يف هذه األرض يكفل العدل املطلق لألعداء املشنوئني            
متجردين عـن كـل     ،  وأن يتعاملوا معه  ؛  حني ينادي املؤمنني به أن يقوموا هللا يف هذا األمر         ؛  هذا الدين 
 . اعتبار

الذي يتكفل نظامـه للنـاس      ؛  ن كان الدين العاملي اإلنساين األخري      وذه املقومات يف هذا الدي    
، وأن يكون هذا العدل فريضة غلى معتنقيه      ؛  أن يتمتعوا يف ظله بالعدل     - معتنقيه وغري معتنقيه   - مجيعا

  .. مهما القوا من الناس من بغض وشنآن، يتعاملون فيها مع رم
 . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد.  وإا لفريضة األمة القوامة على البشرية

ومل تكن  . يوم استقامت على اإلسالم   ؛  وأدت تكاليفها هذه  ؛   ولقد قامت هذه األمة ذه القوامة     
واقعـا  ،  ولكنها كانت واقعا من الواقع يف حياا اليومية       ،  وال جمرد مثل عليا   ،  هذه يف حياا جمرد وصايا    

 .. مل تعرفه يف هذا املستوى إال يف احلقبة اإلسالمية املـنرية       و،  مل تشهد البشرية مثله من قبل وال من بعد        
تشهد كلها بأن هذه الوصـايا والفـرائض        . واألمثلة اليت وعاها التاريخ يف هذا اال كثرية مستفيضة        

ويتمثل يف يوميات األمة    ،  قد استحالت يف حياة هذه األمة منهجا يف عامل الواقع يؤدي ببساطة           ،  الربانية
إمنا كانت طابع احلياة الذي ال يـرى        . وال مناذج كذلك فردية   ،  إا مل تكن مثال عليا خيالية     ..  املألوفة

 . الناس أن هناك طريقا آخر سواه
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مبـا فيهـا     -  وحني نطل من هذه القمة السامقة على اجلاهلية يف كل أعصارها وكل ديارهـا             
ومناهج يصـنعها النـاس     ،  عه اهللا للبشر  ندرك املدى املتطاول بني منهج يصن      - جاهلية العصور احلديثة  

 . ونرى املسافة اليت ال تعرب بني آثار هذه املناهج وآثار ذلك املنهج الفريد يف الضمائر واحلياة. للناس
وحتقيقها يف عامل الواقع شـيء  ، ولكن هذا شيء   .. ويهتفون ا ؛   إن الناس قد يعرفون املبادى ء     

فليس املهـم أن     .. أال تتحقق يف عامل الواقع    ،  ا الناس للناس طبيعي   وهذه املبادى ء اليت يهتف       .. آخر
 املهم هو اجلهة اليت تصدر منها الـدعوة  .. ولكن املهم هو من يدعوهم إليها؛ يدعى الناس إىل املبادى ء    

املهم هو املرجع الذي يرجـع إليـه النـاس     .. املهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر    .. 
  .. كدهم وكدحهم لتحقيق هذه املبادى ءحبصيلة 

، هو سلطان الدين املستمد من سـلطان اهللا       ،   وقيمة الدعوة الدينية إىل املبادى ء اليت تدعو إليها        
وماذا ميلك للنـاس حـني   ؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر     ؟  فما يقوله فالن وعالن عالم يستند     

 ؟ بادى ءيعودون إليه بكدحهم وكدهم يف حتقيق هذه امل
. وبالتضحية. وباحلب. وبالسماحة. وبالتسامي. وبالتحرر. وبالتطهر.  يهتف ألف هاتف بالعدل   

ألنه دعاء ما أنزل اهللا     . وال يفرض نفسه على القلوب    ؛  ولكن هتافهم ال يهز ضمائر الناس      .. . وباإليثار
 ! به من سلطان

 ! مولكن املهم من وراء هذا الكال ..  ليس املهم هو الكالم
 - جمردة من سـلطان اهللا     -  ويسمع الناس اهلتاف من ناس مثلهم باملبادى ء واملثل والشعارات         

تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل        . إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       ؟  ولكن ما أثرها  
! من سـلطان  فال يكون هلا على فطرم      . فتتلقاها فطرة الناس على هذا األساس     . وعجز وهوى وقصور  

 ! وال يكون هلا يف حيام من أثر إال أضعف األثر، وال يكون هلا يف كيام من هزة
فهو ال يلقيها   . لتكييف احلياة  " اإلجراءات " أا تتكامل مع  ،  الوصايا يف الدين   "  مث إن قيمة هذه   

فإن وصاياه ال تنفـذ وال      ؛  وإىل جمرد شعائر  ؛  فأما حني يتحول الدين إىل جمرد وصايا       .. جمردة يف اهلواء  
  .. كما نرى ذلك اآلن يف كل مكان! تتحقق

. ويف ظل هذا النظام ينفـذ الـدين وصـاياه       ؛   إنه ال بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين         
يف املفهوم اإلسالمي    " الدين " وهذا هو !  .. ينفذها يف أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا واإلجراءات       

 . لدين الذي يتمثل يف نظام حيكم كل جوانب احلياةا .. دون سواه
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مبفهومه هذا يف حياة اجلماعة املسلمة أطلت على البشرية كلها من تلـك            " الدين "  وحني حتقق 
كما كانت سـامقة علـى سـفوح        ؛  واليت ما تزال سامقة على سفوح اجلاهلية احلديثة       ؛  القمة السامقة 

وإىل شـعائر يف    ؛  إىل وصايا على املنـابر     " الدين " وحني حتول   ..اجلاهلية العربية وغريها على السواء    
 ! مل يعد حلقيقة الدين وجود يف احلياة .. وختلى عن نظام احلياة؛ املساجد

|     |     | 
يشجع ويقوي علـى النـهوض      ؛  الذي يتعاملون معه وحده   ،  وال بد من جزاء للمؤمنني من اهللا      

وال بد أن خيتلف مصري الذين كفروا وكذبوا عن مصري الـذين            . اقوعلى الوفاء بامليث  ؛  بتكاليف القوامة 
 : آمنوا وعملوا الصاحلات عند اهللا

والذين كفروا وكـذبوا    . هلم مغفرة وأجر عظيم   ،  وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات      " 
  ..  " بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم

وهم ينهضون بالتكـاليف     - حلياة الدنيا  إنه اجلزاء الذي يعوض اخلريين عما يفوم من عرض ا         
مث  .. والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها وجلاجها يف هـذه األرض              - العليا

 ! هو العدل اإلهلي الذي ال يسوي بني جزاء اخلريين وجزاء األشرار
تتعامل مع اهللا متجردة من     ل.  وال بد من تعليق قلوب املؤمنني وأنظارهم ذا العدل وبذلك اجلزاء          

وتتذوق حالوة  ؛  وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء اهللا       .. كل النوازع املعوقة من مالبسات احلياة     
مـع الطبيعـة    . ولكن املنهج يتعامل مع الناس مجيعا      .. كما تتذوق حالوة الوفاء بامليثاق    ؛  هذا الرضى 

وحاجتها كذلك إىل   . ذا الوعد باملغفرة واألجر العظيم    واهللا يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إىل ه       . البشرية
؛ يطمئنها على مصـريها وجزائهـا     . إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة     ! معرفة جزاء الكافرين املكذبني   

بعد أن  ! وخباصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤالء         ! ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين    
؛ واملنهج الرباين يأخذ الطبيعة البشرية مبا يعلمه اهللا من أمرهـا           .. اإليذاءتلقى منهم ما تلقى من الكيد و      
ذلك فوق أن املغفرة واألجر العظيم دليـل         .. وتستجيب له كينونتها  ،  ويهتف هلا مبا تتفتح له مشاعرها     

 . وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم؛ رضى اهللا الكرمي
ويكفكف فيها شعور   ؛   روح العدل والقسط والسماحة     وميضي السياق يقوي يف اجلماعة املسلمة     

حني مهوا يف عـام  ، فيذكر املسلمني نعمة اهللا عليهم يف كف املشركني عنهم  .. العدوان وامليل واالنتقام  
 : أن يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان - أو يف غريه - احلديبية
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فكـف  ،  أن يبسطوا إليكم أيديهم   إذ هم قوم    . يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم        " 
  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون. واتقوا اهللا. أيديهم عنكم

ولكن األرجح أا إشارة إىل حادثة امعة اليت مهت         .  وختتلف الروايات يف من تعنيهم هذه اآلية      
سـارى يف أيـدي     فأوقعهم اهللا أ  . فتأخذهم على غرة  ،  وباملسلمني ع يوم احلديبية أن تغدر برسول اهللا     

 . ]كما فصلنا ذلك يف تفسري سورة الفتح [  املسلمني
وهي إماته  ،  فإن عربته يف هذا املقام هي املنشودة يف املنهج التربوي الفريد          ،   وأيا ما كان احلادث   

كي يفيئوا إىل اهلدوء والطمأنينة وهم يرون أن اهللا هـو  . الغيظ والشنآن هلؤالء القوم يف صدور املسلمني 
وإقامـة العـدل   ، ومساحـة القلـب  ، ويف ظل اهلدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس      . هم وكالئهم راعي

ويكـف األيـدي    ،  وهو يرعاهم ويكلـؤهم   ؛  ويستحي املسلمون أن ال يفوا مبيثاقهم مع اهللا       . ميسورة
 . املبسوطة إليهم

 :  وال ننس أن نقف وقفة قصرية أمام التعبري القرآين املصور
  ..  " فكف أيديهم عنكم، بسطوا إليكم أيديهمإذ هم قوم أن ي " 

  .. إذ هم قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اهللا منهم:  يف مقام
 .. بسط األيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعـبري املعنـوي اآلخـر             " حركة " إن صورة و  

كما لو  ؛  الشحنة الكاملة يف التعبري   ألن هذه الطريقة تطلق     . والتعبري القرآين يتبع طريقة الصورة واحلركة     
مصاحبا للواقعة احلسية اليت يعرب عنها مربزا هلا يف صـورا احليـة             ؛  كان هذا التعبري يطلق للمرة األوىل     

 . )1(وتلك طريقة القرآن  .. املتحركة
|     |     | 

ثْني عشر نِقيبا وقَالَ اللّه ِإني معكُم لَـِئن         ولَقَد أَخذَ اللّه ِميثَاق بِني ِإسرآِئيلَ وبعثْنا ِمنهم ا        + 
              ـنكُمنَّ عا لَّأُكَفِّرنسا حضقَر اللّه متضأَقْرو موهمترزعِلي وسم ِبرنتآمكَاةَ والز متيآتالَةَ والص متأَقَم

ي ِمن تحِتها اَألنهار فَمن كَفَر بعد ذَِلك ِمنكُم فَقَد ضـلَّ سـواء              سيئَاِتكُم وُألدِخلَنكُم جناٍت تجرِ   
 فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسـواْ              12السِبيِل  

                                                 
:  " ، وفصل القيم التعبريية يف كتاب     " التصوير الفين يف القرآن     :  " فصل طريقة القرآن يف كتاب    :  يراجع بتوسع  )1(

 " . دار الشروق " .  "  ومناهجه أصوله: النقد األديب
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والَ تزالُ تطَِّلع علَى خآِئنٍة منهم ِإالَّ قَِليالً منهم فَاعف عنهم واصـفَح ِإنَّ اللّـه                حظا مما ذُكِّرواْ ِبِه     
   ِسِننيحالْم ِحب13ي             واْ ِبِه فَأَغْرا ذُكِّرما مظواْ حسفَن ما ِميثَاقَهذْنى أَخارصا نقَالُواْ ِإن الَِّذين ِمنـا   وني

 يا أَهلَ الِْكتـاِب     14بينهم الْعداوةَ والْبغضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة وسوف ينبئُهم اللّه ِبما كَانواْ يصنعونَ             
عن كَِثٍري قَد جاءكُم من اللِّه      قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَِثريا مما كُنتم تخفُونَ ِمن الِْكتاِب ويعفُو             

    ِبنيم ابِكتو وروِر              15ناِت ِإلَى النِن الظُّلُمم مهِرجخيالَِم ولَ السبس هانوِرض عبِن اتم ِدي ِبِه اللّههي 
 قَآلُواْ ِإنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم قُلْ فَمـن   لَّقَد كَفَر الَِّذين16ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم      

                    لْـكِللّـِه ما وِميعِض جن ِفي اَألرمو هأُمو ميرم ناب ِسيحالْم ِلكهأَن ي ادئًا ِإنْ أَرياللِّه ش ِمن ِلكمي
 وقَالَـِت الْيهـود   17 يشاء واللّه علَى كُلِّ شـيٍء قَـِدير   السماواِت واَألرِض وما بينهما يخلُق ما   

والنصارى نحن أَبناء اللِّه وأَِحباؤه قُلْ فَِلم يعذِّبكُم ِبذُنوِبكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغِفر ِلمن يشاء                 
 يا أَهلَ الِْكتاِب قَـد      18سماواِت واَألرِض وما بينهما وِإلَيِه الْمِصري       ويعذِّب من يشاء وِللِّه ملْك ال     

جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترٍة من الرسِل أَن تقُولُواْ ما جاءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر فَقَد جـاءكُم                   
    اللّهو ِذيرنو ِشريب     ٍء قَِديريلَى كُلِّ شِإذْ            19ع كُملَيةَ اللِّه عمواْ ِنعِم اذْكُرا قَوِمِه يى ِلقَووسِإذْ قَالَ مو 

             الَِمنين الْعا مدِت أَحؤي ا لَماكُم مآتلُوكًا ولَكُم معجاء وأَنِبي لَ ِفيكُمع20ج      ضلُـوا اَألرخِم ادا قَوي 
املُقَد            اِسِرينوا خنقَِلبفَت اِركُمبلَى أَدوا عدترالَ تو لَكُم اللّه بةَ الَِّتي كَتـا     21سى ِإنَّ ِفيهوسا مقَالُوا ي 

 قَالَ رجالَِن ِمن    22قَوما جباِرين وِإنا لَن ندخلَها حتى يخرجواْ ِمنها فَِإن يخرجواْ ِمنها فَِإنا داِخلُونَ              
الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيِهما ادخلُواْ علَيِهم الْباب فَِإذَا دخلْتموه فَِإنكُم غَاِلبونَ وعلَى اللِّه فَتوكَّلُواْ               

    ِمِننيؤم ما         23ِإن كُنتدا أَبلَهخدا لَن نى ِإنوسا مـا          قَالُواْ يفَقَاِتال ِإن كبرو أَنت با فَاذْهواْ ِفيهاما دم
 قَالَ  25 قَالَ رب ِإني ال أَمِلك ِإالَّ نفِْسي وأَِخي فَافْرق بيننا وبين الْقَوِم الْفَاِسِقني               24هاهنا قَاِعدونَ   

  _26يِتيهونَ ِفي اَألرِض فَالَ تأْس علَى الْقَوِم الْفَاِسِقني فَِإنها محرمةٌ علَيِهم أَربِعني سنةً 
|     |     | 

وذكرهم نعمته اليت أنعم ا     ؛  ذكر اهللا املسلمني مبيثاقهم الذي واثقهم به      ،  يف اية الدرس املاضي   
 . وا ميثاقهم معهويتقوا أن ينقض؛ ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه. عليهم يف هذا امليثاق

واستعراض مـا  ؛  فاآلن يستغرق هذا الدرس كله يف استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم       
تذكرة للجماعة املسـلمة     - من جانب  - لتكون هذه ؛  حل م من العقاب نتيجة نقضهم هلذه املواثيق       

عن سنته الـيت ال   - نبمن جا - وليكشف اهللا، ومن واقع أهل الكتاب قبلهم، مماثلة من بطون التاريخ 
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وذلك ؛  ومن اجلانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم         . تتخلف وال حتايب أحدا   
؛ اليت يلبسوا ثوب التمسك بدينـهم     ؛  وإحباط مناورام ومؤامرام  ؛  إلبطال كيدهم يف الصف املسلم    

  ..  اهللا عليهونقضوا ما عاهدوا؛ وهم يف احلقيقة قد نقضوا هذا الدين من قبل
مث ؛  عند إنقاذهم من الذل يف مصر     ،   وحيتوى هذا الدرس على استعراض ميثاق اهللا مع قوم موسى         

وما أصام من اللعنة والطرد مـن جمـال اهلـدى        ؛  وما حاق م نتيجة نقضهم له     ؛  نقضهم هلذا امليثاق  
جة نقضهم له من إغراء العـداوة     ونتي. إنا نصارى : وعلى استعراض ميثاق اهللا مع الذين قالوا       .. والنعمة

مث على استعراض موقف اليهود أمام األرض املقدسة اليت أعطاهم اهللا           . بني فرقهم املختلفة إىل يوم القيامة     
فاذهب  " وقالوا ملوسى . فنكصوا على أعقام وجبنوا عن تكاليف ميثاق اهللا معهم        . ميثاقه أن يدخلوها  
  .. "  إنا ها هنا قاعدون، أنت وربك فقاتال

كشف ملا وقع يف عقائد اليهـود       ،   ويتخلل هذا االستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها       
يف ؛ اليت عاهدهم اهللا فيها على توحيدة واإلسالم لـه        ؛  والنصارى من احنراف نتيجة نقضهم هلذه املواثيق      

فبـاءوا باللعنـة    ؛  سهمفأبوا ذلك كله على أنف    ؛  وما ضمن هلم من التمكني    ،  مقابل ما أعطاهم من النعم    
  .. والفرقة والتشريد

وجاءهم ؛  اهلدى الذي جاءم به الرسالة األخرية      .. كذلك يتضمن دعوم من جديد إىل اهلدى      
ومرت م فترة طويلة منذ     ،  ودحض ما قد يدعونه من حجة يف أنه طال عليهم األمد          . به الرسول األخري  

وقـام  ، فسقطت احلجـة . فها هو ذا قد جاءهم بشري ونذير .. فنسوا ولبس عليهم األمر ،  آخر أنبيائهم 
 . الدليل

: ووحده ميثاق اهللا مع مجيع عباده      - يف أساسه  - تتبني وحدة دين اهللا   ،   ومن خالل هذه الدعوة   
، ويؤتوا الزكاة ،  ويقيموا الصالة ،  وينصروهم،  ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم    ،  ويوحدوه،  أن يؤمنوا به  

، ويقرر العبادة الصحيحة  ،  فهو امليثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة      .. اهللا من رزق اهللا   وينفقوا يف سبيل    
  .. ويقرر أسس النظام االجتماعي الصحيح

 :  فاآلن نأخذ يف استعراض هذه احلقائق كما وردت يف السياق القرآين الكرمي
|     |     | 

لـئن  . إين معكم . وقال اهللا .  عشر نقيبا  وبعثنا منهم اثين  ،  ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل      " 
ألكفـرن   .. وأقرضتم اهللا قرضا حسنا   ؛  وعزرمتوهم،  وآمنتم برسلي ،  وآتيتم الزكاة ،  أقمتم الصالة 
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فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء        . عنكم سيئاتكم وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األار       
ونسـوا  ،  م قاسية حيرفون الكلم عن مواضـعه      وجعلنا قلو ؛  فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم    .. السبيل

إن ،  فاعف عنهم واصـفح    - إال قليال منهم   - وال تزال تطلع على خائنة منهم     ،  حظا مما ذكروا به   
  ..  " اهللا حيب احملسنني

فأغرينـا بينـهم   ، فنسوا حظا مما ذكروا بـه    ؛  إنا نصارى أخذنا ميثاقهم   : ومن الذين قالوا   " 
  ..  " وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون، وم القيامةالعداوة والبغضاء إىل ي

والـنص القـرآين    . متضمنا شرطا وجزاء  ؛   لقد كان ميثاق اهللا مع بين إسرائيل ميثاقا بني طرفني         
لقد كان عقدا مع نقبـاء       .. بعد ذكر عقد امليثاق ومالبسات عقده     ،  يثبت نص امليثاق وشرطه وجزاءه    

 - وهم ذريـة األسـباط     - وهو إسرائيل  - ن ميثلون فروع بيت يعقوب    الذي،  بين إسرائيل االثين عشر   
 : وكان هذا نصه .. وعدم اثنا عشر سبطا - أحفاد يعقوب

وعزرمتـوهم  ،  وآمنـتم برسـلي   ،  وآتيتم الزكاة ،  لئن أقمتم الصالة  . إين معكم : وقال اهللا  " 
. ري من حتتـها األـار  وألدخلنكم جنات جت، ألكفرن عنكم سيئاتكم .. وأقرضتم اهللا قرضا حسنا  
  ..  " فقد ضل سواء السبيل، فمن كفر بعد ذلك منكم

ومهما يكـن   . فال شيء إذن ضده   ،  فمن كان اهللا معه   . وهو وعد عظيم   ..  " إين معكم  ..  " 
فإن ،  ومن كان اهللا معه فلن يضل طريقه      . له وال أثر   - يف احلقيقة  - ضده من شيء فهو هباء ال وجود      

فإن قربه مـن اهللا     ،  ومن كان اهللا معه فلن يقلق ولن يشقى       . ديه كما أا تكفيه    - حانهسب - معية اهللا 
وما له زيادة يستزيدها على     ،  وقد وصل ،  وعلى اجلملة فمن كان اهللا معه فقد ضمن        .. يطمئنه ويسعده 
 . هذا املقام الكرمي

امة شخصية منقطعـة عـن      وال كر ؛  مل جيعل معيته هلم جزافا وال حماباة       - سبحانه -  ولكن اهللا 
 . فيه شرط وجزاء .. إمنا هو عقد .. أسباا وشروطها عنده

إقامتها على أصوهلا اليت جتعل منها صلة حقيقيـة      .. ال جمرد أداء الصالة    .. إقامة الصالة :  شرطه
كر حيـاء   وناهيا عن الفحشاء واملن   ؛  وعنصرا ذيبيا وتربويا وفق املنهج الرباين القومي      ؛  بني العبد والرب  

 ! من الوقوف بني يدي اهللا حبصيلة من الفحشاء واملنكر
وطاعة له يف التصرف يف هذا      ؛  وملكيته ابتداء للمال  ؛  اعترافا بنعمة اهللا يف الرزق     .. وإيتاء الزكاة 

وحتقيقا للتكافل االجتماعي الذي على أساسه       - وهو املالك والناس يف املال وكالء      - املال وفق شرطه  
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وإقامة ألسس احلياة االقتصادية على املنهج الذي يكفل أال يكون املال دولـة             ؛  اتمع املؤمن تقوم حياة   
وأال يكون تكدس املال يف أيد قليلة سببا يف الكساد العام بعجـز الكثـرة عـن الشـراء        ،  بني األغنياء 

نب والشظف يف   كما يفضي إىل الترف يف جا     ؛  واالستهالك مما ينتهي إىل وقف دوالب اإلنتاج أو تبطئته        
وحيول ؛  كل هذا الشر الذي حتول دونه الزكاة       .. وإىل الفساد واالختالل يف اتمع بشىت ألوانه      ،  جانب

  .. ويف دورة االقتصاد؛ دونه منهج اهللا يف توزيع املال
. وكلهم جاء بـدين اهللا ؛ فكلهم جاء من عند اهللا  . كلهم دون تفرقة بينهم    ..  واإلميان برسل اهللا  

  .. وكفر باهللا الذي بعث م مجيعا، إلميان بواحد منهم كفر م مجيعاوعدم ا
وشد أزرهم فيمـا    ،  إمنا هو العمل اإلجيايب يف نصرة هؤالء الرسل       ،   وليس هو جمرد اإلميان السليب    

فاإلميان بدين اهللا من مقتضاه أن ينهض لينصر ما آمـن      .. وفيما وقفوا حيام كلها ألدائه    ،  ندم اهللا له  
وال جمرد شـعائر    ،  فدين اهللا ليس جمرد تصور اعتقادي     . وليحققه يف حياة الناس   ،  وليقيمه يف األرض  ،  هب

واملنهج والنظام يف حاجـة     . ونظام حمدد يصرف شئون هذه احلياة     . إمنا هو منهج واقعي للحياة    . تعبدية
 .  ويف املؤمن بامليثاقوإال فما .. وإىل جهد وجهاد لتحقيقه وحلمايته بعد حتقيقه، وتعزيز، إىل نصرة

وهـو  ،  واهللا هو املالـك    .. إنه قرض هللا   - سبحانه - يقول عنه اهللا   ..  وبعد الزكاة إنفاق عام   
  .. قرضا هللا - مىت أنفقة هللا - يسمي ما ينفقه املوهوب له - فضال منه ومنة - ولكنه .. الواهب

 : فأما اجلزاء فكان.  ذلك كان الشرط
 وال يين يندفع إىل السيئة مهما جاء باحلسـنة        ،  نسان الذي ال يين خيطى ء     واإل ..  تكفري السيئات 

  .. وتدارك لضعفة وعجزه وتقصريه، تكفري السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورمحة من اهللا واسعة.. 
إمنا يبلغـه   ،  ال يبلغه اإلنسان بعمله   ،  وهي فضل خالص من اهللا     ..  وجنة جتري من حتتها األار    

  .. فيما ميلك وفيما يطيق، حني يبذل اجلهد، هللابفضل من ا
 :  وكان هنالك شرطا جزائي يف امليثاق

  ..  " فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل " 
، وحتـدد معـه العقـد     ،  بعد إذ تبني له اهلدى    . وال أوبة له من الضالل    ،   فال هدى له بعد ذلك    

  .. وتأكد له اجلزاء، ووضح له الطريق
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فصار ميثاقا مع   ؛  وقد ارتضوه مجيعا  . عمن وراءهم  .. كان ميثاق اهللا مع نقباء بين إسرائيل       ذلك  
 ! فماذا كان من بين إسرائيل .. وميثاقا مع األمة املؤلفة منهم، كل فرد فيهم

 وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السالم     ،  قتلوا أنبياءهم بغري حق    ..  لقد نقضوا ميثاقهم مع اهللا    
ووقفوا مـن خـامت     ،  ونسوا شرائعها فلم ينفذوها    - التوراة - وحرفوا كتام  - خر أنبيائهم وهو آ  -

فباءوا بـالطرد مـن     . وخانوا مواثيقهم معه  ،  موقفا لئيما ماكرا عنيدا    - عليه الصالة والسالم   - األنبياء
  .. وقست قلوم فلم تعد صاحلة الستقبال هذا اهلدى، هدى اهللا

ونسوا حظا  ،  حيرفون الكلم عن مواضعه   ،  هم لعناهم وجعلنا قلوم قاسية    فبما نقضهم ميثاق   " 
  "  .. . مما ذكروا به

إذ تنضح ا جبلتـهم     ،  لعنة تبدو على سيماهم    .. فهذه مسات يهود اليت ال تفارقهم     . وصدق اهللا 
رفام اخلاليـة   ويف تص ،  وقسوة تبدو يف مالحمهم الناضبة من بشاشة الرمحة       . امللعونة املطرودة من اهلداية   

، إبداء اللني يف القول عند اخلـوف وعنـد املصـلحة           - مكرا - ومهما حاولوا ،  من املشاعر اإلنسانية  
فإن جفاف املالمح والسمات ينضح ويشي جبفـاف القلـوب   ، والنعومة يف امللمس عند الكيد والوقيعة     

 أوال عن صورته اليت أنزهلـا      حتريف كتام . وطابعهم األصيل هو حتريف الكلم عن مواضعه       .. واألفئدة
إما بإضافة الكثري إليه مما يتضمن أهدافهم امللتوية ويربرها بنصوص من            - عليه السالم  - اهللا على موسى  

! وإما بتفسري النصوص األصلية الباقية وفق اهلوى واملصلحة واهلدف اخلبيـث          ! الكتاب مزورة على اهللا   
ألن تنفيـذها يكلفهـم     ،  م تنفيذها يف حيام وجمتمعهم    وعد،  ونسيان وإمهال ألوامر دينهم وشريعتهم    

 . االستقامة على منهج اهللا الطاهر النظيف القومي
  "  ..  .. . إال قليال منهم، وال تزال تطلع على خائنة منهم " 

فهم ال يكفـون عـن      . يصور حال يهود يف اتمع املسلم يف املدينة        ع  وهو خطاب للرسول  
بل كانت هذه هي حـاهلم طـوال        . وقد كانت هلم مواقف خيانة متواترة      ع حماولة خيانة رسول اهللا   
وما تزال هذه حاهلم يف اتمع اإلسالمي علـى مـدار            - مث يف اجلزيرة كلها    - إقامتهم معه يف املدينة   

، ورفع عنهم االضـطهاد   ،  على الرغم من أن اتمع اإلسالمي هو اتمع الوحيد الذي آواهم          . التاريخ
كما كـانوا علـى عهـد     - ولكنهم كانوا دائما  . ومكن هلم من احلياة الرغيدة فيه     ،  هم باحلسىن وعامل
إن أعـوزم   . وال تين متكر وتغـدر    ،  عقارب وحيات وثعالب وذئابا تضمر املكر واخليانة       - الرسول

، ل عدو هلم  وتآمروا مع ك  ،  القدرة على التنكيل الظاهر باملسلمني نصبوا هلم الشباك وأقاموا هلم املصائد          
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أكثـرهم  . وال يرعون فيهم إال وال ذمـة      ،  قساة جفاة ال يرمحوم   ،  فينقضوا عليهم ،  حىت حتني الفرصة  
وكما أنبأنا عن جبلتهم اليت أورثها إياهم نقضهم مليثـاق          ،  كما وصفهم اهللا سبحانه يف كتابه      .. كذلك

 . اهللا من قدمي
 : تعبري طريف، يف املدينة ع سول اهللا والتعبري القرآين اخلاص عن واقع حال اليهود مع ر

  ..  " وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم " 
جيملها النص حبذف املوصـوف      .. والنظرة اخلائنة ،  والكلمة اخلائنة ،  والنية اخلائنة ،   الفعلة اخلائنة 

 قي ظالهلا وحدها على القوم    وتل،  متأل اجلو ،  لتبقى اخليانة وحدها جمردة    ..  " خائنة ..  " وإثبات الصفة 
  .. ومع اجلماعة املسلمة ع مع الرسول، وهذا هو جوهر موقفهم، فهذا هو جوهر جبلتهم.. 

وهـو  .  إن هذا القرآن هو معلم هذه األمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق        
ولو ظلت هذه األمة    . هوعن جبلتهم وعن تارخيهم مع هدى اهللا كل       ،  يكشف هلا عن حال أعدائها معها     

ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها      ،  وتقيم قواعده وتشريعاته يف حياا    ؛  وتسمع توجيهاته ؛  تستشري قرآا 
وإن كانـت    - وحني اختذت القرآن مهجورا   ؛  ولكنها حني نقضت ميثاقها مع را      .. يف يوم من األيام   

 . أصاا ما أصاا -!  يةوتعاويذ ورقى وأدع، ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة
يقص عليها ما وقع لبين إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلـب             - سبحانه -  ولقد كان اهللا  

فيصيبها ،  لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع اهللا      ،  حني نقضوا ميثاقهم مع اهللا    ،  وحتريف الكلم عن مواضعه   
وسارت يف طريـق غـري      ،   التحذير فلما غفلت عن هذا    .. ناقض للعقد ،  ما يصيب كل ناكث للعهد    

وحـىت  ؛  حـىت تثـوب إىل رـا      ! وتركها هكذا ذيال يف القافلة    ؛  نزع اهللا منها قيادة البشرية    ،  الطريق
فيفي هلا اهللا بوعده من التمكني يف األرض ومن القيادة للبشـر            . وحىت تويف بعقدها  ،  تستمسك بعهدها 

  .. وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده .. لةوإال بقيت هكذا ذيال للقاف .. والشهادة على الناس
 :  ولقد كان توجيه اهللا لنبيه يف ذلك احلني الذي نزلت فيه هذه اآلية

  ..  " إن اهللا حيب احملسنني، فاعف عنهم واصفح " 
  .. والصفح عن خيانتهم إحسان،  والعفو عن قبائحهم إحسان

. أن جيليهم عن املدينة    ع فأمر اهللا نبيه  .  ولكن جاء الوقت الذي مل يعد فيه للعفو والصفح مكان         
  .. وقد كان. مث أن يأمر بإجالئهم عن اجلزيرة كلها
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|     |     | 
: أنه أخذ ميثاق الذين قـالوا     ،  وعلى اجلماعة املسلمة   ع على نبيه  - سبحانه - كذلك يقص اهللا  

 : النقض للميثاقفناهلم جزاء هذا . ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك. من أهل الكتاب، إنا نصارى
فأغرينـا بينـهم   ؛ فنسوا حظا مما ذكروا بـه    ؛  إنا نصارى أخذنا ميثاقهم   : ومن الذين قالوا   " 

 .  " وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون. العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة
 :  وجند هنا تعبريا خاصا ذا داللة خاصة

  ..  " إنا نصارى: ومن الذين قالوا " 
ولقد كان أساس هـذا      .. ومل حيققوها يف حيام واقعا    ،  أم قالوها دعوى  : ذا التعبري  وداللة ه 

وهذا هو احلـظ    . وهنا كانت نقطة االحنراف األصيلة يف خط النصرانية التارخيي        . امليثاق هو توحيد اهللا   
 الـذي  كما أن نسيانه هـو . ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إىل كل احنراف؛ الذي نسوه مما ذكروا به  

كما [  يف القدمي ويف احلديث   . اليت ال تكاد تعد   ،  نشأ من عنده اخلالف بني الطوائف واملذاهب والفرق       
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما خيربنا اهللا سبحانه أنه باق فيهم إىل يوم               . ]سنبني إمجاال بعد قليل     

ويبقى جزاء اآلخرة عندما     .. ظا مما ذكروا به   ونسيام ح ،  جزاء وفاقا على نقض ميثاقهم معه      .. القيامة
 ! وعندما جيزيهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون؛ ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون

إنا نصارى من اخلالف والشقاق والعداوة والبغضاء يف التاريخ القدمي          :  ولقد وقع بني الذين قالوا    
وسال من دمائهم علـى أيـدي       ؛  ابه الصادق الكرمي  يف كت  - سبحانه - واحلديث مصداق ما قصه اهللا    

سواء كان ذلك بسـبب اخلالفـات       . بعضهم البعض ما مل يسل من حروم مع غريهم يف التاريخ كله           
أو بسبب اخلالفات السياسية واالقتصادية ؛ أو بسبب اخلالفات على الرياسة الدينية     ؛  الدينية حول العقيدة  

ويلة مل تسكن هذه العداوات واخلالفات ومل ختمد هذه احلـروب           ويف خالل القرون الط   . واالجتماعية
، جزاء علـى نقضـهم ميثـاقهم      ،  وهي ماضية إىل يوم القيامة كما قال أصدق القائلني         .. واجلراحات

الذي احنرفوا عنه بعد فترة من      ،  وأول بند فيه هو بند التوحيد     ،  ونسيام حظا مما ذكروا به من عهد اهللا       
 . )1(ألسباب ال جمال هنا لعرضها بالتفصيل . السالموفاة املسيح عليه 

                                                 
كما يراجع اجلزء الثالث من الظـالل       . لألستاذ الشيخ حممد أبو زهرة    " حماضرات يف النصرانية    :  "  يراجع كتاب  )1(
 . 366 ص- 365ص
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|     |     | 
 .. وحني يبلغ السياق هذا املوضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثـاقهم مـع اهللا               

وإـا جـاءت    ؛  إلعالم برسالة خامت النبيني    .. هؤالء وهؤالء  .. وجهوا اخلطاب ألهل الكتاب مجيعا    
 مأمورون باتباع الرسول األخري   ،  فهم خماطبون ا  . وللناس أمجعني ،  رب األميني كما جاءت للع   - إليهم

وأن هذا الرسول األخري قد جاء يكشف هلم عن كثري           - وهذا طرف من ميثاق اهللا معهم كما سلف        -
؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مـع اهللا فيـه         ؛  مما كانوا خيفونه من الكتاب الذي بني أيديهم       

مث يتعـرض لـبعض    .. ومل تعد هناك ضرورة له يف الشريعة اجلديدة  ،  ذلك عن كثري مما أخفوه    ويعفو ك 
إن املسيح عيسى بن مـرمي      : كقول النصارى : االحنرافات اليت جاء الرسول األخري ليقومها يف معتقدام       

ن هلم حجة عنداهللا    وخيتم هذا النداء بأنه لن تكو      .. وكقوهلم هم واليهود حنن أبناء اهللا وأحباؤه      . هو اهللا 
إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرساالت       : ولن يكون هلم أن يقولوا    ؛  بعد الرسالة الكاشفة املبينة املنرية    

 : فنسوا ولبس األمر عليهم
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عـن                  " 

وخيـرجهم  ؛  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم       ،   مبني قد جاءكم من اهللا نور وكتاب     . كثري
إن اهللا هـو    : لقد كفر الـذين قـالوا      .. ويهديهم إىل صراط مستقيم   ،  من الظلمات إىل النور بإذنه    

فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مـرمي وأمـه ومـن يف                  : قل. املسيح ابن مرمي  
 .. واهللا على كل شيء قدير    ،  خيلق ما يشاء  ،  وات واألرض وما بينهما   وهللا ملك السما  ؟  األرض مجيعا 

، بل أنتم بشر ممن خلق    ؟  فلم يعذبكم بذنوبكم  : قل. حنن أبناء اهللا وأحباؤه   : وقالت اليهود والنصارى  
يا أهـل    .. وإليه املصري ،  وهللا ملك السماوات واالرض وما بينهما     ؛  يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء     

ما جاءنا من بشـري وال      : أن تقولوا  - على فترة من الرسل    - كم رسولنا يبني لكم   الكتاب قد جاء  
  ..  " واهللا على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشري ونذير. نذير

نيب مـن األمـيني      ..  لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إىل اإلسالم نيب ليس منهم           
فلمـا أراد اهللا  ! ألم هم أهل الكتاب وهـؤالء أميـون  ؛  الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعاملون      
. الشاملة للبشـر أمجعـني    ،  وجعل فيهم الرسالة األخرية   ،  الكرامة هلؤالء األميني بعث منهم خامت النبيني      

، وأقومهم منـهجا وطريقـا  ؛ وأرقاهم تصورا واعتقادا؛ فإذا هم أعلم أهل األرض    ،  وعلم هؤالء األميني  
ومن إنعامه  ؛  وكان هذا كله من فضل اهللا عليهم       .. وأصلحهم جمتمعا وأخالقا  ،  وأفضلهم شريعة ونظاما  
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وما ؛  وما كان لألميني أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لوال هذه النعمة            .. ذا الدين وارتضائه هلم   
  .. من زاد يقدمونه للبشرية إال ما يزودهم به هذا الدين - وليس هلم بعد - كان هلم

مدعوون لإلميان  . يسجل عليهم أم مدعوون إىل اإلسالم     ،  نداء اإلهلي ألهل الكتاب    ويف هذا ال  
بـأن هـذا     - سبحانه - ويسجل عليهم شهادته  . كما أخذ عليهم ميثاقه   ،  ذا الرسول ونصره وتأييده   
 فال جمال إلنكار رسـالته     - وإىل الناس كافة  ،  كما أنه رسول إىل العرب     - النيب األمي هو رسوله إليهم    

أو ليست موجهة إىل أهل الكتاب      ،  وال جمال لالدعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب       ؛  من عند اهللا أوال   
 : ثانيا

يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عـن       ،  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا      " 
  ..  " كثري

ا تواطأمت على إخفائه من     م،  ودوره معكم أن يبني لكم ويوضح ويكشف      .  فهو رسول اهللا إليكم   
وقد أخفى النصارى األساس األول      .. سواء يف ذلك اليهود والنصارى     .. حقائق كتاب اهللا الذي معكم    

كمـا  . وحترمي الربا كافة  ،  كرجم الزاين ؛  وأخفى اليهود كثريا من أحكام الشريعة      .. التوحيد .. للدين
 ع كما أنه  ..  " توبا عندهم يف التوراة واإلجنيل    الذي جيدونه مك   " أخفوا مجيعا خرب بعثة النيب األمي     

فقد نسخ اهللا من أحكام الكتـب والشـرائع         . مما مل يرد به شرعه    ؛  يعفو عن كثري مما أخفوه أو حرفوه      
، مما كانت له وظيفة وقتية يف اتمعات الصغرية اخلاصـة  ،  السابقة ما مل يعد له عمل يف اتمع اإلنساين        

قبل أن جتيء الرسالة الشاملة     ،  من الزمان  - يف علم اهللا   -  من قبل ولفترة حمدودة    اليت بعث إليها الرسل   
فلم يعد فيها نسخ وال تبـديل        - وقد أكملها اهللا وأمت ا نعمته ورضيها للناس دينا         - وتستقر،  الدائمة

 . وال تعديل
در اهللا مـن أثـره يف       وما ق ،  ووظيفته يف احلياة البشرية   ،   ويبني هلم طبيعة ما جاء به هذا الرسول       

 . حياة الناس
وخيرجهم . يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم       . قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني       " 

  ..  " ويهديهم إىل صراط مستقيم، من الظلمات إىل النور بإذنه
 .. جوعلى طبيعة هذا املنه    .. القرآن ..  وليس أدق وال أصدق وال أدل على طبيعة هذا الكتاب         

  ..  " نور " من أنه .. اإلسالم
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 إا حقيقة جيدها املؤمن يف قلبه ويف كيانه ويف حياته ويف رؤيته وتقديره لألشـياء واألحـداث                 
نور تشرق به كينونتـه فتشـف    " نور ..  " جيدها مبجرد أن حيد حقيقة اإلميان يف قلبه       .. واألشخاص
 . كشف ويستقيمويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويت. وختف وترف

كل أولئك   .. وعرامة الشهوة والرتوة  ،  وكثافة اللحم والدم  ،  وظلمة التراب ،   ثقلة الطني يف كيانه   
  .. وترف العرامة، وترق الكثافة، وتشرق الظلمة، ختف الثقلة .. يشرق ويضيء ويتجلى

الجتاه والطريـق   واحلرية والشرود يف ا   ،  والتأرجح والتردد يف اخلطوة   ،   واللبس والغبش يف الرؤية   
يتضح اهلدف ويستقيم الطريق إليـه       .. كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى     .. البهيم الذي ال معامل فيه    

  .. وتستقيم النفس على الطريق
  .. هلذا الذي جاء به الرسول الكرمي .. وصفان للشيء الواحد ..  " وكتاب مبني. نور " 
، وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنـه      . سالمسبل ال  - من اتبع رضوانه   - يهدي به اهللا   " 

 .  " ويهديهم إىل صراط مستقيم
 وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه اهللا له            ..  لقد رضي اهللا اإلسالم دينا    

  ..  " سبل السالم ..  " يهديه.. 
سـالم   .. ين يف احلياة كلها   هو ما يسكبه هذا الد     " السالم " إنه؛   وما أدق هذا التعبري وأصدقه    

سالم البيـت    .. وسالم اجلوارح ،  وسالم العقل ،  سالم الضمري  .. وسالم العامل . وسالم اجلماعة . الفرد
. والسالم مـع الكـون    . السالم مع احلياة   .. وسالم البشر واإلنسانية  ،  وسالم اتمع واألمة  ،  واألسرة

إال يف هـذا     - ومل جتده يومـا    - ذي ال جتده البشرية   السالم ال  .. والسالم مع اهللا رب الكون واحلياة     
 . وجمتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته، وإال يف منهجه ونظامه وشريعته؛ الدين

سـبل   ..  " سبل السـالم  " ،    من يتبع رضوان اهللا   ،   حقا إن اهللا يهدي ذا الدين الذي رضيه       
ق هذه احلقيقة كما يدركها من ذاق سبل احلرب         وال يدرك عم   .. السالم كلها يف هذه اجلوانب مجيعها     

وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يدركها من ذاق حـرب القلـق              .. يف اجلاهليات القدمية أو احلديثة    
وحرب القلق الناشى ء من شرائع اجلاهليـة وأنظمتـها   . الناشى ء من عقائد اجلاهلية يف أعماق الضمري       

 . وختبطها يف أوضاع احلياة
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إذ . ملخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من جتربتهم يف اجلاهلية معىن هذا السالم            وقد كان ا  
  .. ويلتذون هذا املذاق املريح؛ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا

واجلاهلية من حولنا ومن بيننـا تـذيق البشـرية          ؛  وما أحوجنا حنن اآلن أن ندرك هذه احلقيقة       
 ! ائر واتمعات قرونا بعد قرونمن كل ألوان احلرب يف الضم .. الويالت

مث خرجنا من السالم إىل احلرب اليت       ؛   ما أحوجنا حنن الذين عشنا يف هذا السالم فترة من تارخينا          
بينما منلك الـدخول يف      .. وحتطم جمتمعاتنا وشعوبنا  ،  وحتطم أخالقنا وسلوكنا  ،  حتطم أرواحنا وقلوبنا  

 ونرضى ألنفسنا ما رضيه اهللا لنا ؛ نهحني نتبع رضوا؛ السلم اليت منحها اهللا لنا
ونعاين من حرب اجلاهلية وسالم اإلسالم يف       . واإلسالم منا قريب  ؛   إننا نعاين من ويالت اجلاهلية    

؟ فأية صفقة خاسرة هذه اليت نستبدل فيها الذي هو أدين بالـذي هـو خـري           .. متناول أيدينا لو نشاء   
 ؟ رب على السالمونؤثر فيها احل؟ ونشتري فيها الضاللة باهلدى

ولكننـا ال   .  إننا منلك إنقاذ البشرية من ويالت اجلاهلية وحرا املشبوبة يف شىت الصور واأللوان            
حني نفيء إىل رضـوان     ،  وقبل أن نفيء إىل ظالل السالم     ،  قبل أن ننقذ حنن أنفسنا    ،  منلك إنقاذ البشرية  
 . )1(نهم إنه يهديهم سبل السالم فنكون من هؤالء الذين يقول اهللا ع. اهللا ونتبع ما ارتضاه

  ..  " وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه " 
وظلمة الشهوات  . ظلمة الشبهات واخلرافات واألساطري والتصورات     ..  واجلاهلية كلها ظلمات  
وظلمة احلرية والقلق واالنقطاع عن اهلدى والوحشة من اجلناب اآلمن          . والرتعات واالندفاعات يف التيه   

هو ذلك النـور     .. والنور هو النور  . وظلمة اضطراب القيم وختلخل األحكام والقيم واملوازين      . أنوسامل
  .. الذي حتدثنا عنه آنفا يف الضمري ويف العقل ويف الكيان ويف احلياة ويف األمور

  ..  " ويهديهم إىل صراط مستقيم " 
. ع فطرة الكون ونواميسه اليت تصرفه     مستقيم م .  مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها اليت حتكمها      

  .. مستقيم إىل اهللا ال يلتوي وال تلتبس فيه احلقائق واالجتاهات والغايات

                                                 
" السـالم العـاملي واإلسـالم    :  "  كتاب .. يراجع بتوسع يف معىن السالم الذي يهدي إليه اهللا من اتبع رضوانه              )1(

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة :  " ويف الظالل تفسري قوله تعاىل" اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " تابوك
 " . دار الشروق .  "  من اجلزء الثاين212 ص- 206ص" 
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هو الذي وضـع لإلنسـان هـذا    ؛ وخلق الكون ونواميسه؛  إن اهللا الذي خلق اإلنسان وفطرته   
نـهج إىل الصـراط   فطبيعي وبديهي أن يهديهم هـذا امل  . وهو الذي رضي للمؤمنني هذا الدين     ؛  املنهج
 ! حيث ال يهديهم منهج غريه من صنع البشر العاجزين اجلهال الفانني، املستقيم

الذي ال يناله من هداهم أو ضالهلم شيء ولكنـه ـم            . الغين عن العاملني  .  وصدق اهللا العظيم  
 ! رحيم

ما القول بـأن    وأ؛  فأما القول بأن اهللا هو املسيح بن مرمي فهو الكفر         .  ذلك هو الصراط املستقيم   
وهـذا وذلـك مـن       .. فهو االفتراء الذي ال يستند إىل دليل      ،  اليهود والنصارى هم أبناء اهللا وأحباؤه     

واليت جاءهم الرسول األخري ليكشف عـن احلقيقـة         ؛  اليت ختفي نصاعة التوحيد   ،  مقوالت أهل الكتاب  
 : ويرد الشاردين املنحرفني عن هذه احلقيقة إليها، فيها

فمن ميلك من اهللا شـيئا إن أراد أن  : قل. إن اهللا هو املسيح ابن مرمي: لذين قالوالقد كفر ا   " 
خيلـق  ،  وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما     ؟  يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا        

  ..  " ما يشاء واهللا على كل شيء قدير
 . حيد الذي جاء به كل رسولمن عند ربه هو التو - عليه السالم - إن الذي جاء به عيسى

ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلـت عليهـا         ..  واإلقرار بالعبودية اخلالصة هللا شأن كل رسول      
وحرصهم على رواسب الوثنية اليت جاءوا ا ومزجها        ؛  بسبب دخول الوثنيني يف النصرانية    ؛  التحريفات

 . قية جوهر العقيدة منهاحىت مل يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتن، بعقيدة التوحيد
وأضـافتها اـامع    ؛  ولكنها دخلت على فترات   ؛   ومل جتيء هذه االحنرافات كلها دفعة واحدة      

الذي حتـار فيـه     ،  حىت انتهت إىل هذا اخلليط العجيب من التصورات واألساطري        ؛  واحدة بعد األخرى  
 ! حىت عقول الشارحني للعقيدة احملرفة من أهلها املؤمنني ا. العقول

وأحـد  . يف تالمذتـه ويف أتبـاعهم      - عليه السالم  -  وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد املسيح     
بوصفه رسوال   - عليه السالم  - يتحدث عن عيسى   - وهو إجنيل برنابا   - األناجيل الكثرية اليت كتبت   

ومن . لرسلإن املسيح رسول من عند اهللا كسائر ا       : فمن قائل . مث وقعت بينهم االختالفات   . من عند اهللا  
ولكنـه  ،  إنه ابن اهللا ألنه خلق من غري أب       : ومن قائل . إنه رسول نعم ولكن له باهللا صلة خاصة       : قائل

  .. إنه ابن اهللا وليس خملوقا بل له صفة القدم كاألب: ومن قائل. على هذا خملوق هللا
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يـه مثانيـة    الذي اجتمع ف   " جممع نيقية  "  ميالدية 325 ولتصفية هذه اخلالفات اجتمع يف عام       
 : قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية. وأربعون ألفا من البطارقة واألساقفة

. إن املسيح وأمه إهلان مـن دون اهللا : فمنهم من كان يقول. وكانوا خمتلفني يف اآلراء واألديان   " 
 من األب مبرتلة شعلة     إن املسيح : ومنهم من كان يقول    " . الرميتيني:  " ويسمون "  .. الرببرانية " وهم

. وشـيعته  " سابليوس " وهي مقالة . فلم تنقص األوىل بانفصال الثانية منها     ،  نار انفصلت من شعلة نار    
ألن ،  وإمنا مر يف بطنها كما مير املـاء يف امليـزاب          ،  مل حتبل به مرمي تسعة أشهر     : ومنهم من كان يقول   
. وأشـياعه  " إليـان  " وهي مقالة. ساعتهاوخرجت من حيث خيرج الولد من ،  الكلمة دخلت يف أذا   
وإن ابتداء االبن من    ،  إن املسيح إنسان خلق من الالهوت كواحد منا يف جوهره         : ومنهم من كان يقول   

، وحلت فيه باحملبـة واملشـيئة  ، صحبته النعمة اإلهلية، وإنه اصطفي ليكون خملصا للجوهر اإلنسي ،  مرمي
وال ،  ويسمونه بثالثة أمسـاء   ،  وأقنوم واحد ،  هللا جوهر قدمي واحد   إن ا : ويقولون " ابن اهللا  " ولذلك مسي 

 " بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم    " بولس الشمشاطي  " وهي مقالة . وال بروح القدس  ،  يؤمنون بالكلمة 
 وهي مقالة . وعدل بينهما ،  وطاحل،  صاحل: إم ثالثة آهلة مل تزل    : ومنهم من كان يقول    " . البوليقانيون

ومنهم  " . بطرس " هو رئيس احلواريني وأنكروا    " مرقيون " وزعموا أن ! للعني وأصحابه ا " مرقيون" 
 )1(ومقالة الثالمثائة ومثانية عشر أسقفا       " بولس الرسول  " وهي مقالة . من كانوا يقولون بألوهية املسيح    

 .. 
الوثنيـة ومل   الذي كان قد دخل يف النصرانية من         " قسطنطني "  وقد اختار اإلمرباطور الروماين   

وشرد أصحاب سـائر    ،  هذا الرأي األخري وسلط أصحابه على خمالفيهم      ! يكن يدري شيئا من النصرانية    
 . وناسوتية املسيح، وخباصة القائلني بألوهية األب وحده؛ املذاهب

 :  وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ األمة القبطية عن هذا القرار ما نصه
. رسولية حترم كل قائل بوجود زمن مل يكن ابن اهللا موجودا فيه           إن اجلامعة املقدسة والكنيسة ال     " 

إن االبن وجد من مادة أو جوهر غري        : أو من يقول  . وأنه وجد من ال شيء    . وأنه مل يوجد قبل أن يولد     
  " . ويعتريه ظل دوران، إنه قابل للتغيري: أو من يقول، وكل من يؤمن أنه خلق. جوهر اهللا اآلب

                                                 
هو عن  وسائر ما نلخصه عن هذه اامع ف      .  نقالً عن كتاب حماضرات يف النصرانية لألستاذ الشيخ حممد أبو زهرة           )1(

 . هذا املصدر واملصادر اليت رجع إليها
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وقـد غلبـت علـى       " آريوس " قرارته مل يقض على حنلة املوحدين أتباع       ولكن هذا امع ب   
 . ومصر، واإلسكندرية، وبابل، وأنطاكية، القسطنطينية

! ليس بإلـه  : وقال آخرون ،  هو إله : فقال بعضهم  " روح القدس  "  مث سار خالف جديد حول    
 .  ليحسم اخلالف يف هذا األمر381سنة  " جممع القسطنطينية األول " فاجتمع

 : بناء على مقالة أسقف اإلسكندرية،  وقد نقل ابن البطريق ما تقرر يف هذا امع
وليس روح  . ليس روح القدس عندنا مبعىن غري روح اهللا       : قال ثيموثاوس بطريك اإلسكندرية    " 

 روح إن: وإذا قلنـا . إن روح اهللا خملوق  : فقد قلنا ،  فإذا قلنا إن روح القدس خملوق     . اهللا شيئا غري حياته   
وإذا زعمنـا  . فقد زعمنا أنه غري حي  ،  إن حياته خملوقة  : وإذا قلنا . إن حياته خملوقة  : فقد قلنا ،  اهللا خملوق 

  " ! ! ! ومن كفر به وجب عليه اللعن. أنه غري حي فقد كفرنا به
. كما تقررت ألوهية املسيح يف جممع نيقيـة       ،   وكذلك تقررت ألوهية روح القدس يف هذا امع       

  .. وروح القدس. واالبن. من اآلب " لثالوثا " ومت
أو الالهـوت   ..  مث ثار خالف آخر حول اجتماع طبيعة املسيح اإلهليـة وطبيعتـه اإلنسـانية      

فـأقنوم  . بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة      " نسطور " فقد رأى  .. والناسوت كما يقولون  
 - يف املسيح  - فمرمي أم اإلنسان  ،  وقد ولدت من مرمي   وطبيعة اإلنسان   ؛  األلوهية من اآلب وتنسب إليه    

 : كما نقله عنه ابن البطريق - ويقول يف املسيح الذي ظهر بني الناس وخاطبهم! وليست أم اإلله
، إنه اهللا وابن اهللا   : ويقال .. باحملبة متحد مع االبن    .. إنه املسيح : إن هذا اإلنسان الذي يقول     " 

  "  .. بةليس باحلقيقة ولكن باملوه
إن نسطور ذهب إىل أن ربنا يسوع املسيح مل يكن إهلا يف حد ذاته بل هو إنسـان                  :  "  مث يقول 

  " وما أتى أمرا إدا، فلم يرتكب خطيئة، أو هو ملهم من اهللا، مملوء من الربكة والنعمة
لى عقد  فاتفقوا ع ،  وأساقفة أنطاكية ،  وبطريرك اإلسكندرية ،   وخالفه يف هذا الرآي أسقف رومه     

  : - كما يقول ابن البطريق - وقرر هذا امع.  ميالدية431سنة  " جممع أفسس " وانعقد. جممع رابع
 متوحد يف األقنوم  ،  معروف بطبيعتني ،  وأن املسيح إله حق وإنسان    . أن مرمي العذراء والدة اهللا     " 

 ! ولعنوا نسطور"  .. 
 : وقرر " جممع أفسس الثاين " انعقد له،  مث خرجت كنيسة اإلسكندرية برأي جديد
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  " . اجتمع فيها الالهوت بالناسوت، أن املسيح طبيعة واحدة " 
 451سنة   " خلقيدونية " فاجتمع جممع ؛  واستمرت اخلالفات احلادة  ؛   ولكن هذا الرأي مل يسلم    

 : وقرر
عـه  والناسـوت طبي  ،  وأن الالهوت طبيعة وحـدها    . أن املسيح له طبيعتان ال طبيعة واحدة       " 
 ! ولعنوا جممع أفسس الثاين "  .. التقتا يف املسيح، وحدها

 " واملـذهب  " املنوفيسية " ووقعت بني املذهب املصري   .  ومل يعترف املصريون بقرار هذا امع     
:  " اليت سبق أن أثبتنا فيها مقالة     ،  الذي تبنته الدولة اإلمرباطورية ما وقع من اخلالفات الدامية         " امللوكاين

  .. )1(يف مطالع تفسري سورة آل عمران  " الدعوة إىل اإلسالم " يف كتابه " أرنولد. و. ت. سري
واخلالفات الدامية  ؛   ونكتفي ذا القدر يف تصوير جممل التصورات املنحرفة حول ألوهية املسيح          

  .. وما تزال إىل اليوم ثائرة، والعداوة والبغضاء اليت ثارت بسببها بني الطوائف
وجييء الرسـول   ؛  ولتقول كلمة الفصل  ؛  الرسالة األخرية لتقرر وجه احلق يف هذا القضية        وجتيء  

 : األخري ليبني ألهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة
إن اهللا : لقد كفر الـذين قـالوا      "  ..  " إن اهللا هو املسيح ابن مرمي     : لقد كفر الذين قالوا    " 
  ..  " ثالث ثالثة

 .  ]كما سيجيء يف السورة[  
 :  ويثري فيهم منطق العقل والفطرة والواقع

ومـن يف األرض    ،  وأمـه ،  فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي           : قل " 
  " . ؟ مجيعا

عليـه   - وبني ذات عيسى،   فيفرق تفرقة مطلقة بني ذات اهللا سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه         
. واحـدة  - سـبحانه  - فذات اهللا . يف نصاعة قاطعة حامسة   ،  وكل ذات أخرى  ،  وذات أمه  - السالم

وال ميلك أحد شيئا يف رد مشيئته أو دفع سـلطانه إن أراد أن يهلـك    ،  وسلطانه متفرد ،  ومشيئته طليقة 
  .. املسيح أبن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا

                                                 
 .  من اجلزء الثالث366 ص- 365 ص)1(
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ـ   . واخلالق غري املخلـوق   ،  وخالق كل شيء  ،  مالك كل شيء   - سبحانه -  وهو يء وكـل ش
 : خملوق

  ..  " واهللا على كل شيء قدير، خيلق ما يشاء، وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما " 
وتزيد جالء أمـام ذلـك       .. ووضوحها وبساطتها ،   وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة اإلسالمية    

ب وتـربز   الركام من االحنرافات والتصورات واألساطري والوثنيات املتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتـا            
والفصل التام احلاسم بني    ،  وحقيقة العبودية ،  يف تقرير حقيقة األلوهية   . اخلاصية األوىل للعقيدة اإلسالمية   

  .. بال غبش وال شبهة وال غموض. احلقيقتني
 : إم أبناء اهللا وأحباؤه:  واليهود والنصارى يقولون

  ..  " حنن أبناء اهللا وأحباؤه: وقالت اليهود والنصارى " 
. إال تكن أبوة اجلسد فهي أبوة الروح      ،  على تصور من التصورات   ،  أبوة - سبحانه -  فزعموا هللا 

هذا الفصل  . وعلى الفصل احلاسم بني األلوهية والعبودية     ؛  وهي أيا كانت تلقي ظال على عقيدة التوحيد       
توجه إليها العباد كلهم    كي تتوحد اجلهة اليت ي    . إال بتقريره ،  وال تستقيم احلياة  ،  الذي ال يستقيم التصور   

والـنظم  ،  والقـوانني ؛  وتضع هلم القيم واملوازين والشرائع    ؛  وتتوحد اجلهة اليت تشرع للناس    ؛  بالعبودية
 وتداخل األلوهية والعبوديـة ، بتداخل الصفات واخلصائص، دون أن تتداخل االختصاصات   ،  واألوضاع

ك فساد احلياة كلها بناء علـى هـذا         إمنا هي كذل  ،  فاملسألة ليست مسألة احنراف عقيدي فحسب     .. 
 ! االحنراف

إن اهللا لـن     - تبعا هلـذا   - كانوا يقولون ،   واليهود والنصارى بادعائهم أم أبناء اهللا وأحباؤه      
ومعىن هذا أن عـدل اهللا ال       . إال أياما معدودات   - إذا دخلوا  - وإم لن يدخلوا النار   ! يعذم بذنوم 

فيدعهم يفسدون يف األرض مث ال يعـذم عـذاب          ،  ايب فريقا من عباده   حي - وأنه سبحانه ! جيري جمراه 
وأي اضطراب يف احليـاة     ؟  فأي فساد يف احلياة ميكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور          ! املفسدين االخرين 

 ؟ ميكن أن ينشئه مثل هذا االحنراف
أن ينشئه مـن    وكل ما ميكن    ،   وهنا يضرب اإلسالم ضربته احلامسة على هذا الفساد يف التصور         

 : كما يقرر بطالن ذلك االدعاء؛ ويقرر عدل اهللا الذي ال حيايب، الفساد يف احلياة
  ..  " يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء، بل أنتم بشر ممن خلق؟ فلم يعذبكم بذنوبكم: قل " 
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ـ     ؛  يقرر بطالن ادعاء البنوة   .  بذلك يقرر احلقيقة احلامسة يف عقيدة اإلميان       . قفهم بشر ممـن خل
على مشيئته اليت تقرر الغفران بأسـبابه     . ويقرر عدل اهللا وقيام املغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد         

 ! ال بسبب بنوة أو صلة شخصية. وتقرر العذاب بأسبابه
 : وأن مصري كل شيء إليه،  مث يكرر أن اهللا هو املالك لكل شيء

  ..  " صريوهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه امل " 
  .. ويصري إليه اجلميع، وتتفرد مشيئته - سبحانه - تتفرد ذاته.  واملالك غري اململوك

|     |     | 
 يقطع به حجتهم ومعذرم ويقفهم أمام     ،  بتكرار النداء املوجه إىل أهل الكتاب     ،  وينهي هذا البيان  

 : وال غموض، بال غبش وال عذر. وجها لوجه " املصري" 
أن تقولوا ما جاءنا من      ..  الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل          يا أهل  " 

  ..  " واهللا على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشري ونذير .. بشري وال نذير
ال تعود هلم حجـة يف       .. ال تعود ألهل الكتاب مجيعا حجة من احلجج       ،   وذه املواجهة احلامسة  
 : يقول - سبحانه - فاهللا. ل إليهمأن هذا الرسول األمي مل يرس

  ..  " يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا " 
يقع فيـه النسـيان     ؛   وال تعود هلم حجة يف أم مل ينبهوا ومل يبشروا ومل ينذروا يف مدى طويل              

  .. بشري ونذير - اآلن - فقد جاءهم .. ويقع فيه االحنراف
وال يعجزه كذلك   . زه أن يرسل رسوال من األميني     ال يعج  ..  مث يذكرهم أن اهللا ال يعجزة شيء      

 : أن يأخذ أهل الكتاب مبا يكسبون
  ..  " واهللا على كل شيء قدير " 

فتكشف احنرافام عن دين اهللا الصحيح الذي جاءم بـه          ؛   وتنتهي هذه اجلولة مع أهل الكتاب     
وتبطل حجتهم يف مـوقفهم مـن    .وتقرر حقيقة االعتقاد الذي يرضاه اهللا من املؤمنني    . رسلهم من قبل  
  .. وتأخذ عليهم الطريق يف االعتذار يوم الدين؛ النيب األمي
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وتضعف تأثري كيدهم يف الصف املسلم مـن ناحيـة          ؛   وذا كله تدعوهم إىل اهلدى من ناحية      
  .. إىل الصراط املستقيم .. وتنري الطريق للجماعة املسلمة ولطالب اهلدى مجيعا. أخرى

    |     ||  
موسـى   - ويف اية الدرس يصل السياق إىل املوقف األخري لبين إسرائيل مع رسوهلم ومنقذهم            

؛ وموقفهم كذلك من ميثاق رـم معهـم  ؛ على أبواب األرض املقدسة اليت وعدهم اهللا    - عليه السالم 
 . وكيف كان جزاؤهم على نقض امليثاق الوثيق؛ وكيف نقضوه

إذ جعل فيكم أنبيـاء وجعلكـم       .  اذكروا نعمة اهللا عليكم    يا قوم : وإذ قال موسى لقومه    " 
وال ،  يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم        . وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني      ؛  ملوكا

وإنا لن ندخلها حـىت     ؛  يا موسى إن فيها قوما جبارين     : قالوا. ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين    
ادخلوا : قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما       . وا منها فإنا داخلون   فإن خيرج ،  خيرجوا منها 
يا موسى إنا   : قالوا. وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني     ؛  فإذا دخلتموه فإنكم غالبون   ،  عليهم الباب 

رب إين ال أملك    : قال. إنا هاهنا قاعدون  ،  فاذهب أنت وربك فقاتال   . لن ندخلها أبدا ما داموا فيها     
فإا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهـون يف        : قال .. فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني    ،  إال نفسي وأخي  

 .  " فال تأس على القوم الفاسقني، األرض
 ذلك حلكمة متشعبة اجلوانب    ..  إا حلقة من قصة بين إسرائيل اليت فصلها القرآن أوسع تفصيل          

 .. 
ئيل هم أول من واجه الدعوة اإلسالمية بالعـداء والكيـد            من جوانب هذه احلكمة أن بين إسرا      
هم . فقد كانوا حربا على اجلماعة املسلمة منذ اليوم األول        . واحلرب يف املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها      
وهم الذين  . وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمني معا     ؛  الذين احتضنوا النفاق واملنافقني يف املدينة     

وهم الذين تولوا حرب اإلشـاعات      . شركني وواعدوهم وتآمروا معهم على اجلماعة املسلمة      حرضوا امل 
كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول         ؛  والدس والكيد يف الصف املسلم    

فلم يكن بـد مـن كشـفهم    . وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم يف احلرب املعلنة الصرحية     . القيادة
وما حقيقة املعركة   ؟  وما وسائلهم ؟  وما تارخيهم ؟  ما طبيعتهم . لتعرف من هم أعداؤها   ،  عة املسلمة للجما

 ؟ اليت ختوضها معهم
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كما كانوا أعداء هدى اهللا يف      ؛   ولقد علم اهللا أم هم سيكونون أعداء هذه األمة يف تارخيها كله           
 . ها مكشوفةووسائلهم كل؛ فعرض هلذه األمة أمرهم كله مكشوفا. ماضيهم كله

وقد امتد  .  ومن جوانب هذه احلكمة أن بين إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اهللا األخري              
ووقع منهم النقض املتكرر    ؛  ووقعت االحنرافات يف عقيدم   ؛  تارخيهم قبل اإلسالم فترة من التاريخ طويلة      

 .. ما وقع يف أخالقهم وتقاليدهم    ك،  ووقع يف حيام آثار هذا النقض وهذا االحنراف       ؛  مليثاق اهللا معهم  
 - وهي وارثة الرساالت كلها وحاضنة العقيدة الربانيـة جبملتـها          - فاقتضى هذا أن تلم األمة املسلمة     

وعواقبها ممثلـة يف حيـاة بـين إسـرائيل        ،  وتعرف مزالق الطريق  ؛  وتقلبات هذا التاريخ  ،  بتاريخ القوم 
وتنتفع ذا الرصيد وتنفع    ؛  إىل حصيلة جتارا   - احلياةلتضم هذه التجربة يف حقل العقيدة و      ،  وأخالقهم

على ،  وبوادر االحنراف ،  ومداخل الشيطان ،  مزالق الطريق  - بصفة خاصة  - ولتتقي. على مدار القرون  
 . هدى التجارب األوىل

وقد علم  .  ومن جوانب هذه احلكمة أن جتربة بين إسرائيل ذات صحائف شىت يف املدى الطويل             
وأن األمة املسلمة اليت سـيمتد      ؛  وتنحرف أجيال منها  ؛  مد حني يطول على األمم تقسو قلوا      اهللا أن األ  

فجعل أمـام أئمـة   ؛ ستصادفها فترات متثل فيها فترات من حياة بين إسرائيل ،  تارخيها حىت تقوم الساعة   
يعرفون منـها   ؛  ألمممناذج من العقابيل اليت تلم با     ،  هذه األمة وقادا وجمددي الدعوة يف أجياهلا الكثرية       

ذلك أن أشد القلوب استعصاء على اهلدى واالسـتقامة هـي           . كيف يعاجلون الداء بعد معرفة طبيعته     
ألا تفاجأ من الدعوة جبديد     ،  فالقلوب الغفل اخلامة أقرب إىل االستجابة     ! القلوب اليت عرفت مث احنرفت    

فأمـا  . جلديد الذي يطرق فطرا ألول مـرة وانبهارها ذا ا، جلدته عليها، وينفض عنها الركام  ،  يهزها
وال يقـع فيهـا     ؛  وال تكون لـه هزتـه     ،  فالنداء الثاين ال تكون له جدته     ،  القلوب اليت نوديت من قبل    
 ! وإىل الصرب الطويل، ومن مث حتتاج إىل اجلهد املضاعف، اإلحساس بضخامته وجديته

ها مفصلة على األمة املسلمة وارثة      وعرض،   وجوانب شىت حلكمة اهللا يف تفصيل قصة بين إسرائيل        
جوانب شىت ال منلك هنا املضي معها أكثـر مـن هـذه             .. القوامة على البشر أمجعني   ؛  العقيدة والدين 

 : يف هذه السورة، يف هذا الدرس، لنعود إىل هذه احللقة .. اإلشارات السريعة
|     |     | 
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وجعلكـم  ،  إذ جعل فيكم أنبيـاء    . يكموإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عل          " 
يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكـم وال           . ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني       

  ..  " ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
إشفاقه من تـردد القـوم ونكوصـهم علـى      - عليه السالم -  وإننا لنلمح يف كلمات موسى    

جرم وقد أخرجهم    .. يف خط سري الرحلة الطويل     " مواطن كثرية  " رم من قبل يف   فلقد ج . األعقاب
وأغرق هلـم   ،  باسم اهللا وبسلطان اهللا الذي فرق هلم البحر       ،  وحررهم من الذل واهلوان   ؛  من أرض مصر  
يا موسى اجعل لنـا إهلـا    " فيقولون، فإذا هم ميرون على قوم يعكفون على أصنام هلم        . فرعون وجنده 

وما يكاد يغيب عنهم يف ميقاته مع ربه حىت يتخذ السامري من احللي اليت سـرقوها       ..  "  هلم آهلة  كما
إنه إله موسـى الـذي      : مث إذا هم عاكفون عليه يقولون     ؛  معهم من نساء املصريني عجال ذهبا له خوار       

هم املـن   وأنـزل علـي   ،  وجرم وقد فجر هلم من الصخر ينابيع يف جوف الصحراء         !  .. ذهب مليقاته 
 - أرض الـذل بالنسـبة هلـم       - فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر       ،  والسلوى طعاما سائغا  

وال يصربون عما ألفوا من طعام وحياة يف سبيل العزة          ،  فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها     
يف قصة البقرة الـيت  وجرم !  .. الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون     ،  واهلدف األمسى ،  واخلالص

وجرم وقـد   !  " فذحبوها وما كادوا يفعلون    ..  " أمروا بذحبها فتلكأوا وتسكعوا يف الطاعة والتنفيذ      
فأبوا أن يعطوا امليثاق وأن ميضوا العهد       . عاد من ميقات ربه ومعه األلواح وفيها ميثاق اهللا عليهم وعهده          

ومل يعطوا امليثاق حىت وجدوا اجلبل منتوقا        - للخطايابعد كل هذه اآلالء وكل هذه املغفرة         - مع رم 
 !  ..  " وظنوا أنه واقع م " ، فوق رؤوسهم

مث ها هو ذا معهم علـى أبـواب األرض           ..  لقد جرم يف مواطن كثرية طوال الطريق الطويل       
وأن يبعث  ،  وكااألرض اليت وعدهم اهللا أن يكونوا فيها مل       . أرض امليعاد اليت من أجلها خرجوا     . املقدسة

  .. من بينهم األنبياء فيها ليظلوا يف رعاية اهللا وقيادته
، فيحشد فيهـا أملـع الـذكريات     ،  وهو يدعوهم دعوته األخرية   ،   لقد جرم فحق له أن يشفق     

 : وأضخم املشجعات وأشد التحذيرات، وأكرب البشريات
وآتاكم ما مل يـؤت     ،   ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم    . يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم      " 

يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتـدوا علـى أدبـاركم                . أحدا من العاملني  
  ..  " فتنقلبوا خاسرين
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وإيتاءه هلم ذا وذلك مـا مل       . ووعده الواقع من أن جيعل فيهم أنبياء وجيعلهم ملوكا        .  نعمة اهللا 
واألرض املقدسة اليت هم مقدمون عليها مكتوبة هلـم بوعـد   . لتاريخيؤت أحدا من العاملني حىت ذلك ا      

 .. وهذا وعده الذي هم عليه قادمون     . وقد رأوا من قبل كيف صدقهم اهللا وعده        .. فهي إذن يقني  . اهللا
  .. واالرتداد على األدبار هو اخلسران املبني

 : ونقض امليثاق. األعقابوالنكوص على . والتمحل. اجلنب! ! ! هي إسرائيل، . ولكن إسرائيل
فإن خيرجوا منها   ،  وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها     ؛  يا موسى إن فيها قوما جبارين     : قالوا " 

 .  " فإنا داخلون
ذلك أـم   . مكشوفة بال حجاب ولو رقيق من التجمل      ،  إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها      

إن اخلطر ماثل   . وال جمال كذلك للتمحل   ،  ن للتشجع وال حماولة إذ  ؛  فال بقية إذن من جتمل    ؛  أمام اخلطر 
 - وأن اهللا قد كتبها هلـم ، ومن مث ال يعصمهم منه حىت وعد اهللا هلم بأم أصحاب هذه األرض          ؛  قريب

 ! نصرا مرحيا يترتل عليهم ترتل املن والسلوى. وال جهد فيه، ال مثن له، فهم يريدونه نصرا رخيصا
 فإن خيرجوا منها فإنا داخلون     .. نا لن ندخلها حىت خيرجوا منها     وإ .. إن فيها قوما جبارين    " 

 " ..  
 ! وهي فارغة القلوب من اإلميان!  ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود

ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فـإنكم       : قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما        " 
 .  "  كنتم مؤمننيوعلى اهللا فتوكلوا إن. غالبون

ينشـيء هلمـا    ،  فهذان رجالن من الذين خيافون اهللا      .. واخلوف منه ،   هنا تربز قيمة اإلميان باهللا    
وهـذان مهـا يشـهدان      ! ويرزقهما شجاعة يف وجه اخلطر املوهوم     ! اخلوف من اهللا استهانة باجلبارين    

فـاهللا  . يف مواطن اخلوف من النـاس وقيمة اخلوف من اهللا ؛ بقولتهما هذه بقيمة اإلميان يف ساعة الشدة   
والذي خياف اهللا ال     .. وخمافة الناس  - جل جالله  - خمافته: سبحانه ال جيمع يف قلب واحد بني خمافتني       

  .. وال خياف شيئا سواه؛ خياف أحدا بعده
  ..  " فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ادخلوا عليهم الباب " 
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فمىت دخلتم على القوم يف عقـر       . أقدموا واقتحموا  ..  قاعدة يف علم القلوب ويف علم احلروب      
 وشعروا باهلزمية يف أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم       ؛  دارهم انكسرت قلوم بقدر ما تقوى قلوبكم      

 .. 
  ..  " وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني " 

و منطق اإلميـان  وهذا ه؛ وهذه هي خاصية اإلميان وعالمته. يتوكل املؤمن  - وحده -  فعلى اهللا 
  .. ومقتضاه

 ! ؟ لبين إسرائيل؟ ولكن ملن يقوالن هذا الكالم
إنـا هاهنـا    . فاذهب أنت وربك فقاتال   . يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها        : قالوا " 
  ..  " قاعدون

ويفزعون من اخلطر أمامهم فريفسون بأرجلـهم كـاحلمر وال          ؛   وهكذا حيرج اجلبناء فيتوقحون   
يـدفع  . بل إما لصنوان يف كثري من األحيـان       ؛  واجلنب والتوقح ليسا متناقضني وال متباعدين     ! ونيقدم

ويتوقح على دعوتـه    ؛  فيسب هذا الواجب  ،  فيحرج بأنه ناكل عن الواجب    . اجلبان إىل الواجب فيجنب   
 ! اليت تكلفه ما ال يريد

  ..  " إنا هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك فقاتال " 
أما النـهوض بالواجـب   ! الذي ال تكلفه وقاحة اللسان إال مد اللسان     ،   وقاحة العاجز   هكذا يف 

 ! فيكلفه وخز السنان
 !  ..  " فاذهب أنت وربك " 

 !  فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال
  ..  " إنا هاهنا قاعدون " 

 ! لقاء اجلبارينودوا  .. وال نريد أرض امليعاد، وال نريد عزا،  ال نريد ملكا
واحتمـال  . والسـفر الطويـل   . اية اجلهد اجلهيد  . هذه هي اية املطاف مبوسى عليه السالم      
 ! الرذاالت واالحنرافات وااللتواءات من بين إسرائيل
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ونكـوال  . وهو معهم على أبواا   ،  نكوصا عن األرض املقدسة    ..  نعم ها هي ذي اية املطاف     
 ؟ ومبن يستجري؟ فماذا يصنع .. عهم بامليثاقعن ميثاق اهللا وهو مرتبط م

  ..  " فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني. رب إين ال أملك إال نفسي وأخي: قال " 
املفاصـلة واحلسـم     - بعد ذلـك   - وفيها. وفيها االستسالم . وفيها االلتجاء .  دعوة فيها األمل  

 ! والتصميم
ولكـن موسـى يف ضـعف اإلنسـان          .. فسه وأخاه  وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه ال ميلك إال ن         

، يشكو له بثه وجنواه   . ال جيد متوجها إال هللا    ،  ويف عزم املؤمن املستقيم   . ويف إميان النيب الكليم   . املخذول
فما يربطه م شيء بعد النكول عـن ميثـاق اهللا       . ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبني القوم الفاسقني       

إمنا تربطه ـم هـذه      . وما يربطه م جهد سابق    . وما يربطه م تاريخ   .  نسب ما يربطه م   .. الوثيق
وما عاد يربطه م    . فانبت ما بينه وبينهم إىل األعماق     . وقد فصلوه . وهذا امليثاق مع اهللا   ،  الدعوة إىل اهللا  

  .. إنه مستمسك مبيثاق اهللا وهم ناكصون .. إنه مستقيم على عهد اهللا وهم فاسقون .. رباط
وهذه هي اآلصرة اليت جيتمع عليهـا أو يتفـرق          . وهذه هي خطة املؤمن    ..  هذا هو أدب النيب   

إذا ؛ ال وشيجة مـن كـل وشـائج األرض   . ال تاريخ . ال لغة . ال قوم . ال نسب . ال جنس  .. املؤمنون
  .. وإذا اختلف املنهج والطريق؛ انقطعت وشيجة العقيدة

 . عدل على الفاسقنيوقضى باجلزاء ال.  واستجاب اهللا لنبيه
 .  " فال تأس على القوم الفاسقني. فإا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض: قال " 

وحرم عليهم األرض اليت كتبها     ؛  للتيه - وهم على أبواب األرض املقدسة     -  وهكذا أسلمهم اهللا  
وحىت ينشأ جيل غـري هـذا        ؛واألرجح أنه حرمها على هذا اجليل منهم حىت تنبت نابتة جديدة           .. هلم

جيل غري هـذا اجليـل       .. وينشأ يف خشونة الصحراء وحريتها صلب العود      ،  جيل يعترب بالدرس  . اجليل
والـذل واالسـتعباد   ! فلم يعد يصلح هلذا األمر اجلليل، الذي أفسدة الذل واالستعباد والطغيان يف مصر   

 . والطغيان يفسد فطرة األفراد كما يفسد فطرة الشعوب
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وهو موقف جتتمع فيه العربة النفسية إىل        .. ال يزيد على ذلك    - يف التيه  - تركهم السياق هنا   وي
 . )1(على طريقة القرآن يف التعبري ، اجلمال الفين

|     |     | 
فحني واجهوا الشدة وهم     - مما قصه اهللا عليهم من القصص      - ولقد وعى املسلمون هذا الدرس    

إذن ال نقول لك يا رسول اهللا ما قاله بنـو إسـرائيل    ع قالوا لنبيهم، ة بدرقلة أمام نفري قريش يف غزو   
اذهب أنت وربك فقاتال فإننـا      : لكن نقول  " فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون       .  " لنبيهم

  .. معكما مقاتلون
 يف  وبعض جوانب حكمـة اهللا    ؛   وكانت هذه بعض آثار املنهج القرآين يف التربية بالقصص عامة         

  .. تفصيل قصة بين إسرائيل
|     |     | 

واتلُ علَيِهم نبأَ ابني آدم ِبالْحق ِإذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ ِمن أَحِدِهما ولَم يتقَبلْ ِمن اآلخِر قَالَ                 + 
      ِقنيتالْم ِمن لُ اللّهقَبتا يمقَالَ ِإن كلَن27  لَأَقْت            ـكِإلَي ِدياِسٍط ياْ ِببا أَنلَِني مقْتِلت كدي ِإلَي طتسلَِئن ب 

       الَِمنيالْع بر اللّه افي أَخِإن لَكـاِر            28لَأَقْتاِب النحأَص كُونَ ِمنفَت ِإثِْمكوَء ِبِإثِْمي وبأَن ت ي أُِريدِإن 
    اء الظَّاِلِمنيزج ذَِلك29و           اِسِرينالْخ ِمن حبفَأَص لَهلَ أَِخيِه فَقَتقَت هفْسن لَه تع30 فَطَو    ثَ اللّـهعفَب 

غُرابا يبحثُ ِفي اَألرِض ِليِريه كَيف يواِري سوءةَ أَِخيِه قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ هــذَا                  
 اِرياِب فَأُورالْغ       اِدِمنيالن ِمن حبءةَ أَِخي فَأَصوـن           31 سم هاِئيلَ أَنرِني ِإسلَى با عنبكَت ِل ذَِلكأَج ِمن 

                 ـاسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما وِميعج اسلَ النا قَتمِض فَكَأَناٍد ِفي اَألرفَس فٍْس أَوِر نيا ِبغفْسلَ نقَت 
 ِإنمـا   32جِميعا ولَقَد جاء تهم رسلُنا ِبالبيناِت ثُم ِإنَّ كَِثريا منهم بعد ذَِلك ِفي اَألرِض لَمسـِرفُونَ                 

اْ أَو تقَطَّع أَيِديِهم    جزاء الَِّذين يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبو            
                  ِظـيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو

 يا أَيها الَِّذين آمنـواْ      34فُور رِحيم    ِإالَّ الَِّذين تابواْ ِمن قَبِل أَن تقِْدرواْ علَيِهم فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه غَ            33
 ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ لَو أَنَّ لَهم ما        35اتقُواْ اللّه وابتغواْ ِإلَيِه الْوِسيلَةَ وجاِهدواْ ِفي سِبيِلِه لَعلَّكُم تفِْلحونَ           

 36 ِبِه ِمن عذَاِب يوِم الِْقيامِة ما تقُبلَ ِمنهم ولَهم عذَاب أَِلـيم              ِفي اَألرِض جِميعا وِمثْلَه معه ِليفْتدواْ     
                                                 

" منهج الفن اإلسـالمي     " للمؤلف وكتاب   " التصوير الفين يف القرآن     "  يراجع فصل القصة يف القرآن يف كتاب         )1(
 " . دار الشروق " حملمد قطب 
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             ِقيمم ذَابع ملَها وهِمن اِرِجنيم ِبخا هماِر والن واْ ِمنجرخونَ أَن يِريدـاِرقَةُ     37يالسو ـاِرقالسو 
   اء ِبمزا جمهِديواْ أَيفَاقْطَع         ِكيمح ِزيزع اللّهاللِّه و نكَاالً ما نبـِد ظُلِْمـِه         38ا كَسعِمـن ب ابن تفَم 

          ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع وبتي فَِإنَّ اللّه لَحأَصِض       39واَألراِت واوـمالس لْكم لَه أَنَّ اللّه لَمعت أَلَم 
  _40ويغِفر ِلمن يشاء واللّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير يعذِّب من يشاء 

|     |     | 
وهي األحكـام   . يأخذ هذا الدرس يف بيان بعض األحكام التشريعية األساسية يف احلياة البشرية           

عام وصـيانته   ومحاية النظام ال  . املتعلقة حبماية النفس واحلياة يف اتمع املسلم احملكوم مبنهج اهللا وشريعته          
وعلى اجلماعة املسلمة اليت    ؛  يف ظل شريعة اهللا   ،  وعلى السلطة اليت تقوم عليه بأمر اهللا      ،  من اخلروج عليه  

الـذي  ،  ومحاية املال وامللكية الفردية يف هذا اتمع      . تعيش يف ظل الشريعة اإلسالمية واحلكم اإلسالمي      
 . يقوم نظامه االجتماعي كله على شريعة اهللا

مع تقدمة هلذه   ؛  ق هذه األحكام املتعلقة ذه األمور اجلوهرية يف حياة اتمع هذا الدرس            وتستغر
كما تكشف عن   ؛  اليت تكشف عن طبيعة اجلرمية وبواعثها يف النفس البشرية         " ابين آدم  " األحكام بقصة 

اليت حتـرك   ومقاومة البواعث   ؛  وضرورة الوقوف يف وجهها والعقاب لفاعلها     ؛  بشاعة اجلرمية وفجورها  
 النفس لإلقدام عليها 

وحيـس  .  وتبدو القصة وإحياءاا ملتحمة التحاما قويا مع األحكام التالية هلا يف السياق القـرآين             
وبعمق اإلحياء اإلقناعي الذي تسكبه يف النفس       ؛  القارى ء املتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة يف موضعها        

والعقل لتلقي األحكام املشددة اليت يواجه ا اإلسالم جرائم         واالستعداد الذي تنشئه يف القلب      ؛  وترسبه
يف ظـل   ؛  واالعتداء على املال وامللكية الفردية    ؛  واالعتداء على النظام العام   ؛  االعتداء على النفس واحلياة   

 . احملكوم بشريعته؛ القائم على منهج اهللا؛ اتمع اإلسالمي
وينظم شؤونه وارتباطاته وعالقاته على  ؛  ج اهللا وشريعته   واتمع املسلم يقيم حياته كلها على منه      

كل  - كما يكفل للجماعة   - ومن مث يكفل لكل فرد     .. أسس ذلك املنهج وعلى أحكام هذه الشريعة      
وكل عوامل  ،  ويكف عنه كل عوامل االستفزاز واإلثارة     ،  عناصر العدالة والكفاية واالستقرار والطمأنينة    

 وكذلك يصبح االعتداء  : وكل عوامل احلاجة والضرورة   ،  لظلم واالعتداء وكل عوامل ا  ،  الكبت والقمع 
أو ،  أو على النظام العـام    ،  على النفس واحلياة   - يف مثل هذا اتمع الفاضل العادل املتوازن املتكافل        -

ا وهذ .. بصفة عامة  - أو املخففة  - جمردة عن البواعث املربرة   ،  جرمية بشعة منكرة  ؛  على امللكية الفردية  
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؛ يفسر التشدد ضد اجلرمية وارمني بعد يئة الظروف املساعدة على االستقامة عند األسوياء من الناس              
؛ ومع هـذا كلـه    ،  وإىل جانب هذا كله    .. وتنحية البواعث على اجلرمية من حياة الفرد وحياة اجلماعة        

ويدرأ عنـه احلـدود     ؛  ميكفل النظام اإلسالمي للمجرم املعتدي كل الضمانات لسالمة التحقيق واحلك         
، ويفتح له كذلك باب التوبة اليت تسقط اجلرمية يف حسـاب الـدنيا يف بعـض احلـاالت              ؛  بالشبهات

 . وتسقطها يف حساب اآلخرة يف كل احلاالت
  .. وفيما تضمنه من أحكام، وسنرى مناذج من هذا كله يف هذا الدرس .. 

 املباشر عن هذه األحكام اليت تضمنها ال         ولكن قبل أن نأخذ يف املضي مع السياق ويف احلديث         
  .. والشروط اليت جتعل هلا قوة النفاذ؛ عن البيئة اليت تنفذ فيها هذه األحكام؛ بد أن نقول كلمة عامة

سواء فيما يتعلق باالعتداء على النفس أو االعتـداء          -  إن هذه األحكام الواردة يف هذا الدرس      
يف جـرائم   ،  شأا شأن سائر األحكام الواردة يف الشـريعة        -  املال أو االعتداء على  ؛  على النظام العام  

 "  دار اإلسالم  " يف " اتمع املسلم  " كلها إمنا تكون هلا قوة التنفيذ يف       .. والتعازيز؛  والقصاص؛  احلدود
 : وال بد من بيان ما تعنيه الشريعة بدار اإلسالم.. 

 : سلم إىل قسمني اثنني ال ثالث هلما ينقسم العامل يف نظر اإلسالم ويف اعتبار امل
وحتكمـه شـريعة    ،  وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام اإلسـالم        "  .. دار اإلسالم :  "  األول

أو كان أهله كلـهم ذمـيني       . أو كان أهله مسلمني وذميني    ،  سواء كان أهله كلهم مسلمني    ،  اإلسالم
، أو كانوا مسلمني  . )1(ريعة اإلسالم   وحيكمونه بش ،  ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام اإلسالم      

غري أن أهل البلد يطبقـون أحكـام اإلسـالم          ،  أو مسلمني وذميني ولكن غلب على بالدهم حربيون       
هو تطبيقه ألحكام    " دار إسالم  " فاملدار كله يف اعتبار بلد ما      .. ويقضون بينهم حسب شريعة اإلسالم    

  .. اإلسالم وحكمه بشريعة اإلسالم
 .. وال حيكم بشريعة اإلسالم   ،  وتشمل كل بلد ال تطبق فيه أحكام اإلسالم       . ر احلرب دا:  الثاين

فاملـدار كلـه يف     . أو أم كفار  ،  أو إم أهل كتاب   ،  إم مسلمون : سواء قالوا  .. كائنا أهله ما كانوا   
 يعتربوهو  ،  هو عدم تطبيقه ألحكام اإلسالم وعدم حكمه بشريعة اإلسالم         " دار حرب  " اعتبار بلد ما  

 . بالقياس للمسلم وللجماعة املسلمة " دار حرب" 

                                                 
 . ط مبا ال يتعارض مع عقيدته من أحكام اإلسالمإمنا يلزم فق.  ال يلزم الذمي بكل أحكام اإلسالم)1(
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 .  واتمع املسلم هو اتمع الذي يقوم يف دار اإلسالم بتعريفها ذاك
، هو الذي يستحق أن تصان فيه الـدماء       ،  احملكوم بشريعته ،  القائم على منهج اهللا   ،   وهذا اتمع 
املعتـدين علـى األرواح     ،  وقع على املخلني بأمنـه    وأن ت ؛  ويصان فيه النظام العام   ؛  وتصان فيه األموال  

ذلك أنه جمتمـع   .. يف هذا الدرس ويف سواه، واألموال فيه العقوبات اليت تنص عليها الشريعة اإلسالمية 
وجمتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قـادر          ؛  وجمتمع متحرر عادل  ؛  رفيع فاضل 
فمـن  . وافز على اخلري وتقل فيه احلوافز على الشر من مجيع الوجوه          وجمتمع تتوافر فيه احل   ؛  ولكل عاجز 

وأن يرعـى حقـوق     ؛  حقه إذن على كل من يعيش فيه أن يرعى هذه النعمة اليت يسبغها عليه النظـام               
اليت يعيش   " دار اإلسالم  " وأن حيافظ على سالمة   ؛  اآلخرين كلها من أرواح وأموال وأعراض وأخالق      

 وبكل حقوقه االجتماعية  ،  معترفا له بكل خصائصه اإلنسانية    ،  ا مكفول احلقوق مجيعا   فيها آمنا ساملا غامن   
دار  - فمن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الـدار          - بل مكلفا حبماية هذه اخلصائص واحلقوق      -

مع توفري كل الضمانات له     ؛  فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ على يده بأشد العقوبات           - اإلسالم
 . وأن تدرأ عنه احلدود بالشبهات، ن ال يؤخذ بالظنيف أ

فليس من حقها وال من حق أهلها أن يتمتعوا مبا توفره            .. بتعريفها ذاك  "  .. دار احلرب  "  فأما
وال تعتـرف حباكميـة     ،  ألا ابتداء ال تطبق شريعة اإلسالم     ،  عقوبات الشريعة اإلسالمية من ضمانات    

الذين يعيشون يف دار اإلسالم ويطبقون على حيـام شـريعة           [  سلمنيبالنسبة للم  - وهي .. اإلسالم
؛ إال بعهد من املسلمني    - ال حرمة هلا عند اإلسالم    ؛  فأرواحها وأمواهلا مباحة  . ليست محى  - ]اإلسالم  

كذلك توفر الشريعة هذه الضـمانات كلـها لألفـراد         - حني تقوم بينها وبني دار اإلسالم املعاهدات      
 " ويف حـدود  ؛  مدة هذا العهد  ؛  إذا دخلوا دار اإلسالم بعهد أمان      ]لقادمني من دار احلرب     ا[  احلربيني

 . ]واحلاكم املسلم هو الذي يطبق شريعة اإلسالم [  اليت تدخل يف سلطان احلاكم املسلم " دار اإلسالم
 :  وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن منضي مع السياق

: فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قال       ،  إذ قربا قربانا  : قواتل عليهم نبأ ابين آدم باحل      " 
لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسـط يـدي إليـك             . إمنا يتقبل اهللا من املتقني    : قال. ألقتلنك
وذلك ،  إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار         : إين أخاف اهللا رب العاملني    ،  ألقتلك

فبعث اهللا غرابا يبحـث يف      . فأصبح من اخلاسرين  ،  فقتله،  وعت له نفسه قتل أخيه    فط. جزاء الظاملني 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

72

فأواري ،  أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب     ! يا ويلىت : قال. لرييه كيف يواري سوأة أخيه    ،  األرض
  .. .  " فأصبح من النادمني؟ سوأة أخي

العدوان الصارخ الـذي ال     ومنوذجا كذلك من    ؛   هذه القصة تقدم منوذجا لطبيعة الشر والعدوان      
وتقفهما وجها  . ومنوذجا كذلك من الطيبة والوداعة    ؛  كما تقدم منوذجا لطبيعة اخلري والسماحة     . مربر له 
والعدوان الصـارخ   ،  وترسم اجلرمية املنكرة اليت يرتكبها الشر      .. كل منهما يتصرف وفق طبيعته    ،  لوجه

تكف النمـوذج الشـرير     ،  ة نافذة بالقصاص العادل   ويثري الشعور باحلاجة إىل شريع    ؛  الذي يثري الضمري  
على الرغم من    - فإذا ارتكبها ؛  وختوفه وتردعه بالتخويف عن اإلقدام على اجلرمية      ،  املعتدي عن االعتداء  

كما تصون النموذج الطيب اخلري وحتفظ حرمـة        . املكاىف ء للفعلة املنكرة   ،  وجد اجلزاء العادل   - ذلك
 . يف ظل شريعة عادلة رادعة؛ وأن تأمن، وأن تصان. ن تعيشفمثل هذه النفوس جيب أ. دمه

وعلى الرغم من ورود بعـض       ..  وال حيدد السياق القرآين ال زمان وال مكان وال أمساء القصة          
وورود تفصـيالت عـن     ؛  وأما مها ابنا آدم يف هذه القصـة        " قابيل وهابيل :  " اآلثار والروايات عن  

جمملة بـدون    - كما وردت  - فإننا نؤثر أن نستبقي القصة     .. ختني هلما والرتاع على أ  ،  القضية بينهما 
والقصة واردة يف العهد     - ألن هذه الروايات كلها موضع شك يف أا مأخوذة عن أهل الكتاب           . حتديد

واحلديث الوحيـد    - القدمي حمددة فيها األمساء والزمان واملكان على النحو الذي تذكره هذه الروايات           
:  " ع قال رسول اهللا  : وهو من رواية ابن مسعود قال     . وارد عن هذا النبأ مل يرد فيه تفصيل       الصحيح ال 

[  "  .. ألنه كان أول من سن القتـل      ،  ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها            
ن مرة عـن    حدثنا األعمش عن عبداهللا ب    : حدثنا أبو معاوية ووكيع قاال    : ]رواه اإلمام أمحد يف مسنده      

 .. من طرق عـن األعمـش      - سوى أىب داود   - وأخرجه اجلماعة  .. مسروق عن عبداهللا بن مسعود    
وأنه كـان أول حـادث قتـل        ،  وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن احلادث وقع يف فترة طفولة اإلنسان            

  .. وأن الفاعل مل يكن يعرف طريقة دفن اجلثث، عدواين متعمد
ويـؤدي  ؛  يؤدي الغرض من عرضـها     -  وردت يف سياقها القرآين    كما -  وبقاء القصة جمملة  

لذلك نقف حنـن عنـد       .. وال تضيف التفصيالت شيئا إىل هذه األهداف األساسية       ؛  اإلحياءات كاملة 
  .. النص العام ال خنصصه وال نفصله

. آلخرفتقبل من أحدمها ومل يتقبل من ا      ،  إذ قربا قربانا   - باحلق - واتل عليهم نبأ ابين آدم     " 
  ..  " إمنا يتقبل اهللا من املتقني: قال. ألقتلنك: قال
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بعدما تلوت من قصة بين إسـرائيل مـع          -  واتل عليهم نبأ هذين النموذجني من مناذج البشرية       
وهـو  ؛  وهو ينىب ء عن حق يف الفطرة البشرية       ،  فهو حق وصدق يف روايته    . اتله عليهم باحلق   - موسى

 .  العادلة الرادعةحيمل احلق يف ضرورة الشريعة
فهما يف موقف طاعة بني     .  إن ابين آدم هذين يف موقف ال يثور فيه خاطر االعتداء يف نفس طيبة             

 : يتقربان به إىل اهللا، موقف تقدمي قربان. يدي اهللا
  ..  " إذ قربا قربانا " 
  ..  " ومل يتقبل من اآلخر، فتقبل من أحدمها " 

؛ بناؤه هكذا إىل أن أمر القبول أو عدمه موكول إىل قـوة غيبيـة  ليشري ؛  والفعل مبين للمجهول  
األول أال نبحث حنن عن كيفية هذا التقبل وال خنوض          : وهذه الصياغة تفيدنا أمرين    .. وإىل كيفية غيبية  

والثـاين   "  .. العهد القدمي  " فيه كما خاضت كتب التفسري يف روايات نرجح إا مأخوذة عن أساطري           
؛ فاألمر مل يكن له يـد فيـه  ، الذي قبل قربانه ال جريره له توجب احلفيظة عليه وتبييت قتله اإلحياء بأن   

فما كان هناك مربر ليحنق      .. تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته     ؛  وإمنا تولته قوة غيبية بكيفية غيبية     
نفس املسـتقيمة يف  فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على ال! وليجيش خاطر القتل يف نفسه،  األخ على أخيه  

  .. وجمال القدرة الغيبية اخلفية اليت ال دخل إلرادة أخيه يف جماهلا، جمال العبادة والتقرب .. هذا اال
  ..  " ألقتلنك: قال " 

نابيا مثريا لالستنكار ألنه ينبعـث       - ذا التأكيد املنىب ء عن اإلصرار      -  وهكذا يبدو هذا القول   
 الذي ال يعمر نفسا طيبة    ؛  شعور احلسد األعمى  .  ذلك الشعور اخلبيث املنكر    اللهم إال ؛  من غري موجب  

 .. 
  .. بإحياء اآلية اليت مل تكمل من السياق:  وهكذا جندنا منذ اللحظة األوىل ضد االعتداء

؛ بتصوير اسـتجابة النمـوذج اآلخـر      ؛   ولكن السياق ميضي يزيد هذا االعتداء نكارة وبشاعة       
  :ووداعته وطيبة قلبه

 .  " إمنا يتقبل اهللا من املتقني: قال " 
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ويف توجيـه رفيـق   ؛ ويف إميان يدرك أسباب القبول؛  هكذا يف براءة ترد األمر إىل وضعه وأصله  
وتعريض لطيف به ال يصرح مبـا       ؛  وهداية له إىل الطريق الذي يؤدي إىل القبول       ؛  للمعتدي أن يتقي اهللا   
  .. خيدشه أو يستثريه

 : ؤمن التقي الوديع املسامل يكسر من شرة الشر اهلائج يف نفس أخيه الشرير مث ميضى األخ امل
  " إين أخاف اهللا رب العاملني    ،  لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك           " 

 .. 
؛ يف أشد املواقف استجاشة للضمري اإلنساين     ؛   وهكذا يرتسم منوذج من الوداعة والسالم والتقوى      

وتقوى قلبه وخوفـه    ؛  وإعجابا دوئه واطمئنانه أمام نذر االعتداء     ؛  للمعتدى عليه ضد املعتدي   ومحاسة  
 . من رب العاملني

وميسـح علـى    ،  ويسكن الشر ،  ويهدى ء احلسد  ؛   ولقد كان يف هذا القول اللني ما يفثأ احلقد        
 . لتقوىوحساسية ا، وبشاشة اإلميان، ويرد صاحبها إىل حنان األخوة؛ األعصاب املهتاجة

 : ولكن األخ الصاحل يضيف إليه النذير والتحذير .. لقد كان يف ذلك كفاية.  أجل
  ..  " وذلك جزاء الظاملني، إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار " 

. فليس من شأين وال من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك           ،   إذا أنت مددت يدك إيل لتقتلين     
خوفا مـن اهللا رب   .. وال يتجه اليه فكري إطالقا، ال يدور بنفسي أصال  - خاطر القتل  - خلاطرفهذا ا 
وأنا تاركك حتمل إمث قتلي وتضيفه إىل إمثك الذي جعل اهللا ال يتقبـل               .. ال عجزا عن إتيانه    .. العاملني

 ..   " وذلك جزاء الظاملني "  .. وعذابك مضاعفا، فيكون إمثك مضاعفا؛ منك قربانك
وليخجله من هذا الذي    ،  ليثنيه عما تراوده به نفسه    ،   وبذلك صور له إشفاقه هو من جرمية القتل       

 . حتدثه به نفسه جتاه أخ مسامل وديع تقي
باخلوف مـن اهللا    ،  ويزين له اخلالص من اإلمث املضاعف     ،   وعرض له وزر جرمية القتل لينفره منه      

 . لغه إنسان يف صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسانوبلغ من هذا وذلك أقصى ما يب؛ رب العاملني
 : حىت نعلم كيف كانت استجابته،  ولكن النموذج الشرير ال تكمل صورته

  ..  " فأصبح من اخلاسرين، فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه " 
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، بعد هذا كله اندفعت النفس الشـريرة      . بعد التذكري والعظة واملساملة والتحذير    .  بعد هذا كله  
 .. طوعت له نفسه القتل    .. وطوعت له كل مانع   ،  وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة      . فوقعت اجلرمية 

 : وحق عليه النذير .. قتل أخيه؟ وقتل من
  ..  " فأصبح من اخلاسرين " 

وخسر دنياه فمـا نـأ      . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق    . خسر نفسه فأوردها موارد اهلالك    
  .. خرته فباء بأمثه األول وإمثه األخريوخسر آ. للقاتل حياة

صورة اجلثة اليت فارفتها احلياة وباتت حلما يسري فيه         .  ومثلت له سوأة اجلرمية يف صورا احلسية      
 . فهو سوأة ال تطيقها النفوس، العفن

عن أن يواري سـوأة      - وهو الباطش القاتل الفاتك    -  وشاءت حكمة اهللا أن تقفه أمام عجزه      
 : ه عن أن يكون كالغراب يف أمة الطريعجز. أخيه

أعجـزت  ! يا ويلىت : قال. فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه           " 
  ..  " فأصبح من النادمني؟ أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي

جثـة  أو وجد جثة غراب أو جـاء ومعـه   ، إن الغراب قتل غرابا آخر    :  وتقول بعض الروايات  
وفعـل مثلمـا رأى     . فقال القاتل قولته   .. مث واراه وأهال عليه التراب    ،  فجعل حيفر يف األرض   ،  غراب

  .. الغراب يفعل
وقد يكون ذلك ألن هـذا       - وإال لفعل  -  وظاهر أن القاتل مل يكن قد رأى من قبل ميتا يدفن          

 .. مل يـر مـن يـدفن ميتـا        أو ألن هذا القاتل كان حدثا و      . كان أول ميت يف األرض من أبناء آدم       
وإمنا كان الندم    - وإال لقبل اهللا توبته    - وظاهر كذلك أن ندمه مل يكن ندم التوبة       . واالحتماالن قائمان 

 . وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق، الناشى ء من عدم جدوى فعلته
وقـد  . اسقد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الن     ،   كما أن دفن الغراب ألخيه الغراب     

فالذي يودع األحياء غرائزهم هو الذي جيري أي         .. وهذه كتلك سواء   .. يكون حدثا خارقا أجراه اهللا    
  .. وهذا من قدرته على السواء، هذا من قدرته .. حدث على يد أي حي
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ليجعل منـها   ،   وهنا يلتقط السياق اآلثار العميقة اليت تتركها يف النفس رواية النبأ ذا التسلسل            
أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها       ؛  يزة شعورية للتشريع الذي فرض لتاليف اجلرمية يف نفس ارم         رك

 : بعد أن يعلم آالم القصاص اليت تنتظره
 بغري نفس أو فسـاد يف األرض       - أنه من قتل نفسا   : من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل       " 

مث إن  ؛  ولقد جاءم رسلنا بالبينات   . حيا الناس مجيعا  ومن أحياها فكأمنا أ   ؛  فكأمنا قتل الناس مجيعا    -
 .  " كثريا منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون

من أجل االعتداء على املسـاملني       .. من أجل وجود هذه النماذج يف البشرية       ..  من أجل ذلك  
لتحذير ال جيديان   ومن أجل أن املوعظة وا     .. الذين ال يريدون شرا وال عدوانا     ،  الوادعني اخلريين الطيبني  

وأن املساملة واملوادعة ال تكفان االعتداء حني يكون الشر عميـق  ؛  يف بعض اجلبالت املطبوعة على الشر     
تعدل جرمية قتل الناس    ،  من أجل ذلك جعلنا جرمية قتل النفس الواحدة كبرية كبرية          .. اجلذور يف النفس  

 .. ة عمال عظيما يعدل إنقاذ النـاس مجيعـا   وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحد       ؛  مجيعا
وسيأيت يف الدرس التايل يف سياق السـورة        [  وكتبنا ذلك على بين إسرائيل فيما شرعنا هلم من الشريعة         

 . ]بيان شريعة القصاص مفصلة 
يعدل قتل النـاس     - ويف غري دفع فساد يف األرض     ،  يف غري قصاص لقتل    -  إن قتل نفس واحدة   

فقتل واحدة من هذه النفوس هو      . وحق احلياة واحد ثابت لكل نفس     ؛  فس ككل نفس  ألن كل ن  . مجيعا
، كذلك دفـع القتـل عـن نفـس        . احلق الذي تشترك فيه كل النفوس     ؛  اعتداء على حق احلياة ذاته    

سواء كان بالدفاع عنها يف حالة حياا أو بالقصاص هلا يف حالـة االعتـداء                - واستحياؤها ذا الدفع  
ألنه صيانة حلق احليـاة الـذي       ،  هو استحياء للنفوس مجيعا    - قوع القتل على نفس أخرى    عليها ملنع و  

 . تشترك فيه النفوس مجيعا
علـى   - فقط - يتبني أن هذا التقرير ينطبق    ،   وبالرجوع إىل البيان الذي قدمنا به هلذه األحكام       

ما مل تقـم     - رب فهو مباح  فأما دم أهل دار احل     - من مسلمني وذميني ومستأمنني    - أهل دار اإلسالم  
فيحسن أن نكون دائما على ذكر مـن هـذه          . وكذلك ما هلم   - بينهم وبني أهل دار اإلسالم معاهدة     

وحيكم ،  وأن نتذكر كذلك أن دار اإلسالم هي األرض اليت تقام فيها شريعة اإلسالم            ؛  القاعدة التشريعية 
 وال حيكم فيها ذه الشريعة    ،  م فيها شريعة اهللا   وأن دار احلرب هي األرض اليت ال تقا       ،  فيها ذه الشريعة  

 .. 
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؛ هم أهل الكتـاب  - يف ذلك احلني - ألم كانوا؛  ولقد كتب اهللا ذلك املبدأ على بين إسرائيل       
ولكن بين إسـرائيل     .. ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بال حتريف وال التواء         " دار اإلسالم  " الذين ميثلون 

 ع وكانوا على عهد رسول اهللا     - بعد ما جاءم الرسل بالبينات الواضحة      - مجتاوزوا حدود شريعته  
والقرآن يسجل عليهم هـذا اإلسـراف       . وما يزالون يكثر فيهم املسرفون املتجاوزون حلدود شريعتهم       

ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على اهللا وسـقوطها مبجـيء           ؛  بغري عذر ؛  والتجاوز واالعتداء 
 : يان شريعتهم هلموبب، الرسل إليهم

  ..  " مث إن كثريا منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون؛ ولقد جاءم رسلنا بالبينات " 
 ؟ بالتغيري أو باإلمهال، والتعدي على شريعته؛ وهل من إسراف أشد من جتاوز حدود اهللا

|     |     | 
واستثناء ،  منهما مربرا للقتل  وجعل كال   ؛  ويف اآلية السابقة قرن اهللا قتل النفس بالفساد يف األرض         

، ذلك أن أمن اجلماعة املسـلمة يف دار اإلسـالم    .. وتفظيع جرمية إزهاق الروح   ؛  من صيانة حق احلياة   
ذلـك كلـه     .. وتزاول نشاطها اخلري يف طمأنينـة     ،  وصيانة النظام العام الذي تستمتع يف ظله باألمان       

فضال على صـيانة هـذا      ؛  فراد ال يتحقق إال به    ألن أمن األ  ؛  بل أشد ضرورة   .. ضروري كأمن األفراد  
كيما يزاول األفراد فيـه نشـاطهم   ؛ وإحاطته بكل ضمانات االستقرار، النموذج الفاضل من اتمعات  

وكيما تتفتح يف جوه براعم اخلري والفضيلة واإلنتاج        ،  وكيما تترقى احلياة اإلنسانية يف ظله وتثمر      ،  اخلري
وينتشر من حوهلم جوا تنمو     ،  تمع يوفر للناس مجيعا ضمانات احلياة كلها      وخباصة أن هذا ا    .. والنماء

مث يعاجل ما مل تتناوله     ،  ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العالج       ،  فيه بذور اخلري وتذوي بذور الشر     
يهـدد  فالذي   .. وال يدع دافعا وال عذرا للنفس السوية أن متيل إىل الشر وإىل االعتداء            . وسائل الوقاية 

  .. ما مل يثب إىل الرشد والصواب؛ هو عنصر خبيث جيب استئصاله - بعد ذلك كله - أمنه
 : وهو املعروف يف الشريعة اإلسالمية حبد احلرابة،  فاآلن يقرر عقوبة هذا العنصر اخلبيث

أو ،  أن يقتلوا أو يصلبوا   ،  ويسعون يف األرض فسادا   ،  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله      " 
وهلـم يف   ،  ذلك هلم خزي يف الـدنيا      .. . أو ينفوا من األرض   ،  تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف    

  ..  " إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم. اآلخرة عذاب عظيم
ريعة هي اخلروج على اإلمام املسلم الذي حيكم بش       ،   وحدود هذه اجلرمية اليت ورد فيها هذا النص       

وتعتدي على  ؛  تروع أهل دار اإلسالم   ،  خارجة على سلطان هذا اإلمام    ،  والتجمع يف شكل عصابة   ،  اهللا
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ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج املصر بعيـدا عـن مـدى              . أرواحهم وأمواهلم وحرمام  
ـ       ،  ويرى بعضهم أن جمرد جتمع مثل هذه العصابة       . سلطان اإلمام  ل دار  وأخذها يف االعتـداء علـى أه
وهذا هو األقرب للواقع العملي     . سواء خارج املصر أو داخلة    . جيعل النص منطبقا عليها   ،  اإلسالم بالقوة 

 . وجماته مبا يستحقه
املعتدون على أهـل دار اإلسـالم املقـيمني         ؛   وهؤالء اخلارجون على حاكم حيكم بشريعة اهللا      

وال حيـاربون   ،  ال حياربون احلاكم وحده    ]هد  سواء كانوا مسلمني أو ذميني أو مستأمنني بع       [  للشريعة
ويعتدون على األمة القائمة علـى      ،  حينما حياربون شريعته  . إمنا هم حياربون اهللا ورسوله    . الناس وحدهم 
وحـرم  ،  كما أم حبرم هللا ورسـوله     . ويهددون دار اإلسالم احملكومة ذه الشريعة     ،  هذه الشريعة 

فليس هناك فساد أشـنع      .. يسعون يف األرض فسادا   ،  للدار اليت تطبقها  لشريعته ولألمة القائمة عليها و    
  .. وترويع الدار اليت تقام فيها هذه الشريعة، من حماولة تعطيل شريعة اهللا

فهم قطعا ال   . وإن كانوا إمنا حياربون اجلماعة املسلمة واإلمام املسلم        ..  إم حياربون اهللا ورسوله   
 - بعد اختياره الرفيق األعلى    - وقد ال حياربون شخص رسول اهللا     ،  السيفب - سبحانه - حياربون اهللا 

وللجماعة اليت ارتضـت شـريعة اهللا       ،  باحلرب لشريعة اهللا ورسوله   ،  ولكن احلرب هللا ورسوله متحققة    
 . وللدار اليت تنفذ فيها شريعة اهللا ورسوله، ورسوله

هو أن السلطان الـذي      -  املفهوم مفهوما آخر متعينا كهذا    - يف صورته هذه   -  كما أن للنص  
هو السـلطان الـذي     ،  أن يأخذ اخلارجني عليه ذه العقوبات املقررة هلذه اجلرمية         - بأمر اهللا  - حيق له 

وليس أي سلطان آخر ال      .. يف دار اإلسالم احملكومة بشريعة اهللا ورسوله      ،  يقوم على شريعة اهللا ورسوله    
  ..  ال يتوافر هلا هذا الوصفيف أية دار أخرى، تتوافر له هذه الصفة

كانوا يفتون حلكـام ال يسـتمدون   ، ألن بعض أذناب السلطة يف كل زمان ،   نقرر هذا بوضوح  
، وال حيققون وجود دار إسالم يف بالدهم      ،  سلطام من شريعة اهللا وال يقومون على تنفيذ هذه الشريعة         

باسـم   - ارجني عليهم ـذه العقوبـات  كانوا يفتون هلم بأن يأخذوا اخل    .. ولو زعموا أم مسلمون   
بل حياربون سلطة خارجة علـى اهللا       ؛  بينما كان هؤالء اخلارجون ال حياربون اهللا ورسوله        - شريعة اهللا 
  .. ورسوله
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أن تأخذ اخلارجني عليها باسم شـريعة       ،   إنه ليس لسلطة ال تقوم على شريعة اهللا يف دار اإلسالم          
فما هلا تتحكك بقانون اهللا     ؛  إا تغتصب حق األلوهية وتدعيه    ؟  يعة اهللا وما ملثل هذه السلطة وشر     .. اهللا

 ! ؟ وتدعيه
اليت خترج على سلطان اإلمام املسلم املقيم لشـريعة         ،  إمنا جزاء أفراد هذه العصابات املسلحة      .. 

تقتـيال  أن يقتلـوا     .. وتعتدي على أمواهلم وأرواحهم وحرمام    ،  وتروع عباد اهللا يف دار اإلسالم     ؛  اهللا
وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع واإلرهاب          [  أو أن يصلبوا حىت ميوتوا    . عاديا

  .. من خالف .. أو أن تقطع أيديهم اليمىن مع أرجلهم اليسرى ]
أم أن  ،  إن كان لإلمام اخليار يف هذه العقوبات      :  وخيتلف الفقهاء اختالفا واسعا حول هذا النص      

 . بة معينة لكل جرمية تقع من اخلارجنيهناك عقو
ويرى الفقهاء يف مذهب أىب حنيفة والشافعي وأمحد أن العقوبات مرتبة على حسب اجلنايـة                " 
ومن قتل وأخذ املـال قتـل       ،  ومن أخذ املال ومل يقتل قطع     ،  فمن قتل ومل يأخذ ماال قتل     . اليت وقعت 
 : ال نفيومن أخاف السبيل ولكنه مل يقتل ومل يأخذ ما، وصلب

وإمنـا  ،  وعند مالك أن احملارب إذا قتل فال بد من قتله وليس لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه                  " 
وإمنا التخيري يف قتله أو صـلبه أو       ،  وأما إن أخذ املال ومل يقتل فال ختيري يف نفيه         ،  التخيري يف قتله أو صلبه    

ومعـىن   ..  يف قتله أو صلبه أو قطعة أو نفيه        فاإلمام خمري ،  وأما إذا أخاف السبيل فقط    . قطعه من خالف  
فإن كان احملارب ممن له الـرأي والتـدبري       . التخيري عند مالك أن األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام          

وإن كان ال رأي له وإمنا هو ذو قوة وبـأس           . ألن القطع ال يدفع ضرره    ،  فوجه االجتهاد قتله أو صلبه    
 . )1( " ه شيء من هاتني الصفتني أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزيروإن كان ليس ل. قطعة من خالف

وهي أن العقوبة قد توقع على جمرد اخلروج        ،   وحنن خنتار رأي اإلمام مالك يف الفقرة األخرية منه        
والتغليظ على املفسـدين يف     ،  ألن هذا إجراء وقائي املقصود منه أوال منع وقوع اجلرمية         . وإخافة السبيل 

. ويفزعون اجلماعة املسلمة القائمة على شريعة اهللا يف هـذه الـدار  ؛ لذين يروعون دار اإلسالم   األرض ا 
 . وهي أجدر مجاعة وأجدر دار باألمن والطمأنينة والسالم

                                                 
 . لعبد القادر عودة" التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارناً بالقانون الوضعي :  "  عن كتاب)1(
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؟ هل هو النفي من األرض اليت ارتكب فيها جرميته         ..  كذلك خيتلفون يف معىن النفي من األرض      
أم هو النفي من األرض كلها وال يكـون         . يها حريته وذلك حببسه   أم هو النفي من األرض اليت ميلك ف       

 ؟ ذلك إال باملوت
جزاء ما  ؛  إىل مكان ناء حيس فيه بالغربة والتشريد والضعف       ،   وحنن خنتار النفي من أرض اجلرمية     

، حيث يصبح يف منفاه عاجزا عن مزاولة جرميته بضعف عصبيته         . شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم     
 ! له عن عصابتهأو بعز

  ..  " وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم .. ذلك هلم خزي يف الدنيا " 
وال يطهرهم مـن دنـس      ،   فاجلزاء الذي يلقونه إذن يف الدنيا ال يسقط عنهم العذاب يف اآلخرة           

ذلـك أن اجلماعـة    .. وتبشيع للجرميـة ، وهذا كذلك تغليظ للعقوبة. اجلرمية كبعض احلدود األخرى 
وذلك أن السلطة املسلمة القائمة على شريعة اهللا جيـب أن           . دار اإلسالم جيب أن تعيش آمنة     املسلمة يف   

وهـذا هـو     .. فهذا هو الوسط اخلري الرفيع الذي جيب توفري الضمانات كلها الزدهاره          . تكون مطاعة 
  .. النظام العادل الكامل الذي جيب أن يصان من املساس به

، نتيجة استشعارهم نكارة اجلرميـة    ،  فسدون عن غيهم وفسادهم    فإذا ارتدع هؤالء اخلارجون امل    
 - مل تنلهم يـد السـلطان     ،  وهم ما يزالون يف قوم     - وتوبة منهم إىل اهللا ورجوعا إىل طريقه املستقيم       

وكان اهللا غفورا هلم رحيما م يف       ،  ومل يعد للسلطان عليهم من سبيل     ،  سقطت جرميتهم وعقوبتها معا   
 : احلساب األخري

  ..  " فاعلموا أن اهللا غفور رحيم - من قبل أن تقدروا عليهم - إال الذين تابوا"  
 :  واحلكمة واضحة يف إسقاط اجلرمية والعقوبة يف هذه احلالة عنهم من ناحيتني

  .. واعتبارها دليل صالح واهتداء - وهم ميلكون العدوان - تقدير توبتهم:  األوىل
 . وتوفري مؤنة اجلهد يف قتاهلم من أيسر سبيل، ةتشجيعهم على التوب:  والثانية

واهللا الـذي   ؛   واملنهج اإلسالمي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتماالا         
العليم مبا يصلحها ومـا     ،  اخلبري مبسالكها ودروا  ،  رضي للمسلمني هذا املنهج هو بارى ء هذه الطبيعة        

 .. ؟   وهو اللطيف اخلبريأال يعلم من خلق .. يصلح هلا
|     |     | 
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إمنا يرفع سيف القانون ويصلته لريتـدع مـن ال          . واملنهج الرباين ال يأخذ الناس بالقانون وحده      
ذلـك إىل    - وهداية الـروح  . وتقومي الطبع ،  فأما اعتماده األول فعلى تربية القلب     . يردعه إال السيف  

لذلك مـا يكـاد    - وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي، خلري وتزكوجانب إقامة اتمع الذي تنمو فيه بذرة ا   
يستجيش ؛  ينتهي السياق القرآين من الترويع بالعقوبة حىت يأخذ طريقه إىل القلوب والضمائر واألرواح            

وحيذرها عاقبـة   ؛  وحيثها على ابتغاء الوسيلة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله رجاء الفالح          ؛  فيها مشاعر التقوى  
 : صور هلا مصائر الكفار يف اآلخرة تصويرا موحيا باخلشية واالعتباروي؛ الكفر به

إن . وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون    ،  وابتغوا إليه الوسيلة  ،  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا      " 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة مـا تقبـل          ،  ومثله معه ،  الذين كفروا لو أن هلم ما يف األرض مجيعا        

  ..  " وهلم عذاب مقيم، وما هم خبارجني منها، يريدون أن خيرجوا من النار.  عذاب أليموهلم. منهم
وخياطب الكينونة البشرية مـن     ؛   إن هذا املنهج املتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها مجيعا         

اهلـدف  إن   .. ويلمس أوتارها احلية كلها وهو يدفعها إىل الطاعة ويصدها عن املعصية          ؛  مداخلها مجيعا 
. والعقوبة وسيلة من الوسـائل الكـثرية      . األول للمنهج هو تقومي النفس البشرية وكفها عن االحنراف        

 . كما أا ليست الوسيلة الوحيدة، وليست العقوبة غاية
مث يثين بالعقوبة الـيت      - بكل ما فيه من موحيات     -  وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبأ ابين آدم        

ومع الدعوة التصوير الرعيب    . قب بالدعوة إىل تقوى اهللا وخشيته واخلوف من عقابه        مث يع . ختلع القلوب 
  .. للعقاب

  ..  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا " 
أمـا اخلـوف مـن      . فهذا هو اخلوف الالئق بكرامة اإلنسان     .  فاخلوف ينبغي أن يكون من اهللا     

واخلوف مـن اهللا أوىل وأكـرم        ..  النفوس اهلابطة  ال حتتاج إليها إال   . السيف والسوط فهو مرتله هابطة    
وهي اليت تكف عن الشـر يف       ؛  على أن تقوى اهللا هي اليت تصاحب الضمري يف السر والعلن           .. وأزكى

 - مع ضرورته  - وما ميكن أن يقوم القانون وحده     . وال تتناوهلا يد القانون   ،  احلاالت اليت ال يراها الناس    
وال ،  وال صـالح لـنفس    . ن يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله       ألن ما يفلت م   ؛  بدون التقوى 

 . وبال سلطة إهلية يتقيها الضمري، بال رقابة غيبية وراءه؛ صالح تمع يقوم على القانون وحده
  ..  " وابتغوا إليه الوسيلة " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

82

: اية عن ابن عباسويف رو  .. وتلمسوا ما يصلكم به من األسباب     ؛  واطلبوا إليه الوسيلة  ؛   اتقوا اهللا 
والبشر حني يشعرون حباجتهم إىل اهللا وحني يطلبون عنـده          . أى ابتغوا إليه احلاجة   ؛  ابتغوا إليه الوسيلة  

يف أصـلح أوضـاعهم    - ذا - ويكونون؛ حاجتهم يكونون يف الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية     
وينتـهي  ،  وحياة الضمري ،  ىل صالح القلب  ويؤدي إ ؛  وكال التفسريين يصلح للعبارة   . وأقرا إىل الفالح  
 . إىل الفالح املرجو

  ..  " لعلكم تفلحون " 
 .. الذين ال يتقون اهللا وال يبتغون إليه الوسيلة وال يفلحـون ،  وعلى اجلانب اآلخر مشهد الكفار  

ولكـن يف حركـات     ،  ال يعرب عنه السياق القرآين يف أوصاف وتقريرات       ؛  وهو مشهد شاخص متحرك   
 : ويف أداء معظم األغراض؛ على طريقة القرآن يف رسم مشاهد القيامة .. التوانفعا

ليفتدوا به مـن عـذاب يـوم        ،  ومثله معه ،  إن الذين كفروا لو أن هلم ما يف األرض مجيعا          " 
وهلـم  ،  وما هم خبارجني منها   ،  يريدون أن خيرجوا من النار    . وهلم عذاب أليم  ،  القيامة ما تقبل منهم   

 .  . " عذاب مقيم
هو أن يكون للذين كفروا كل ما يف األرض         : إن أقصى ما يتصوره اخليال على أساس االفتراض       

فيفرض أن هلـم مـا يف األرض        . ولكن السياق يفترض هلم ما هو فوق اخليال يف عامل االفتراض          . مجيعا
ـ      ،  ويصورهم حياولون االفتداء ذا وذلك    ؛  ومثله معه ،  مجيعا ويرسـم  . ةلينجوا به من عذاب يوم القيام

 وبقاءهم يف العذاب األليم املقيم    ،  مث عجزهم عن بلوغ اهلدف    . مشهدهم وهم حياولون اخلروج من النار     
 .. 

 .. منظرهم ومعهم ما يف األرض ومثله معـه        ..  إنه مشهد جمسم ذو مناظر وحركات متواليات      
ومنظرهم وهـم    .. جاءومنظرهم وهم خميبو الطلب غري مقبويل الر      . ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به    

ويسـدل  . ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء     .. ومنظرهم وهم حياولون اخلروج منها     .. يدخلون النار 
 ! )1(ويتركهم مقيمني هناك ، الستار

 :  ويف اية هذا الدرس يرد حكم السرقة

                                                 
مشـاهد القيامـة يف     :  " وكذلك كتاب " التصوير الفين يف القرآن     :  " يف كتاب " طريقة القرآن   "  يراجع فصل    )1(

 " . وق دار الشر" .  " القرآن 
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. ز حكـيم  واهللا عزي  - نكاال من اهللا   - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا       " 
أمل تعلم أن اهللا لـه ملـك     . إن اهللا غفور رحيم   ،  فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه         

  ..  " واهللا على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء، السماوات واألرض
عن ما يدفع خاطر السرقة      - على اختالف عقائدهم   -  إن اتمع املسلم يوفر ألهل دار اإلسالم      

وضمانات العدالة  . وضمانات التربية والتقومي  . إنه يوفر هلم ضمانات العيش والكفاية      .. كل نفس سوية  
وجيعل امللكية الفردية وظيفـة     ؛  ويف الوقت ذاته جيعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حالل          . يف التوزيع 

فمن  ..  عن كل نفس سوية    ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة       .. اجتماعية تنفع اتمع وال تؤذيه    
ومع  .. واالعتداء على أمن اجلماعة   ،  واالعتداء على امللكية الفردية   ،  حقه إذن أن يشدد يف عقوبة السرقة      

  .. ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حىت ال يؤخذ بغري الدليل الثابت؛ تشديده فهو يدرأ احلد بالشبهة
  .. ال ولعله من املناسب أن نفصل شيئا يف هذا اإلمج

فال تفهم حكمة اجلزئيات التشريعية فيه حـق فهمهـا إال أن   ،  إن النظام اإلسالمي كل متكامل  
كذلك ال تصلح هذه اجلزئيات فيـه للتطبيـق إال أن           . ينظر يف طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته      

يف ظل  ،  بدأ من مبادئه  أو م ،  أما االجتزاء حبكم من أحكام اإلسالم     . ويعمل به مجلة  ؛  يؤخذ النظام كامال  
ألن اإلسالم لـيس    . وال يعد اجلزء املقتطع منه تطبيقا لإلسالم      ؛  فال جدوى له  ،  نظام ليس كله إسالميا   

  .. اإلسالم هو هذا النظام املتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب احلياة. أجزاء وتفاريق
 ..  فاألمر ال خيتلف، أما بالنسبة ملوضوع السرقة.  هذا بصفة عامة

وحقه يف كل   . يف احلياة ،  يف اتمع املسلم يف دار اإلسالم     ،   إن اإلسالم يبدأ بتقرير حق كل فرد      
من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت               .. الوسائل الضرورية حلفظ احلياة   

ولة النائبـة عـن     وعلى الد  - من حق كل فرد على اجلماعة      .. وجيد فيه السكن والراحة   ،  يكنه ويؤويه 
 - ما دام قادرا علـى العمـل       - أوال عن طريق العمل    .. أن حيصل على هذه الضروريات     - اجلماعة

 وأداة العمل ،  وأن تيسر له العمل   ،  أن تعلمه كيف يعمل    - والدولة النائبة عن اجلماعة    - وعلى اجلماعة 
أو . وقتيا أو دائما  ،  جزئيا أو كليا  ،  لأو لعدم قدرته على العم    ،  أو أداته ،  فإذا تعطل لعدم وجود العمل    .. 

: فله احلق يف استكمال هذه الضروريات من عدة وجـوه     . إذا كان كسبه من عمله ال يكفي لضرورياته       
: وثالثا. وثانيا على القادرين من أهل حملته     . من النفقة اليت تفرض له شرعا على القادرين يف أسرته         : أوال

فإذا مل تكف الزكاة فرضت الدولـة املسـلمة         . ض له يف الزكاة   من بيت مال املسلمني من حقه املفرو      
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حبيـث ال   ؛  ما حيقق الكفاية للمحرومني يف مال الواجدين      ،  املنفذة لشريعة اإلسالم كلها يف دار اإلسالم      
  .. وال جتور على امللكية الفردية الناشئة من حالل. وال تتوسع يف غري ضرورة، تتجاوز هذه احلدود

 فال تقوم امللكية الفردية فيه إال من حـالل        ؛   يتشدد يف حتديد وسائل مجع املال       واإلسالم كذلك 
وال تثري أطماعهم يف سلب ما      ؛  ومن مث ال تثري امللكية الفردية يف اتمع املسلم أحقاد الذين ال ميلكون            .. 

 . وال يدعهم حمرومني؛ وخباصة أن النظام يكفل هلم الكفاية. يف أيدي اآلخرين
؛ فيجعل تفكريهم يتجه إىل العمل والكسب عن طريقـة        ؛   يرىب ضمائر الناس وأخالقهم    واإلسالم

أعطـاهم  ، أو مل يكف لتوفري ضـروريام ، فإذا مل يوجد العمل   .. ال إىل السرقة والكسب عن طريقها     
  .. حقهم بالوسائل النظيفة الكرمية

إمنا يسرق للطمـع يف     . حاجةإنه ال يسرق لسد     ؟   وإذن فلماذا يسرق السارق يف ظل هذا النظام       
. والثراء ال يطلب من هذا الوجه الذي يروع اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم            . الثراء من غري طريق العمل    

وحيرم أصحاب املال احلالل أن يطمئنوا علـى مـاهلم          . وحيرمها الطمأنينة اليت من حقها أن تستمتع ا       
 . احلالل

        وال ،  وال من غش  ،  ال من ربا  ،  كسب ماله من حالل   ،  تمع وإنه ملن حق كل فرد يف مثل هذا ا
 وقدم ما قد حتتاج إليه اجلماعة من بعد الزكاة        ،  مث أخرج زكاته  ،  وال من أكل أجور العمال    ،  من احتكار 

وأال يباح هذا املال للسرقات أو لغري       ،  من حق كل فرد يف مثل هذا النظام أن يأمن على ماله اخلاص            .. 
 . السرقات

غـري  ،  متبني حرمة اجلرميـة   ،  إذا سرق وهو مكفي احلاجة     .. رق السارق بعد ذلك كله     فإذا س 
إذا سـرق   .. ألن اآلخرين مل يغصبوا أمواهلم ومل جيمعوها من حرام      ،  حمتاج لسلب ما يف أيدي اآلخرين     

  .وال ينبغي ألحد أن يرأف به مىت ثبتت عليه اجلرمية. فإنه ال يسرق وله عذر. يف مثل هذه األحوال
. فاملبدأ العام يف اإلسالم هو درء احلدود بالشـبهات       ،   فأما حني توجد شبهة من حاجة أو غريها       

؛ ومل يقطع كذلك يف حادثة خاصـة      . حينما عمت ااعة  ،  يف عام الرمادة   ا لذلك مل يقطع عمر   
 تبني  ولكن حني ؛  فقد أمر بقطعهم  . عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أيب بلتعة ناقة من رجل من مزينة            

  .. وغرم سيدهم ضعف مثن الناقة تأديبا له؛ درا عنهم احلد، له أن سيدهم جييعهم
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الذي يضع الضمانات للجميع ال     ؛  يف ظل نظامه املتكامل   ،   وهكذا ينبغي أن تفهم حدود اإلسالم     
والذي ال يعاقب   . والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة         .. لطبقة على حساب طبقة   

  .. إال املعتدين بال مربر لالعتداء
  ..  وبعد بيان هذه احلقيقة العامة نستطيع أن نأخذ يف احلديث عن حد السرقة

واحلد املتفق   .. فال بد أن يكون املأخوذ ماال مقوما       .. خفية،   السرقة هي أخذ مال الغري واحملرز     
 .. ه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينـار        عليه تقريبا بني فقهاء املسلمني للمال الذي يعد أخذه من حرز          

وال بد أن يكون هذا املال حمرزا وأن يأخذه السـارق       .. أي حوايل مخسة وعشرين قرشا بنقدنا احلاضر      
واخلادم املأذون له بـدخول     . فال قطع مثال على املؤمتن على مال إذا سرقه         .. وخيرج به عنه  ،  من حرزه 

وال على الثمـار يف     . وال على املستعري إذا جحد العارية     . رزا منه البيت ال يقطع فيما يسرق النه ليس حم       
وال بـد    .. وهكذا .. وال على املال خارج البيت أو الصندوق املعد لصيانته        . احلقل حىت يؤويها اجلرين   

فال قطع حني يسرق الشريك من مال شريكه ألن له فيه شركة فليس              .. أن يكون هذا املال احملرز للغري     
 والذي يسرق من بيت مال املسلمني ال يقطع ألن له نصيبا فيه فليس خالصا للغري كذلك               . ريخالصا للغ 

، والتعزيز عقوبة دون احلـد    [  .. وإمنا هي التعزيز  ،  والعقوبة يف مثل هذه احلاالت ليست هي القطع       .. 
القاضـي  باجللد أو باحلبس أو بالتوبيخ أو باملوعظة يف بعض احلاالت اليت يناسبها هـذا حسـب رأي                  

 . ]والظروف احمليطة 
فإذا عاد كان القطع يف الرجل اليسرى إىل الكعب وهـذا           .  والقطع يكون لليد اليمىن إىل الرسغ     

 . مث ختتلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة .. هو القدر املتفق عليه يف القطع
. ة الشركة يف املال تـدرأ احلـد       وشبه. فشبهة اجلوع واحلاجة تدرأ احلد     ..  والشبهه تدرأ احلد  

 .. ونكول الشـهود شـبهة  . شبهة تدرأ احلد - إذا مل يكن هناك شهود - ورجوع املعترف يف اعترافه  
  .. وهكذا

 - فأبو حنيفة مثال يدرأ احلد يف سرقة ما هو مباح األصـل           .  وخيتلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة    
. ألن كليهمـا مبـاح األصـل   ، رقة الصيد بعد صيده   وس،  كسرقة املاء بعد إحرازه    - حىت بعد إحرازه  

والشركة العامة فيه تورث شبهة يف بقاء الشركة        . وإباحة األصل تورث شبهة يف بقائه مباحا بعد إحرازه        
ويدرأ أبو حنيفة احلـد     . بينما مالك والشافعي وأمحد ال يدرأون احلد يف مثل هذه احلالة           .. بعد اإلحراز 
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وخيالفـه أبـو    . كالطعام الرطب والبقول واللحم واخلبز وما أشبه      ،  ه الفساد يف سرقة كل ما يسارع إلي     
 . يوسف ويأخذ برأي الثالثة

وحسبنا ؛  فتطلب يف كتب الفقة   ،   وال منلك أن منضي يف تفصيل اختالفات الفقهاء يف هذا اال          
 ع رسـول اهللا  و .. هذه األمثلة للداللة على مساحة اإلسالم وحرصه على أال يأخذ الناس بالشـبهات            

ألن أعطل احلدود بالشبهات أحـب      :  " وعمر ابن اخلطاب يقول    " ادرأوا احلدود بالشبهات  :  " يقول
 )1( "  .. إيل من أن أقيمها بالشبهات

بعد بيان موجبات التشـدد يف أخـذ   ؛  ولكن ال بد من كلمة يف مالءمة عقوبة القطع يف السرقة    
  .. بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة؛ ر اإلسالميف اتمع املسلم يف دا، السارق باحلد

وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر يف السرقة إمنا يفكـر يف أن يزيـد                   " 
وهـو  . ويريد أن ينميه من طريق احلرام ،  فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق احلالل      . كسبه بكسب غريه  

وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته علـى اإلنفـاق أو           . رة عمل غريه  فيطمع يف مث  ،  ال يكتفي بثمرة عمله   
فالدافع الذي يدفع إىل السرقة ويرجع      . أو ليأمن على مستقبله   . أو لريتاح من عناء الكد والعمل     ،  الظهور

وقد حاربت الشريعة هذا الـدافع يف نفـس          .. إىل هذه االعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء        
إذ اليد والرجل كالمها    ،  ألن قطع اليد أو الرجل يؤدي إىل نقص الكسب        .  عقوبة القطع  اإلنسان بتقرير 

وهذا يؤدي إىل نقص القدرة على اإلنفـاق        . ونقص الكسب يؤدي إىل نقص الثراء     . أداة العمل أيا كان   
 . والتخوف الشديد على املستقبل، ويدعو إىل شدة الكدح وكثرة العمل، وعلى الظهور

إلسالمية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية اليت تدعو الرتكاب اجلرميـة          فالشريعة ا  " 
وارتكب اإلنسان  ،  فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية    . بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جرمية السرقة      

 يعود للجرمية   فال،  اجلرمية مرة كان يف العقوبة واملرارة اليت تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة             
 . مرة ثانية

وإنه لعمـري خـري     . ذلك هو األساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية           " 
  .. . أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عاملنا حىت اآلن

. وهي عقوبة قد أخفقت يف حماربة اجلرمية على العمـوم         . وجتعل القوانني احلبس عقوبة السرقة     " 
والعلة يف هذا اإلخفاق أن عقوبة احلبس ال ختلق يف نفس السـارق العوامـل               . والسرقة على اخلصوص  

                                                 
 . التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة:  يراجع كتاب)1(
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ألن عقوبة احلبس ال حتول بني السارق وبـني العمـل إال مـدة     . النفسية اليت تصرفه عن جرمية السرقة     
خـرج مـن    فإذا  ؟  وما حاجته إىل الكسب يف احملبس وهو موفر الطلبات مكفي احلاجات          ،  )1(احلبس  

مـن  ،  وكان لديه أوسع الفرص ألن يزيد من كسبه وينمي ثروته         . حمبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب     
فيأمنوا ،  واستطاع أن خيدع الناس وأن يظهر أمامهم مبظهر الشريف        ! طريق احلالل واحلرام على السواء    

وإن مل يصل إىل بغيته فإنه      ؛  فإن وصل يف اخلامتة إىل ما يبغي فذلك هو الذي أراد          . ويتعاونوا معه ،  جانبه
 . ومل تفته منفعة ذات بال، مل خيسر شيئا

أو تنقص من قدرته على العمل والكسـب        ،  أما عقوبة القطع فتحول بني السارق وبني العمل        " 
ونقص الكسب إىل حد ضـئيل أو  ، ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال   ؛  نقصا كبريا 

ولن يستطيع أن خيدع الناس أو حيملهم على الثقة به والتعـاون            ،  ألحوالانقطاعه هو املرجح يف أغلب ا     
فاخلامتة اليت ال خيطئها احلساب     . وتعلن يده املقطوعة عن سوابقه    ،  معه رجل حيمل أثر اجلرمية يف جسمه      

. وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة احلبس      ؛  أن جانب اخلسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع        
وأال ،  أن ال يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب املنفعـة          - ال السارق وحده   - يعة الناس كلهم  ويف طب 

  " . يقدموا على عمل تتحقق فيه اخلسارة
إن عقوبة القطع ال تتفق مع ما وصلت إليه اإلنسانية واملدنيـة  : وأعجب بعد ذلك ممن يقولون    " 

وأن نشـجعه علـى     ،   السارق باملكافأة على جرميته    كأن اإلنسانية واملدنية أن نقابل    . يف عصرنا احلاضر  
وأن نكد ونشقى ليستويل على مثار عملنا العـاطلون         ،  وأن نعيش يف خوف واضطراب    ،  السري يف غوايته  
 ! واللصوص
إن عقوبة القطع ال تتفق مع مـا وصـلت إليـه            : مث أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون        " 

، وأن ننسى طبائع البشر؛ إلنسانية أن ننكر العلم احلديث واملنطق الدقيق      كأن املدينة وا  ،  اإلنسانية واملدنية 
لنأخذ مبا يقوله قائلـه  ، ومل النتائج اليت وصل إليها تفكرينا   ،  وأن نلغي عقولنا  ؛  ونتجاهل جتارب األمم  

 ! فال جيد عليه دليال إال التهويل والتضليل
فإن عقوبة احلبس قد حق     ،   املدينة واإلنسانية  وإذا كانت العقوبة الصاحلة حقا هي اليت تتفق مع         " 

. ألن األخرية تقوم على أساس متني من علـم الـنفس         . وعقوبة القطع قد كتب هلا البقاء     ،  عليها اإللغاء 
وهي نفس األسس اليت تقـوم عليهـا املدنيـة          . ومنطق العقول واألشياء  ،  وطبائع البشر وجتارب األمم   

                                                 
 !  بعضهم يزاول الكسب يف حمبسه بطرق شىت حىت لتربو مكاسبه يف حمبسه عليها يف خارجه)1(
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وال تتفق مع منطق العقول وال      ،  قوم على أساس من العلم وال التجربة      أما عقوبة احلبس فال ت    . واإلنسانية
  " . طبائع األشياء

، فهي إذن عقوبة مالئمة لألفـراد     . إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليته         " 
لعقوبة و ما دامت ا   . وتأمني اتمع ،  ألا تؤدي إىل تقليل اجلرائم    ،  وهي يف الوقت ذات صاحلة للجماعة     

  " . فهي أفضل العقوبات وأعدهلًا، مالئمة للفرد وصاحلة للجماعة
 - كما يقولون  - ألم يروا ،  ولكن ذلك كله ال يكفي عند بعض الناس لتربير عقوبة القطع           " 

فإن اسم العقوبة مشـتق     . وهي حجة داحضة  . وتلك حجتهم األوىل واألخرية   . عقوبة موسومة بالقسوة  
بل يكون لعبـا أو عبثـا أو   ،  كون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف       وال ي ،  من العقاب 

 . )1( " فالقسوة ال بد أن تتمثل يف العقوبة حىت يصح تسميتها ذا االسم. شيئا قريبا من هذا
 : وهو أرحم الرامحني يقول وهو يشدد عقوبة السرقة - سبحانه -  واهللا

  "  .. با نكاال من اهللافاقطعوا أيديهما جزاء مبا كس " 
ألنـه يكفـه    ،  والردع عن ارتكاب اجلرمية رمحة مبن حتدثه نفسه ا        .  فهي تنكيل من اهللا رادع    

، ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس         .. ورمحة باجلماعة كلها ألنه يوفر هلا الطمأنينة      ،  عنها
 عقوبة القطع مل تطبق يف خالل حنو قرن مـن           والواقع يشهد أن  ! ويف روحه أنطماس  ،  إال ويف قلبه عمى   

والضمانات بكفايتها مل تنتج    ،  والعقوبة بشدا ،  ألن اتمع بنظامه  ؛  الزمان يف صدر اإلسالم إال يف آحاد      
 . إال هذه اآلحاد

مث ال يقف عند هـذه      ؛  على أن يندم ويرجع ويكف    ،   مث يفتح اهللا باب التوبة ملن يريد أن يتوب        
 : ويأخذ يف خري إجيايب، بل يعمل عمال صاحلا ،احلدود السلبية

  ..  " إن اهللا غفور رحيم، فإن اهللا يتوب عليه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح " 
بـل ال بـد أن      : وال يكفي أن يكف الظامل عن ظلمه ويقعد       ؛   فالظلم عمل إجيايب شرير مفسد    

فالنفس اإلنسانية ال    .. ين أعمق من هذا   على أن األمر يف املنهج الربا      .. يعوضه بعمل إجيايب خري مصلح    
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ومل تتحرك للخري والصالح بقي فيها فراغ وخواء قـد       ،  بد أن تتحرك  

                                                 
 - 652 اجلزء األول ص   ..دة  لعبد القادر عو  " التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي       :  "  عن كتاب  )1(
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؛ فأما حني تتحرك إىل اخلري والصالح فإا تأمن االرتداد إىل الشر والفساد           . يرتدان ا إىل الشر والفساد    
  .. الذي خلق والذي يعلم من خلق .. إن الذي يريب ذا املنهج هو اهللا..  ذه اإلجيابية وذا االمتالء

يعقب السياق القرآين باملبدأ الكلـي الـذي   ،  وذكر التوبة واملغفرة  ،   وعلى ذكر اجلرمية والعقوبة   
، فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب املشيئة العليـا فيـه          . تقوم عليه شريعة اجلزاء يف الدنيا واآلخرة      

كما أنه هو الذي يشرع     ،  هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه      . ب السلطان الكلي يف مصائره    وصاح
 . مث جيزيهم على عملهم يف دنياهم وآخرم، للناس يف حيام

أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض يعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء واهللا على كل                  " 
 .  " شيء قدير

يصدر عنها التشريع يف الدنيا ويصدر عنـها اجلـزاء يف            .. سلطة امللك   .. فهي سلطة واحدة  
وال يصلح أمر الناس إال حني تتوحد سلطة التشريع وسلطة           .. وال تعدد وال انقسام وال انفصام     ،  اآلخرة
وهـو الـذي يف      "  ..  " لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسـدتا        " و .. يف الدنيا واآلخرة سواء   ،  اجلزاء
  ..  " ء إله ويف األرض إلهالسما

|     |     | 
 +                لَـمو اِهِهما ِبأَفْونقَالُواْ آم الَِّذين ونَ ِفي الْكُفِْر ِمناِرعسي الَِّذين نكزحولُ الَ يسا الرها أَيي

قَوٍم آخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن       تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذين ِهادواْ سماعونَ ِللْكَِذِب سماعونَ لِ        
         ِلـكمفَلَن ت هتنِفت ِرِد اللّهن يمواْ وذَرفَاح هوتؤت ِإن لَّمو ذُوهـذَا فَخه مقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتاِضِعِه يوِد معب

       ي لَم الَِّذين لَـِئكئًا أُوياللِّه ش ِمن ِة             لَهِفي اآلِخـر ملَهو يا ِخزينِفي الد ملَه مهقُلُوب رطَهأَن ي ِرِد اللّه
   ِظيمع ذَاب41ع           مهـنع ـِرضأَع م أَوهنيكُم بفَاح وكآؤِت فَِإن جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس 

     ش وكرضفَلَن ي مهنع ِرضعِإن تو   قِْسـِطنيالْم ِحـبي ِط ِإنَّ اللّهِبالِْقس مهنيكُم بفَاح تكَمِإنْ حئًا وي
42                  لَــِئكـا أُومو ِد ذَِلـكعنَ ِمن بلَّووتي اللِّه ثُم كْما حاةُ ِفيهروالت مهِعندو كونكِّمحي فكَيو 

  ِمِننيؤا  43ِبالْملْنا أَنزواْ                ِإنـاده واْ ِللَّـِذينـلَمأَس ونَ الَِّذينِبيا النِبه كُمحي ورنى ودا هاةَ ِفيهروالت 
والرباِنيونَ واَألحبار ِبما استحِفظُواْ ِمن ِكتاِب اللِّه وكَانواْ علَيِه شهداء فَالَ تخشواْ الناس واخشـوِن               

 شالَ تونَ              والْكَاِفر مه لَـِئكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم ِبمحي ن لَّمما قَِليالً وناِتي ثَمواْ ِبآير44ت   ِهملَيا عنبكَتو 
             ـنِبالس ـنالساُألذُنَ ِباُألذُِن وِباَألنِف و اَألنفِن ويِبالْع نيالْعفِْس وِبالن فْسا أَنَّ النِفيه   وحـرالْجو 

 45ِقصاص فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هـم الظَّـاِلمونَ                   
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           يآتاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصم ميرِن مى ابيسلَى آثَاِرِهم ِبعا عنقَفَّيو  ـورنى وداِإلِجنيلَ ِفيِه ه اهن
          ِقنيتِعظَةً لِّلْمومى ودهاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصم46و        لَ اللّـها أَنزلُ اِإلِجنيِل ِبمأَه كُمحلْيو 

 وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصـدقًا       47ِسقُونَ  ِفيِه ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَا         
                  ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيا بلِّم

    عِشر ا ِمنكُملْنعِلكُلٍّ ج قـآ             الْحِفي م كُملُوبلَـِكن لِّيةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهِمنةً و
 وأَِن احكُـم    48آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُـونَ              

 اللّه والَ تتِبع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّه ِإلَيك فَِإن تولَّـواْ                 بينهم ِبمآ أَنزلَ  
جاِهِليِة  أَفَحكْم الْ  49فَاعلَم أَنما يِريد اللّه أَن يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِسقُونَ              

  _50يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ 
|     |     | 

ونظام احلكـم   . واملنهج اإلسالمي ،  يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة اإلسالمية        
ولكنها هنا يف    ..  قبل وهي القضية اليت عوجلت يف سوريت آل عمران والنساء من          .. واحلياة يف اإلسالم  

  .. ال مبفهومه وإحيائه، يدل عليها النص بألفاظه وعباراته؛ هذه السورة تتخذ شكال حمددا مؤكدا
والقضيه  - ومن ورائها قضية األلوهيه والتوحيد واالميان      - اا قضية احلكم والشريعه والتقاضي    

 : يف جوهرها تتلخص يف االجابه على هذا السؤال
م والشريعه والتقاضي حسب مواثيق اهللا وعقوده وشرائعه اليت اسـتحفظ عليهـا              أيكون احلك 

وعلى من يتولون األمر بعـدهم      ،  وكتبها على الرسل  ؛  اصحاب الديانات السماويه واحده بعد األخرى     
واملصاحل اليت ال ترجع اىل أصل ثابـت مـن          ،  أم يكون ذلك كُله لألهواء املتقلبه     ؟  ليسريوا على هداهم  

أتكون األلوهيه والربوبيه والقوامة    : وبتعبري آخر ؟  والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال      ،  شرع اهللا 
 ؟ أم تكون كلها أو بعضها ألحد من خلقه يشرع للناس ما مل يأذن به اهللا؟ هللا يف األرض ويف حياة الناس

اس مبقتضى ألوهيتـه    وإن شرائعه اليت سنها للن    . إنه هو اهللا ال آله إال هو      : يقول - سبحانه -  اهللا
وهـي الـيت    ،  هي اليت جيب أن حتكم هذه األرض      ؛  وعاهدهم عليها وعلى القيام ا    ،  هلم وعبوديتهم له  

  .. وهي اليت جيب أن يقضي ا األنبياء ومن بعدهم من احلكام، جيب أن يتحاكم إليها الناس
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وال احنراف عن   ،  يء منه وال ترخص يف ش   ،  إنه ال هوادة يف هذا األمر     : يقول - سبحانه -  واهللا
مما مل يأذن به اهللا يف قليل       ،  أو ملا اصطلح عليه قبيل    ،  وإنه ال عربة مبا تواضع عليه جيل      . جانب ولو صغري  

 ! وال كثريا
؛ أو إسالم أو جاهلية   ؛  مسألة إميان أو كفر    - يف هذا كله   - إن املسألة : يقول - سبحانه -  واهللا

فاملؤمنون هم الذين حيكمون مبا أنزل      ! األمر وال هدنة وال صلح    وإنه ال وسط يف هذا      . وشرع أو هوى  
والكافرون الظاملون الفاسقون هم الذين ال حيكمـون   - ال خيرمون منه حرفا وال يبدلون منه شيئا     - اهللا

 . مبا أنزل اهللا
ـ   .  وأنه إما أن يكون احلكام قائمني على شريعة اهللا كاملة فهم يف نطاق اإلميان              وا وإما أن يكون

وأن الناس إما أن يقبلوا     . فهم الكافرون الظاملون الفاسقون   ،  قائمني على شريعة أخرى مما مل يإذن به اهللا        
وال وسـط    .. وإال فما هم باملؤمنني    .. من احلكام والقضاة حكم اهللا وقضاءه يف أمورهم فهم مؤمنون         

 رب الناس يعلم مـا يصـلح        فاهللا. وال احتجاج مبصلحة  ،  وال حجة وال معذرة   ؛  بني هذا الطريق وذاك   
. وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة       . ويضع شرائعة لتحقيق مصاحل الناس احلقيقية     ؛  للناس

 فإن قاهلا  .. أو إنين أبصر مبصلحة اخللق من اهللا      ،  إنين أرفض شريعة اهللا   : وليس ألحد من عباده أن يقول     
  .. فقد خرج من نطاق اإلميان - بلسانه أو بفعله -

ذلك إىل   ..  هذه هي القضية اخلطرية الكبرية اليت يعاجلها هذا الدرس يف نصوص تقريرية صرحية            
: من الذين قـالوا   :  " ومناورام ومؤامرام مع املنافقني   ،  جانب ما يصوره من حال اليهود يف املدينة       

يد الذي مل تكف عنـه      ملواجهة هذا الك   ع وما يوجه به رسول اهللا    .  " آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم    
  .. منذ أن قامت لإلسالم دولة يف املدينة، يهود

توايف الديانات اليت جاءت من عنداهللا كلـها علـى          :  والسياق القرآين يف هذا الدرس يقرر أوال      
وجعل هذا األمر مفرق الطريق بني اإلميان       ؛  وإقامة احلياة كلها على شريعة اهللا     ؛  حتتيم احلكم مبا أنزله اهللا    

حيكـم  :  " فالتوراة أنزهلا اهللا فيها هدى ونور      .. وبني الشرع واهلوى  ؛  وبني اإلسالم واجلاهلية  ؛  كفروال
ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه               

 اخل .. يها أن النفس بالنفس   وكتبنا عليهم ف   ..  "  " وعندهم التوارة فيها حكم اهللا     ..  "  " شهداء
. مصدقا ملا بني يديه من التوراة وهدى وموعظـة للمـتقني           " واإلجنيل آتاه اهللا عيسى بن مرمي      .. " 

باحلق مصدقا ملا بني يديـه   " والقرآن أنزله اهللا على رسوله ..  " وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه    
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حكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك مـن            فا:  " وقال له  " من الكتاب ومهيمنا عليه   
ومن مل حيكم مبـا أنـزل اهللا         ..  "  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون         ..  "  " احلق

أفحكـم   ..  "  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هـم الفاسـقون           ..  "  " فأولئك هم الظاملون  
وكذلك تتواىف الديانات كلها علـى       "  .. ؟  حسن من اهللا حكما لقوم يوقنون     ومن أ ؟  اجلاهلية يبغون 

واملناط هو احلكم مبـا      .. سواء للمحكومني أو للحكام   ،  ويتعني حد اإلميان وشرط اإلسالم    ،  هذا األمر 
  .. وعدم ابتغاء غريه من الشرائع واألحكام، وقبول هذا احلكم من احملكومني، أنزل اهللا من احلكام

والتشدد فيها على هذا النحو يستند إىل إسباب ال بد خطـرية            ؛  سألة يف هذا الوضع خطرية     وامل
إننا حناول أن نتلمسها سواء يف هذه النصـوص أو يف السـياق   ؟ فما هي يا ترى هذه األسباب     . كذلك

  .. فنجدها واضحة بارزة، القرآين كله
 - ر بألوهية اهللا وربوبيته وقوامته على البشر      إن االعتبار األول يف هذه القضية هو أا قضية اإلقرا         

  .. وجاهلية أو إسالم، ومن هنا هي قضية كفر أو إميان .. أو رفض هذا اإلقرار - بال شريك
  .. والقرآن كله معرض بيان هذه احلقيقة .. . 

وسخر ما يف السـماوات واألرض      . وخلق هذا اإلنسان  ،  خلق هذا الكون   ..  إن اهللا هو اخلالق   
 . ال شريك له يف كثري منه أو قليل، متفرد باخللق - سبحانه - وهو .. ذا اإلنسانهل

 - فهـو  .. وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما      .. مبا أنه هو اخلالق    ..  وإن اهللا هو املالك   
 . ال شريك له يف كثري منه أو قليل. متفرد بامللك - سبحانه

 ال من الكثري وال من القليـل     .  أن يرزق نفسه أو غريه شيئا      فال ميلك أحد   ..  وإن اهللا هو الرازق   
 .. 

 .. مبا أنه هو اخلالق املالك الـرازق       ..  وإن اهللا هو صاحب السلطان املتصرف يف الكون والناس        
 - سـبحانه  - وهـو . ومبا أنه هو صاحب القدرة اليت ال يكون بدوا خلق وال رزق وال نفع وال ضر               

 . ا الوجوداملتفرد بالسلطان يف هذ
متفـردا   .. . والسلطان،  وامللك،  األلوهية. ذه اخلصائص  - سبحانه -  واإلميان هو اإلقرار هللا   

 - هو إفراد اهللا   .. واإلسالم هو االستسالم والطاعة ملقتضيات هذه اخلصائص      . ا ال يشاركه فيها أحد    
واالعتراف بسـلطانه    - لناس ضمنا وحياة ا  - باأللوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله      - سبحانه

 - قبـل كـل شـيء      - فمعىن االستسالم لشريعة اهللا هو    . واملمثل كذلك يف شريعته   ؛  املمثل يف قدره  
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واختاذ شريعة غريها   ،  ومعىن عدم االستسالم هلذه الشريعة    . االعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه    
رفض االعتراف بألوهية اهللا وربوبيته وقوامتـه        - شيءقبل كل    - هو،  يف أية جزئية من جزئيات احلياة     

وهي من مث قضية     .. ويستوي أن يكون االستسالم أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول           .. وسلطانه
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هـم      :  " ومن هنا جييء هذا النص    . وجاهلية أو إسالم  ؛  كفر أو إميان  
 .  " الفاسقون ..  "  " ملونالظا ..  "  " الكافرون

هـذه   ..  واالعتبار الثاين هو اعتبار األفضلية احلتمية املقطوع ا لشريعة اهللا على شرائع النـاس         
 "  ؟  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنـون       :  " األفضلية اليت تشري إليها اآلية األخرية يف هذا الدرس        

 .. 
ويف كل حالة من    ،  يف كل طور من أطوار اجلماعة     ،  ة اهللا  واالعتراف املطلق ذه األفضلية لشريع    

فما ميلك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد مـن           .. هو كذلك داخل يف قضية الكفر واإلميان       .. حاالا
 - مث يدعي  .. يف أية حالة أو يف أي طور من أطوار اجلماعة اإلنسانية          ،  تفضل أو متاثل شريعة اهللا    ،  البشر

وأحكم من اهللا   ؛  إنه يدعي أنه أعلم من اهللا حبال الناس        .. وأنه من املسلمني  ،   باهللا أنه مؤمن  - بعد ذلك 
غري عامل   - سبحانه - وكان اهللا ،  أو يدعي أن أحواال وحاجات جرت يف حياة الناس        . يف تدبري أمرهم  

ى اإلميان  وال تستقيم مع هذا االدعاء دعو     ! أو كان عاملا ا ولكنه مل يشرع هلا       ؛  ا وهو يشرع شريعته   
 ! مهما قاهلا باللسان. واإلسالم

فإن حكمة شرائع اهللا ال تنكشف كلها للناس        .  فأما مظاهر هذه األفضلية فيصعب إدراكها كلها      
فنكتفي منه   .. يف الظالل  .. والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع يف عرضه هنا       . يف جيل من األجيال   

 : ببعض اللمسات
يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل     ؛  امال متكامال للحياة البشرية    إن شريعة اهللا متثل منهجا ش     

  .. ويف كل صورها وأشكاهلا، يف مجيع حاالا؛ جوانب احلياة اإلنسانية
وحبقيقة الكون  ،  واحلاجات اإلنسانية ،   وهو منهج قائم على العلم املطلق حبقيقة الكائن اإلنساين        

ومن مث ال يفرط يف      .. نواميس اليت حتكمه وحتكم الكينونة اإلنسانية     وبطبيعة ال ؛  الذي يعيش فيه اإلنسان   
وال ؛ وال يقع فيه وال ينشأ عنه أي تصادم مدمر بني أنواع النشاط اإلنسـاين            ؛  شيء من أمور هذه احلياة    

 .. إمنا يقع التوازن واالعتدال والتوافق والتناسـق      ؛  أي تصادم مدمر بني هذا النشاط والنواميس الكونية       
وإال اجلانـب   ؛  مر الذي ال يتوافر أبدا ملنهج من صنع اإلنسان الذي ال يعلم إال ظاهرا مـن األمـر                 األ
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وال خيلو من التصـادم     ؛  وال يسلم منهج يبتدعه من آثار اجلهل اإلنساين       ؛  املكشوف يف فترة زمنية معينة    
 . )1( واهلزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. املدمر بني بعض ألوان النشاط وبعض

ألن اهللا يعلم حق العلم مب يتحقق العـدل املطلـق    .. أوال ..  وهو منهج قائم على العدل املطلق     
وأن ؛  فهو الذي ميلك أن يعدل بني اجلميـع       ؛  رب اجلميع  - سبحانه - ألنه .. وثانيا .. وكيف يتحقق 

 قصور والغلو والتفريط  كما أنه مربأ من اجلهل وال      - جييء منهجه وشرعه مربأ من اهلوى وامليل والضعف       
، ذي الشهوات وامليول  ،  األمر الذي ال ميكن أن يتوافر يف أي منهج أو يف أي شرع من صنع اإلنسان                -

أو ،  أو أمـة  ،  أو طبقـة  ،  سواء كان املشرع فردا    - فوق ما به من اجلهل والقصور      - والضعف واهلوى 
فوق أن هلـا  ؛ شهواا وميوهلا ورغباا فلكل حالة من هذه احلاالت أهواؤها و       .. جيال من أجيال البشر   

 جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة جلوانب األمر كله حىت يف احلالة الواحدة يف اجليل الواحد               
 .. 

صـانع  . ألن صاحبه هو صاحب هذا الكون كلـه       .  وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله      
له سيطرة علـى عناصـر كونيـة        ،  عنصر كوين فإذا شرع لإلنسان شرع له ك     . الكون وصانع اإلنسان  
 .. وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانني اليت حتكمهـا       ،  بشرط السري على هداه   ؛  مسخرة له بأمر خالقه   

وتأخذ الشريعة الـيت تـنظم      ؛  ومن هنا يقع التناسق بني حركة اإلنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه           
ولكن كـذلك مـع     ! وال مع بين جنسه فحسب    ،   فحسب ويتعامل ا ال مع نفسه    ،  حياته طابعا كونيا  

وال بد له من التعامل     ،  وال ميلك أن ينفذ منه    ،  الذي يعيش فيه  ،  األحياء واألشياء يف هذا الكون العريض     
 . معه وفق منهاج سليم قومي

غري  - ففي كل منهج   .. إنه املنهج الوحيد الذي يتحرر فيه اإلنسان من العبودية لإلنسان          ..  مث
خيرج الناس   - وحده - ويف املنهج اإلسالمي  . ويعبد الناس الناس  . يتعبد الناس الناس   - نهج اإلسالمي امل

  .. من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده بال شريك
والذي يشرع موعة من الناس      .. هي احلاكمية  - كما أسلفنا  -  إن أخص خصائص األلوهية   

 . وهم يف دينه ال يف دين اهللا، فهم عبيده ال عبيد اهللا. صائصهايأخذ فيهم مكان األلوهية ويستخدم خ

                                                 
 " . دار الشروق " .  " ختبط واضطراب :  " فصل" اإلسالم ومشكالت احلضارة :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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ويعلن ،  خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده        ،  واإلسالم حني جيعل الشريعه هللا وحده     
إال حيث تتحرر رقبتة من     ،  وال يوجد ،  فاإلنسان ال يولد   "  .. ميالد اإلنسان  " بل يعلن . حترير اإلنسان 
  ..  مثله وإال حني يتساوى يف هذا الشأن مع الناس مجيعاً أمام رب الناسحكم إنسان

إا قضـية    ..  إن هذه القضيه اليت تعاجلها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكرب قضايا العقيده            
بـل مـيالد     - قضية حترر اإلنسـان   . قضية احلريه واملساوا  . قضية العدل والصالح  . األلوهيه والعبوديه 

 )1( .. وقضية اجلاهلية أو اإلسالم، ي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو اإلميانوه - اإلنسان
 .. إمنا هي حاله توجد كلما وجدت مقوماا يف وضع أو نظـام           ؛   واجلاهليه ليست فتره تارخييه   

 ويستوي. ال إىل منهج اهللا وشريعته للحياة     ،  وهي يف صميمها الرجوع باحلكم والتشريع إىل أهواء البشر        
 فكلها .. أو أهواء جيل كامل من الناس     ،  أو أهواء أمه  ،  أو أهواء طبقه  ،  أن تكون هذه األهواء أهواء فرد     

  .. أهواء .. ما دامت ال ترجع إىل شريعة اهللا.. 
ال فـرق إال   .. أو رأيه هو القانون .. ألن هواه هو القانون.  يشرع فرد جلماعه فإذا هي جاهليه   

 ! يف العبارات
أو رأي   - ألن مصاحل تلك الطبقه هي القـانون      . ه لسائر الطبقات فإذا هي جاهليه     وتشرع طبق 

 ! فال فرق إال يف العبارات - األغلبيه الربملانيه هو القانون
ألن أهواء   ..  ويشرع ممثلوا مجيع الطبقات ومجيع القطاعات يف األمه ألنفسهم فإذا هي جاهليه           

هـو  ،  وألن جهل الناس الذين ال يتجردون أبداً من اجلهـل         ،  اءالناس الذين ال يتجردون أبداً من األهو      
 ! فال فرق إال يف العبارات - أو ألن رأي الشعب هو القانون - القانون

أو رأي   - ألن أهدافها القوميه هي القانون    .  وتشرع جمموعه من األمم للبشريه فإذا هي جاهليه       
 ! اراتفال فرق إال يف العب - اامع الدوليه هو القانون

فإذا هي شريعة اهللا    ،  للجميع،  وخالق األمم واألجيال  ،  وخالق اجلماعات ،   ويشرع خالق األفراد  
ألن . وال جليل من األجيـال    ،  ال لفرد وال جلماعه وال لدوله     . اليت ال حماباه فيها ألحد على حساب أحد       

 سبحانه - فال يفوته ،  ميعوألن اهللا يعلم حقيقة اجلميع ومصلحة اجل      . اهللا رب اجلميع والكل لديه سواء     
 . أن يرعى مصاحلهم وحاجام بدون تفريط وال إفراط -

                                                 
املستقبل هلذا :  " وكتاب" هذا الدين :  " وكتاب" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(

 . " دار الشروق " .  " الدين 
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فرد أو طبقه أو أمـه أو       . كائناًمن كان . فإذا هم عبيد من يشرع هلم      ..  ويشرع غري اهللا للناس   
  .. جمموعه من األمم

وال يعبدون إال    ،ال حينون جباههم إال هللا    ،  فإذا هم كلهم أحرار متساوون     ..  ويشرع اهللا للناس  
 . اهللا

ولو اتبـع احلـق     :  " ويف نظام الكون كله   ،  ومن هنا خطورة هذه القضيه يف حياة بين اإلنسان        
فاحلكم بغري ما أنزل اهللا معناه الشر والفسـاد          ..  " أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن     

  .. بنص القرآن .. واخلروج يف النهايه عن نطاق اإلميان
 |     ||     

آمنـا بـأفواههم ومل   : من الذين قالوا، يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر     " 
حيرفون الكلـم   ،  مساعون لقوم آخرين مل يأتوك    ،  مساعون للكذب  .. ومن الذين هادوا  ،  تؤمن قلوم 

 فتنتـه فلـن     ومن يرد اهللا  . وإن مل تؤتوه فاحذروا   ،  إن أوتيتم هذا فخذوه   : يقولون،  من بعد مواضعه  
وهلم يف اآلخـره    ،  هلم يف الدنيا خزي   . أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم       . متلك له من اهللا شيئاً    

وإن . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنـهم . أكالون للسحت،  مساعون للكذب . عذاب عظيم 
وكيف . ملقسطنيإن اهللا حيب ا   . وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    . تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً    

  ..  " وما أولئك باملؤمنني؟ مث يتولون من بعد ذلك - وعندهم التوراه فيها حكم اهللا - حيكمونك
 حيث كان اليهود ما يزالون باملدينه     ؛   هذه اآليات تشي بأا مما نزل يف السنوات األوىل للهجرة         

أيام أن كان هناك    ،  يكن قبل ذلك  أي قبل غزوة األحزاب على األقل وقبل التنكيل ببين قريظه إن مل              -
ففي هذه الفترة كان اليهـود       - وأوالمها أجليت بعد أحد والثانيه أجليت قبلها      ،  بنو النضري وبنو قينقاع   
وكان هؤالء وهـؤالء   ! وكان املنافقون يأرزون إليهم كما تأرز احليه إىل اجلحر        ؛  يقومون مبناورام هذه  
  .. ويؤذيه ع وكان فعلهم هذا حيزن الرسول .. آمنا:  بأفواههمولو قال املنافقون؛ يسارعون يف الكفر

ويكشـف للجماعـه   ، ويهون عليه فعال القـوم ؛ ويواسيه ع يعزي رسوله  - سبحانه -  واهللا
إىل املنهج الذي يسلكه معهم      ع ويوجه الرسول ؛  املسلمه حقيقة املسارعني يف الكفر من هؤالء وهؤالء       

 :  ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما بيتوهبعد؛ حني يأتون إليه متحاكمني
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بـأفواههم ومل   ،  آمنا: من الذين قالوا  ،  يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر         " 
حيرفون الكلـم   . مساعون لقوم آخرين مل يأتوك    ،  مساعون للكذب  .. ومن الذين هادوا  ،  تؤمن قلوم 

  "  .. . وإن مل تؤتوه فاحذروا، أوتيتم هذا فخذوهإن : من بعد مواضعه يقولون
 - ختتلف الروايات يف حتديدها    -  روي أن هذه اآليات نزلت يف قوم من اليهود ارتكبوا جرائم          

ولكن القوم كانوا قد اصـطلحوا علـى        ؛  وهي من جرائم احلدود يف التوراة      .. منها الزنا ومنها السرقه   
، مث اونوا فيها بالقياس إىل اجلميع     . ا على الشرفاء فيهم يف مبدأ األمر      ألم مل يريدوا أن يطبقوه    ؛  غريها

كما صنع الذين يزعمون أم مسـلمون يف هـذا          [  وأحلوا حملها عقوبات أخرى من عقوبات التعازير      
فـإذا   .. تآمروا على أن يستفتوه فيها     ع فلما وقعت منهم هذه اجلرائم يف عهد الرسول        .. ]! الزمان

فقـد أفتـاهم ـا       .. وكانت هذه حجه هلم عند اهللا     ،  بالعقوبات التعزيريه املخففه عملوا ا    أفىت هلم   
 .. فدسوا بعضهم يسـتفتيه    .. وإن حكم فيها مبثل ما عندهم يف التوراة مل يأخذوا حبكمه          !  .. رسول

 : ومن هنا حكاية قوهلم
  ..  " وإن مل تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم هذا فخذوه " 

وبلغ منهم االلتواء أيضـاً يف التعامـل مـع اهللا    ، وبلغ منهم االستهتار،  لغ منهم العبث   وهكذا ب 
، وهي صورة متثل أهل كل كتاب حني يطول علـيهم األمـد            .. هذا املبلغ  ع والتعامل مع رسول اهللا   

عها ويصبح التفصي من هذه العقيده وشرائ     ؛  وتنطفى ء شعلتها  ،  وتربد فيها حرارة العقيده   ؛  فتقسو قلوم 
؛ لعلها جتد خمرجاً وحيله    " الفتاوي " ويبحث له عن  ؛  وتكاليفها هو اهلدف الذي يبحث له عن الوسائل       

آمنا بأفواههم ومل تؤمن    : من الذين قالوا  :  " إم مسلمون : أليس الشأن كذلك اليوم بني الذين يقولون      
أليسوا يتمسحون بالدين احياناً    ؟  ينأليسوا يتلمسون الفتوى لالحتيال على الدين ال لتنفيذ الد        !  " قلوم

فأما إن قال الدين كلمة احلق وحكم احلق فال حاجة ـم            ! لكي يقر هلم أهواءهم ويوقع باملوافقه عليها      
ولعله هلذا كان   . إنه احلال نفسه  !  " وإن مل تؤتوه فاحذروا   ؛  إن أوتيتم هذا فخذوه   : يقولون ..  " إليه
 " املسلمني " لتحذر منها أجيال  ،  يل ذا اإلسهاب وهذا التفصيل    يقص قصة بين إسرائ   _سبحانه   - اهللا

 . وينتبه الواعون منها ملزالق الطريق
ويف شأن هؤالء املتآمرين املبيتني     ،  يقول لرسوله يف شأن هؤالء املسارعني بالكفر       - واهللا سبحانه 

، وهم واقعـون فيهـا    ،  هفهم يسلكون سبيل الفتن   . ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر     : هلذه األالعيب 
 : وما أنت مبستطيع أن تدفع عنهم الفتنه وقد سلكوا طريقها وجلوا فيها، وليس لك من األمر شيء
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  ..  " ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئاً " 
 : وأصحاا يلجون يف الدنس، فلم يرد اهللا أن يطهرها،  وهؤالء دنست قلوم

  ..  " اهللا أن يطهر قلومأولئك الذين مل يرد  " 
 :  وسيجزيهم باخلزي يف الدنيا والعذاب العظيم يف اآلخره

  ..  " وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم، هلم يف الدنيا خزي " 
  .. فهو أمر مقضي فيه. وال حتفل بأمرهم، وال حيزنك كفرهم،  فال عليك منهم

قبل أن يبني لرسـول     ،  د يف اخللق والسلوك   وما انتهوا إليه من فسا    ،   مث ميضي يف بيان حال القوم     
 : كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمني ع اهللا

وإن . فإن جاؤوك فاحكم بينـهم أو أعـرض عنـهم        . أكالون للسحت ،  مساعون للكذب  " 
  ..  " إن اهللا حيب املقسطني، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً

ش نفوسـهم لسـماع      .. مما يشي بأن هذه أصبحت خصله هلم      . ون للكذب  كرر أم مساع  
وعـادة األرواح   ،  وهذه طبيعة القلوب حني تفسد     .. وتنقبض لسماع حلق والصدق   ،  الكذب والباطل 

وما أثقل كلمة احلق والصدق يف      ،  ما أحب كلمة الباطل والزور يف اتمعات املنحرفه        .. حني تنطمس 
 !  أروج الباطل يف هذه اآلونه وما أشد بوار احلق يف هذه الفترات امللعونهوما .. هذه اتمعات
والربا والرشوه ومثن    .. والسحت كل مال حرام    .. أكالون للسحت . مساعون للكذب :  وهؤالء
ويف مقدمة ما تأكله اتمعات اليت تنحرف عن منهج اهللا          ،  يف مقدمة ما كانوا يأكلون    ! الكلمه والفتوى 

وما اشد أنقطاع الربكـه وزواهلـا مـن         . ومسي احلرام سحتاً ألنه يقطع الربكه وميحقها      ! نيف كل زما  
 . كما نرى ذلك بأعيننا يف كل جمتمع شارد عن منهج اهللا وشريعة اهللا. اتمعات املنحرفه

 - فإن شاء أعرض عنهم    -  وجيعل اهللا األمر للرسول باخليار يف أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه          
غـري متـأثر    ،  فإذا اختار أن حيكم حكم بينـهم بالقسـط        . وإن شاء حكم بينهم    - روه شيئاً ولن يض 
  .. وغري متأثر كذلك مبسارعتهم يف الكفر ومؤامرام ومناورام، بأهوائهم

  ..  " إن اهللا حيب املقسطني " 
وإمنـا يقـوم     ؛إمنا يتعامل مع اهللا يف هذا الشأن      ،  والقاضي املسلم ،  واحلاكم املسلم  ع  والرسول

فالعدل فوق التأثر بكـل     ،  وإذا احنرفوا ،  فإذا ظلم الناس وإذا خانوا    . ألن اهللا حيب املقسطني   . بالقسط هللا 
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وهذا هو الضمان األكيد يف شرع اإلسالم وقضـاء          .. وإمنا هو هللا  ؛  إلنه ليس عدالً هلم   . ما يصدر منهم  
 . يف كل مكان ويف كل زمان، اإلسالم

إذ أنه بعد ذلـك     . ر هؤالء اليهود يدل على نزول هذا احلكم يف وقت مبكر           وهذا التخيري يف أم   
وأهلها مجيعاً  . فدار اإلسالم ال تطبق فيها إال شريعة اهللا       . أصبح احلكم والتقاضي لشريعة اإلسالم حتمياً     

سلم يف  مع اعتبار املبدأ اإلسالمي اخلاص بأهل الكتاب يف اتمع امل         . ملزمون بالتحاكم إىل هذه الشريعه    
وعلى ما خيـتص بالنظـام      ؛  وهو أال جيربوا إال على ما هو وارد يف شريعتهم من األحكام           ؛  دار اإلسالم 

ومتلك اخلمـر وشـربه دون بيعـه        ،  كامتالك اخلرتير وأكله  ،  فيباح هلم ما هو مباح يف شرائعهم      . العام
 الزنا والسرقه ألـا وارده      وتوقع عليهم حدود  . وحيرم عليهم التعامل الربوي ألنه حمرم عندهم      . للمسلم

كما توقع عليهم عقوبات اخلروج على النظام العام واإلفساد يف األرض كاملسـلمني             . يف كتام وهكذا  
فال يتسامح فيها مـع  . مسلمني وغري مسلمني : ألن هذا ضروري ألمن دار اإلسالم وأهلها مجيعاً       ،  سواء

  .. . أحد من أهل دار اإلسالم
 كانوا يأتون ببعض قضاياهم إىل رسـول اهللا       ،  يت كان احلكم فيها على التخيري      ويف تلك الفتره ال   

إن اليهود جاءوا إىل رسـول       :  " ب عن عبداهللا بن عمر   ،  عن نافع ،  مثال ذلك ما رواه مالك    ؛  ع
ما جتدون يف التـوراه يف شـأن         ع فقال هلم رسول اهللا   . فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا       ع اهللا

فـأتوا بـالتوراة    . إن فيها الـرجم   . كذبتم: قال عبداهللا بن سالم   . نفضحهم وجيلدون : الوافق؟  الرجم
ارفـع  : فقال عبداهللا بن سـالم . فقرأ ما قبلها وما بعدها   ،  فوضع أحدهم يده على آيه الرجم     . فنشروها
. فرمجا ع صدق يا حممد فيها آية الرجم فأمر ما رسول اهللا         : فقالوا! . فرفع يده فإذا آية الرجم    . يدك

  ]أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري [  "  .. فرأيت الرجل حيين على املرأه يقيها احلجاره
 : عن ابن عباس قال - بإسناده -  ومثال ذلك ما رواه اإلمام أمحد

حـىت  ،  وكانت إحدامها قد قهرت األخـرى يف اجلاهليـه        ،  أنزهلا اهللا يف الطائفتني من اليهود      " 
وكل قتيـل قتلتـه     ،  لى أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته مخسون وسقا          ارتضوا واصطلحوا ع  

، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيال     ع فكانوا على ذلك حىت قدم النيب     . الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق     
، ما واحـد  وهل كان يف حيني دينه    : فأرسلت العزيزة إىل الذليلة أن ابعثوا لنا مبائة وسق فقالت الذليلة          

وفرقا ،  إمنا أعطيناكم هذا ضميا منكم لنا     ؟  دية بعضهم نصف دية بعض    ،  وبلدمها واحد ،  ونسبهما واحد 
 مث ارتضوا على أن جيعلوا رسول اهللا      . فكادت احلرب يج بينهما   ! فأما إذ قدم حممد فال نعطيكم     . منكم
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، م ضعف ما يعطـيهم مـنكم      واهللا ما حممد مبعطيكم منه    : فقالت،  مث ذكرت العزيزة  . حكما بينهم  ع
إن أعطاكم   .. فدسوا إىل حممد من خيرب لكم رأيه      ! ما أعطونا هذا إال ضيما منا وقهرا هلم       ،  ولقد صدقوا 

ناسا من املنـافقني     ع فدسوا إىل رسول اهللا   ! وإن مل يعطكم حذرمت فلم حتكموه     ،  ما تريدون حكمتموه  
. بأمرهم كله ومـا أرادوا  ع أخرب اهللا رسوله   ع فلما جاءوا رسول اهللا    ع ليخربوا هلم رأي رسول اهللا    

  " الفاسـقون :  " إىل قوله،  " يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر :  " فأنزل اهللا تعاىل  
 .. ]أخرجه أبو داود من حديث أىب الزناد عن أبيه          [  .. وإياهم عىن اهللا عز وجل    ،  ففيهم واهللا أنزل  .. 

 - مما يـدل   .. وهي بنو قريظة   " والذليلة " وهي بنو النضري   " العزيزة " عني فيها ويف رواية البن جرير     
  .. على أن هذه اآليات نزلت مبكرة قبل إجالئهم والتنكيل م - كما قلنا

سواء كان يف هذه القضية أو تلـك         -  وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود       
 : لفقا - فهو موقف عام منهم وتصرف مطرد

  "  .. ؟ مث يتولون من بعد ذلك - وعندهم التوراة فيها حكم اهللا - وكيف حيكمونك " 
إىل  - وعنـدهم ،  فيحكم بشريعة اهللا وحكم اهللا     ع  فهي كبرية مستنكرة أن حيكموا رسول اهللا      

ـ ؛   وما عندهم يف التوراة    ع فيتطابق حكم رسول اهللا   ؛  التوراة فيها شريعة اهللا وحكمه     - جانب هذا  ا مم
سواء كان التويل بعدم التزام     . مث من بعد ذلك يتولون ويعرضون      .. جاء القرآن مصدقا له ومهيمنا عليه     

  .. أو بعدم الرضى به؛ احلكم
 : ولكنه يقرر احلكم اإلسالمي يف مثل هذا املوقف.  وال يكتفي السياق باالستنكار

  ..  " وما أولئك باملؤمنني " 
والذين . أو عدم الرضى حبكم هذه الشريعة     ،  وعدم حتكيم شريعة اهللا   ،   فما ميكن أن جيتمع اإلميان    
أو ال يرضـون  ، مث هم ال حيكمون شريعة اهللا يف حيـام  " مؤمنون " يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أم  

وما أولئك  :  " وإمنا يصطدمون ذا النص القاطع    ؛  إمنا يزعمون دعوى كاذبة    .. حكمها إذا طبق عليهم   
بل إنه كذلك عدم    ؛  فليس األمر يف هذا هو أمر عدم حتكيم شريعة اهللا من احلكام فحسب            . "  باملؤمنني

 . مهما ادعوه باللسان، خيرجهم من دائرة اإلميان، الرضى حبكم اهللا من احملكومني
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكمـوك       :  " يف سورة النساء  ،   وهذا النص هنا يطابق النص اآلخر     

فكالمهـا يتعلـق     ..  " ويسلموا تسليما ،  مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت       ،  فيما شجر بينهم  
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، وينفي صفة اإلميان عمن ال يرضى حبكم اهللا ورسوله        ،  وكالمها خيرج من اإلميان   . باحملكومني ال باحلكام  
 . ومن يتوىل عنه ويرفض قبوله

ية هي قضية اإلقرار بألوهيـة      أن القض  ..  ومرد األمر كما قلنا يف مطلع احلديث عن هذا الدرس         
وأن قبـول شـريعة اهللا والرضـى        . أو رفض هذا اإلقرار   . وربوبيته وقوامته على البشر    - وحده - اهللا

 . ورفضها والتويل عنها هو مظهر رفض هذا اإلقرار؛ حبكمها هو مظهر اإلقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته
|     |     | 

فاآلن جيـيء    ..  الذين ال يقبلون حكم شريعة اهللا يف حيام        ذلك كان حكم اهللا على احملكومني     
احلكم الذي تتواىف مجيع الديانات اليت      . الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا     ،  على احلاكمني  - تعاىل - حكمه

 : جاءت من عند اهللا عليه
 :  ويبدأ بالتوراة

والربانيون ،  للذين هادوا ،  سلمواحيكم ا النبيون الذين أ    . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور      " 
وال تشتروا  ،  فال ختشوا الناس واخشون   ؛  مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء       ،  واألحبار

وكتبنا علـيهم فيهـا أن الـنفس        . ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون        . بآيايت مثنا قليال  
فمـن  . واجلروح قصـاص  ،  والسن بالسن ،  ن باألذن واألذ،  واألنف باألنف ،  والعني بالعني ،  بالنفس

  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون. تصدق به فهو كفارة له
جاء الدين ليتـوىل قيـادة      . منهج حياة واقعية  .  لقد جاء كل دين من عنداهللا ليكون منهج حياة        

ين من عند اهللا ليكـون جمـرد عقيـدة يف        ومل جييء د  . وصيانتها،  وتوجيهها،  وتنظيمها،  احلياة البشرية 
على ضرورما   - فهذه وتلك . وال ليكون كذلك جمرد شعائر تعبدية تؤدي يف اهليكل واحملراب         ؛  الضمري

ال يكفيان وحـدمها لقيـادة احليـاة وتنظيمهـا           - للحياة البشرية وأمهيتهما يف تربية الضمري البشري      
ويؤخذ ؛   منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا يف حياة الناس        ما مل يقم على أساسهما    ؛  وتوجيهها وصيانتها 

 . ويؤخذون بالعقوبات، ويؤاخذ الناس على خمالفتها؛ الناس ا حبكم القانون والسلطان
ميلـك  ؛   واحلياة البشرية ال تستقيم إال إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحـد             

وجيزي الناس وفق شرائعة    . لسلطان على احلركة والسلوك   كما ميلك ا  ،  السلطان على الضمائر والسرائر   
 . كما جيزيهم وفق حسابة يف احلياة اآلخرة، يف احلياة الدنيا
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حني تكون السلطة هللا يف الضمائر والشعائر        .. وتتعدد مصادر التلقي  ،   فأما حني تتوزع السلطة   
 يف جزاء اآلخرة بينما السلطة لغـريه        وحني تكون السلطة هللا    .. بينما السلطة لغريه يف االنظمة والشرائع     

وبـني  ،  وبني اجتاهني خمـتلفني   ،  حينئذ تتمزق النفس البشرية بني سلطتني خمتلفتني       .. يف عقوبات الدنيا  
وحينئذ تفسد احلياة البشرية ذلك الفساد الذي تشري إليه آيات القرآن يف مناسـبات               .. منهجني خمتلفني 

ولو اتبع احلق أهواءهم لفسـدت السـماوات         ..  "  "  لفسدتا لو كان فيهما آهلة إال اهللا     :  " شىت
 مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون             ..  "  " واألرض ومن فيهن  

 " ..  
وسواء جاء هذا الدين لقريـة مـن        .  من أجل هذا جاء كل دين من عند اهللا ليكون منهج حياة           

فقد جاء ومعه شريعة معينة حلكـم واقـع         ،  أو للبشرية كافة يف مجيع أجياهلا     ،  ألممأو ألمة من ا   ،  القرى
إىل جانب الشعائر التعبدية اليت تـربط       ،  إىل جانب العقيدة اليت تنشى ء التصور الصحيح للحياة        ،  احلياة

ألن احلياة  . حيثما جاء دين من عند اهللا     . وكانت هذه اجلوانب الثالثة هي قوام دين اهللا        .. القلوب باهللا 
 . )1(البشرية ال تصلح وال تستقيم إال حني يكون دين اهللا هو منهج احلياة 
، اليت رمبا جاءت لقرية من القـرى      ،   ويف القرآن الكرمي شواهد شىت على احتواء الديانات األوىل        

وهنـا   ..  القبيلةيف الصورة املناسبة للمرحلة اليت متر ا القرية أو،  أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل      
  .. واإلسالم، والنصرانية، اليهودية .. يعرض هذا التكامل يف الديانات الثالث الكربى

 :  ويبدأ بالتوراة يف هذه اآليات اليت حنن بصددها يف هذه الفقرة
 :  " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور " 

. وإنارة طـريقهم إىل اهللا    ،   بين إسرائيل  كتاب اهللا الذي جاء هلداية     - كما أنزهلا اهللا   -  فالتوراة
وحتمـل كـذلك    . وحتمل شعائر تعبدية شىت   . وقد جاءت حتمل عقيدة التوحيد     .. وطريقهم يف احلياة  

 : شريعة
مبا اسـتحفظوا مـن     ،  والربانيون واألحبار ،  للذين هادوا ،  حيكم ا النبيون الذين أسلموا     " 

 .  " كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء

                                                 
خصـائص  " وكتـاب   " املستقبل هلذا الدين    " وكتاب  " اإلسالم ومشكالت احلضارة    :  "  يراجع بتوسع كتاب   )1(

 " . دار الشروق " .  " التصور اإلسالمي ومقوماته 
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.  التوراة ال لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب مبا فيها من عقيدة وعبادات فحسب              أنزل اهللا 
وحتفظ هـذه   ،  ولكن كذلك لتكون هدى ونورا مبا فيها من شريعة حتكم احلياة الواقعية وفق منهج اهللا              

إمنا ؛   شيء فليس هلم يف أنفسهم   ؛  وحيكم ا النبيون الذين أسلموا أنفسهم هللا      . احلياة يف إطار هذا املنهج    
وهذا هـو    - وليست هلم مشيئة وال سلطة وال دعوى يف خصيصة من خصائص األلوهية           ؛  هي كلها هللا  

فهي شريعتهم اخلاصة نزلت هلم يف حـدودهم         - حيكمون ا للذين هادوا    - اإلسالم يف معناه األصيل   
وذلك مبا أم قد    . هموهم قضام وعلماؤ  ؛  كما حيكم ا هلم الربانيون واألحبار      - هذه وبصفتهم هذه  

بصـياغة  ، فيؤدوا له الشهادة يف أنفسهم، وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء، كلفوا احملافظة على كتاب اهللا  
 . كما يؤدوا له الشهادة يف قومهم بإقامة شريعته بينهم، حيام اخلاصة وفق توجيهاته

ليوجهها يف شـأن    ،  ة املسلمة يلتفت إىل اجلماع  ،   وقبل أن ينتهي السياق من احلديث عن التوراة       
، وما قد يعترض هذا احلكم من شهوات الناس وعنادهم وحرم وكفـاحهم           ،  احلكم بكتاب اهللا عامة   

 : وجزاء نكوله أو خمالفته، وواجب كل من استحفظ على كتاب اهللا يف مثل هذا املوقف
 مبا أنزل اهللا فأولئك     ومن مل حيكم  . وال تشتروا بآيايت مثنا قليال    ؛  فال ختشوا الناس واخشون    " 

  ..  " هم الكافرون
 - يف كل زمان ويف كـل أمـة        - أن احلكم مبا أنزل اهللا ستواجهه      - سبحانه -  ولقد علم اهللا  

سـتواجهه   .. ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول واالستسـالم        ؛  معارضة من بعض الناس   
لك أنه سيرتع عنـهم رداء األلوهيـة الـذي          ذ. معارضة الكرباء والطغاة وأصحاب السلطان املوروث     

حني يرتع عنهم حق احلاكمية والتشريع واحلكم مبا يشرعونه هـم           ،  ويرد األلوهية هللا خالصة   ؛  يدعونه
وستواجهة معارضة أصحاب املصاحل املادية القائمة على االستغالل والظلـم           .. للناس مما مل يأذن به اهللا     

وسـتواجهه معارضـة ذوي    ..  لن تبقي على مصاحلهم الظاملـة    ذلك أن شريعة اهللا العادلة    . والسحت
ذلك أن دين اهللا سيأخذهم بالتطهر منـها وسـيأخذهم          . الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر واالحنالل    

ممن ال يرضون أن يسود اخلري      ؛  وستواجهه معارضة جهات شىت غري هذه وتيك وتلك        .. بالعقوبة عليها 
 . والعدل والصالح يف األرض

وأنه ال بـد    ؛  أن احلكم مبا أنزل ستواجهه هذه املقاومة من شىت اجلبهات          - سبحانه -  علم اهللا 
وإن حيتملوا تكاليفها يف النفس     ،  وأن يصمدوا هلا  ؛  للمستحفظني عليه والشهداء أن يواجهوا هذه املقاومة      

 : فهو يناديهم .. واملال
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  ..  " فال ختشوا الناس واخشون " 
سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يـأبون        . للناس دون تنفيذهم لشريعة اهللا     فال تقف خشيتهم    

أو أولئـك   . باأللوهيـة  - سـبحانه  - يتفرد اهللا  - من مث  - ويرفضون اإلقرار ،  االستسالم لشريعة اهللا  
أو تلك اجلمـوع املضـللة او       . املستغلون الذين حتول شريعة اهللا بينهم وبني االستغالل وقد مردوا عليه          

ال تقف خشـيتهم هلـؤالء مجيعـا     .. ملنحرفة أو املنحلة اليت تستثقل أحكام شريعة اهللا وتشغب عليها         ا
هو الـذي يسـتحق أن       - وحده - فاهللا. ولغريهم من الناس دون املضي يف حتكيم شريعة اهللا يف احلياة          

  .. واخلشية ال تكون إال هللا. خيشوة
قد تـراودهم   ؛  ني على كتاب اهللا املستشهدين    أن بعض املستحفظ   - سبحانه -  كذلك علم اهللا  

ال يريدون  ،  وأصحاب الشهوات ،  وأصحاب املال ،  وهم جيدون أصحاب السلطان   ؛  أطماع احلياة الدنيا  
كما يقع من رجـال الـدين        - طمعا يف عرض احلياة الدنيا    ،  حكم اهللا فيملقون شهوات هؤالء مجيعا     

 . لك واقعا يف علماء بين إسرائيلوكما كان ذ؛ احملترفني يف كل زمان ويف كل قبيل
 :  فناداهم اهللا

  ..  " وال تشتروا بآيايت مثنا قليلًا " 
 ! أو لقاء الفتاوي املدخولة، أو لقاء التحريف،  وذلك لقاء السكوت

فكيف وهو ال يزيد على أن يكون        .. ولو كان ملك احلياة الدنيا    .  وكل مثن هو يف حقيقته قليل     
 ! ؟ وتشترى ا جهنم عن يقني، يباع ا الدين؛ ا ومصاحل صغريةرواتب ووظائف وألقاب

وليس أخس من تـدليس     ؛  وليس أبشع من تفريط املستحفظ    ؛   إنه ليس أشنع من خيانة املستأمن     
فيسكتون عن العمل   ،  خيونون ويفرطون ويدلسون   " رجال الدين :  " والذين حيملون عنوان  . املستشهد

 ملوافأة أهواء ذوي السلطان على حساب كتـاب اهللا ،  الكلم عن مواضعه   وحيرفون،  لتحكيم ما أنزل اهللا   
 .. 

  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون " 
حبيـث  . الشرطية ومجلة اجلـواب    " من " وذا التعميم الذي حتمله   .  ذا احلسم الصارم اجلازم   

يف ، على كل من مل حيكم مبا أنـزل اهللا ، ما عاما وينطلق حك ،  خيرج من حدود املالبسة والزمان واملكان     
  .. ومن أي قبيل، أي جيل
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فاأللوهية من  . إمنا يرفض ألوهية اهللا   ،  هي أن الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا        ..  والعلة هي اليت أسلفنا   
يـرفض ألوهيـة اهللا     ،  ومن حيكم بغـري مـا أنـزل اهللا        . خصائصها ومن مقتضاها احلاكمية التشريعية    

ومـاذا يكـون     .. ويدعي لنفسه هو حق األلوهية وخصائصها يف جانب آخر        ،  ها يف جانب  وخصائص
وهـو أقـوى     - والعمل،  وما قيمة دعوى اإلميان أو اإلسالم باللسان      ؟  الكفر إن مل يكن هو هذا وذاك      

 ! ؟ ينطق بالكفر أفصح من اللسان - تعبريا من الكالم
ال تعين إال حماولة التهرب من مواجهـة        ،  ام الشامل  إن املماحكة يف هذا احلكم الصارم اجلازم الع       

وليس هلذه   .. والتأويل والتأول يف مثل هذا احلكم ال يعين إال حماولة حتريف الكم عن مواضعه             . احلقيقة
 . املماحكة من قيمة وال أثر يف صرف حكم اهللا عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح األكيد

لعرض مناذج من شريعة التـوراة      ،  يعود السياق ،  ي يف دين اهللا كله     وبعد بيان هذا األصل القاعد    
مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا       - اليت أنزهلا اهللا ليحكم ا النبيون والربانيون واألحبار للذين هادوا         

 : عليه شهداء
، نواألذن بـاألذ  ،  واألنف بـاألنف  ،  والعني بالعني ،  أن النفس بالنفس  : وكتبنا عليهم فيها   " 

  ..  " واجلروح قصاص، والسن بالسن
وأصبحت جزءا من شريعة    ،   وقد استبقيت هذه األحكام اليت نزلت ا التوراة يف شريعة اإلسالم          

وإن كانـت ال تطبـق إال يف دار     . اليت جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إىل آخر الزمـان         ،  املسلمني
. سلطة املسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار اإلسالم        حيث ال متلك ال   ؛  العتبارات عملية حبتة  ،  اإلسالم

، حبكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة      ،  وحيثما كان ذلك يف استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها        
 . كما أرادها اهللا، لألزمان كافة

 :  وقد أضيف إليها يف اإلسالم حكم آخر يف قوله تعاىل
  ..   "فمن تصدق به فهو كفارة له " 

ومـن مث  ، وال تصدق به، ال تنازل فيه؛ إذ كان القصاص حتما.  ومل يكن ذلك يف شريعة التوارة   
  .. فال كفارة

 .  وحيسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق يف الظالل
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ة يف  املسـاواة يف الـدماء واملسـاوا       .. هو مبدأ املساواة  ،   أول ما تقرره شريعة اهللا يف القصاص      
فتقـتص للـنفس    ،  تعترف باملساواة بني النفوس    - غري شريعة اهللا   - ومل تكن شريعة أخرى    .. العقوبة
  .. على اختالف املقامات والطبقات واألنساب والدماء واألجناس، وتقتص للجوارح مبثلها، بالنفس

 واجلروح قصاص . والسن بالسن . واألذن باألذن . واألنف باألنف . والعني بالعني .  النفس بالنفس 
فكلهم من  . كلهم سواء أمام شريعة اهللا     .. وال حمكوم . وال حاكم . وال طبقية . وال عنصرية . ال متييز .. 

 . نفس واحدة يف خلقة اهللا
 " اإلنسـان  " إن هذا املبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة اهللا هو اإلعالن احلقيقي الكامل مليالد             

. أوال يف التحاكم إىل شريعة واحدة وقضاء واحـد         .. ق املساواة اإلنسان الذي يستمتع كل فرد فيه حب      
 . وثانيا يف املقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة

وقد ختلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حىت ارتقت إىل بعض             ..  وهو أول إعالن  
 . لتطبيق العمليوإن ظلت دون هذا املستوى من ناحية ا، مستواه من ناحية النظريات القانونية

ال فيما بينهم وبني    ؛  عنه - التوراة -  ولقد اجنرف اليهود الذين ورد هذا املبدأ العظيم يف كتام         
على . بل فيما بينهم هم أنفسهم     " ليس علينا يف اآلميني سبيل    :  " حيث كانوا يقولون  ،  الناس فحسب 

فـردهم إىل    ع حىت جاءهم حممـد   ؛  العزيزةوبين النضري   ،  حنو ما رأينا فيما كان بني بين قريظة الذليلة        
 ! ورفع جباه األذالء منهم فساواها جبباه األعزاء .. شريعة املساواة - شريعة اهللا

هو العقـاب    - فوق ما حيمله من إعالن ميالد اإلنسان       -  والقصاص على هذا األساس العظيم    
يفكـر  ،  عتداء عليها باجلرح والكسر   أو اال ،  الرادع الذي جيعل من يتجه إىل االعتداء على النفس بالقتل         

وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن      ؛  وما زينه له اندفاعه   ،  مرتني ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه         
إذا . وأنه مأخوذ مبثل ما أحدث من اإلصابة       - أو جنسه ،  أو طبقته ،  دون نظر إىل نسبه أو مركزه      - قتل

أتلف من جسمه ما يقابل العضو      ،  وإذا أتلف عينا أو أذنا أو سنا      ؛  قطع يدا أو رجال قطعت يده أو رجله       
 - طالت مدة السجن أو قصـرت      - وليس األمر كذلك حني يعلم أن جزاءه هو السجن         .. الذي أتلفه 

على حنو ما سبق     .. والتشويه يف اخللقة شيء آخر غري اآلم السجن       ،  والنقص يف الكيان  ،  فاألمل يف البدن  
  .. بيانه يف حد السرقة

هـو القضـاء     - فوق ما حيمله من إعالن ميالد اإلنسان       - والقصاص على هذا األساس العظيم    
والذي يسكن فـورات  ، وجراحات القلوب، والذي يذهب حبزازات النفوس؛ الذي تستريح إليه الفطرة  
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ل والتعويض  وقد يقبل بعضهم الدية يف القت      .. اليت يقودها الغضب األعمى ومحية اجلاهلية     ،  الثأر اجلاحمة 
  .. ولكن بعض النفوس ال يشفيها إال القصاص. يف اجلراحات

حىت إذا ضـمن هلـا       - كما حلظها شرع اهللا يف التوراة      -  وشرع اهللا يف اإلسالم يلحظ الفطرة     
 : عفو القادر على القصاص - راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو .. القصاص املريح

 "  فمن تصدق به فهو كفارة له " 
والصدقة تكون بأخذ   [  سواء كان هو ويل الدم يف حالة القتل        ..  من تصدق بالقصاص متطوعا   

إذ العقوبة والعفو متروكـان     ،  أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الويل         ،  الدية مكان القصاص  
فتنـازل عـن    ،  هاأو كان هو صاحب احلق يف حالة اجلروج كل         ]له ويبقى لإلمام تغزيز القاتل مبا يراه        

 . حيط ا اهللا عنه؛ من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه .. القصاص
نفوسـا  . وتعليق القلب بعفو اهللا ومغفرته    ،   وكثريا ما تستجيش هذه الدعوة إىل السماحة والعفو       

فماذا يعود علـى ويل      .. وال يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت        ؛  ال يغنيها العوض املايل   
إنه غاية ما يستطاع يف األرض إلقامـة        .. ؟    أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد      ؟  قتول من قتل القاتل   امل

ولكن تبقى يف النفس بقية ال ميسح عليها إال تعليق القلوب بالعوض الـذي               .. وتأمني اجلماعة ،  العدل
  .. جييء من عند اهللا

كسر  " قال،  عن أيب السفر  ،  سحاقحدثنا يونس بن أيب إ    ،  حدثنا وكيع : قال.  روى اإلمام أمحد  
فـأحل   .. سنرضـيه : فقـال معاويـة   . فاستعدى عليه معاوية  . رجل من قريش سن رجل من األنصار      

مسعـت  : فقال أبـو الـدرداء     - وأبو الدرداء جالس   -!  شأنك بصاحبك : فقال معاويه  .. األنصاري
أو ،   رفعه اهللا به درجـة     ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إال         :  " يقول ع رسول اهللا 

  "  .. فإين قد عفوت: فقال األنصارى "  .. حط به عنه خطيئة
  ..  وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت مبا مل ترض من مال معاوية الذي لوح له به التعويض

ومبا يتعمق قلـوم    ،  ومبا حييك يف نفوسهم من مشاعر وخواطر      ؛   وتلك شريعة اهللا العليم خبلقة    
 . ويكسب فيها االطمئنان والسالم من األحكام؛ اويرضيه

يعقب باحلكم  ،  اليت صارت طرفا من شريعة القرآن     ،   وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة      
 : العام
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  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون " 
 .  " ونالظامل " ولكن الوصف اجلديد هنا هو؛ ليس هناك ما خيصصه،  والتعبري عام

وإمنـا يعـين    .  وهذا الوصف اجلديد ال يعين أا حالة أخرى غري اليت سبق الوصف فيها بالكفر             
 - سـبحانه  - فهو كافر باعتباره رافضـا أللوهيـة اهللا       . إضافة صفة أخرى ملن مل حيكم مبا أنزل اهللا        

وهو ظـامل حبمـل     . اسوبادعائه هو حق األلوهية بادعائه حق التشريع للن       ،  واختصاصه بالتشريع لعباده  
فوق ظلمه لنفسـه بإيرادهـا مـوارد        . الصاحلة املصلحة ألحواهلم  ،  الناس على شريعة غري شريعة رم     

 . للفساد - وهو معهم - وبتعريض حياة الناس. وتعرضها لعقاب الكفر، التهلكة
فجـواب  .  . " ومن مل حيكم مبا أنـزل اهللا      :  "  وهذا ما يقتضيه احتاد املسند إليه وفعل الشرط       

 من " ويعود كالمها على املسند إليه يف فعل الشرط وهو        ؛  الشرط الثاين يضاف إىل جواب الشرط األول      
 . املطلق العام" 

|     |     | 
 . مث ميضي السياق يف بيان اطراد هذا احلكم العام فيما بعد التوراة

وآتيناه اإلجنيل فيـه    . وراةمصدقا ملا بني يديه من الت     ،  وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي      " 
وليحكم أهل اإلجنيـل مبـا      . وهدى وموعظة للمتقني  ،  ومصدقا ملا بني يديه من التوراة     ،  هدى ونور 
  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون، أنزل اهللا فيه

اإلجنيـل  ومل يتضمن    .. وشريعة حكم ،  ليكون منهج حياة  ،   فقد آتى اهللا عيسى بن مرمي اإلجنيل      
فاعتمـد  ،  وقد جاء مصدقا ملا بني يديه من التوراة       . يف ذاته تشريعا إال تعديالت طفيفة يف شريعة التوراة        

ولكـن   .. وهدى وموعظة ،  وجعل اهللا فيه هدى ونورا     .. فيما عدا هذه التعديالت الطفيفة     - شريعتها
هم الذين تتفتح   ،  دى والنور واملوعظة  فاملتقون هم الذين جيدون يف كتب اهللا اهل       .  " للمتقني " .. ؟    ملن

 وهم الذين تتفتح هلم هذه الكتب عما فيها من اهلدى والنور          ؛  قلوم ملا يف هذه الكتب من اهلدى والنور       
وال جتد يف   ؛  وال جتد يف الكلمات معانيها    ؛  فال تبلغ إليها املوعظة   ،  أما القلوب اجلاسية الغليظة الصلده    .. 

وال تنتفع من هذا اهلدى ومن هذا النـور دايـة وال            ؛  د يف العقيدة مذاقها   وال جت ؛  التوجيهات روحها 
، وإن اهلـدى موجـود  ، ولكن ال تدركه إال البصرية املفتوحة    ،  إن النور موجود   .. معرفة وال تستجيب  

 . ولكن ال يلتقطها اال القلب الواعي، وإن املوعظة موجودة، ولكن ال تدركه إال الروح املستشرفة
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وجعله منهج حياة وشريعة حكم ألهل      ،   اهللا يف اإلجنيل هدى ونورا وموعظة للمتقني        وقد جعل 
شأنه يف هذا شأن التوراة وشأن كل كتـاب          - فليس رسالة عامة للبشر   ،  أي إنه خاص م    .. اإلجنيل

 اليت هي شريعة التوراة    - ولكن ما طابق من شريعته     - قبل هذا الدين األخري   ،  وكل رسالة وكل رسول   
 . كما مر بنا يف شريعة القصاص. كم القرآن فهو من شريعة القرآنح -

 وأهل اإلجنيل كانوا إذن مطالبني أن يتحاكموا إىل الشريعة اليت أقرها وصدقها اإلجنيل من شريعة               
 : التوراة

 .  " وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه " 
يهود كذلك لن يكونوا على شـيء حـىت   وهم وال.  فالقاعدة هي احلكم مبا أنزل اهللا دون سواه     

فكلـه شـريعة     - بعد اإلسـالم   - وما أنزل إليهم من رم     - قبل اإلسالم  - يقيموا التوراة واإلجنيل  
 : وشريعة اهللا األخرية هي الشريعة املعتمدة، هم ملزمون ا، واحدة

  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون " 
وصفة الفسق تضاف إىل صفيت الكفر والظلم مـن          ..  على عمومه وإطالقه    والنص هنا كذلك  

إمنا هي صفة زائـدة علـى       . وليست تعين قوما جددا وال حالة جديدة منفصلة عن احلالة األوىل          . قبل
 . ومن أي قبيل، الصقة مبن مل حيكم مبا أنزل اهللا من أي جيل، الصفتني قبلها

والظلم حبمل الناس على غـري شـريعة اهللا         .  يف رفض شريعته    الكفر برفض ألوهية اهللا ممثال هذا     
فهي صفات يتضـمنها     .. والفسق باخلروج عن منهج اهللا واتباع غري طريقه       . وإشاعة الفساد يف حيام   

 . ويبوء ا مجيعا دون تفريق. وتنطبق مجيعها على الفاعل، الفعل األول
|     |     | 

 إا الرسالة اليت جاءت تعرض     .. وإىل الشريعة األخرية  ؛  خريةوأخريا يصل السياق إىل الرسالة األ     
ولتكون شريعته هي شريعة النـاس      ؛  ليكون دين البشرية كلها   ؛  يف صورته النهائية األخرية    " اإلسالم" 

ولتقيم منهج اهللا حلياة البشرية حـىت       ؛  ولتهيمن على كل ماكان قبلها وتكون هي املرجع النهائي        ؛  مجيعا
والشريعة اليت تعيش   ؛  املنهج الذي تقوم عليه احلياة يف شىت شعبها ونشاطها        . رض ومن عليها  يرث اهللا األ  

وآداب ،  ونظامها االجتماعي ،  وتستمد منها تصورها االعتقادي   ؛  احلياة يف إطارها وتدور حول حمورها     
فة يف  وتتحول إىل ثقا  ،  ال لتعرف وتدرس  ،  وقد جاءت كذلك ليحكم ا     .. سلوكها الفردي واجلماعي  

وال يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر يف صغرية من           ،  وقد جاءت لتتبع بكل دقة    ! الكتب والدفاتر 
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وال يشفع يف هذه املخالفة أن يقول أحـد      . فإما هذا وإما فهي اجلاهلية واهلوى      .. شئون احلياة أو كبرية   
إمنا يريـد اهللا أن حتكـم       .  واحدة فلو شاء اهللا جلعل الناس أمة     . إنه جيمع بني الناس بالتساهل يف الدين      

 : مث يكون من أمر الناس ما يكون، شريعته
فاحكم بينهم مبا   ،  مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه       ،  وأنزلنا إليك الكتاب باحلق    " 
ولـو شـاء اهللا   . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق      ،  أنزل اهللا 

فينبـئكم  ، إىل اهللا مرجعكم مجيعا. فاستبقوا اخلريات، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ة واحدةجلعلكم أم 
واحذرهم أن يفتنوك عـن     . وال تتبع أهواءهم  ،  وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا     . مبا كنتم فيه ختتلفون   

ـ  ،  فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم         . بعض ما أنزل اهللا إليك     ثريا مـن   وإن ك
  "  .. ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون؟ أفحكم اجلاهلية يبغون. الناس لفاسقون

وهذا االحتياط البالغ لكل    ،  وهذا احلسم يف التقرير   ،   ويقف اإلنسان أمام هذه النصاعة يف التعبري      
البسـات  من هذه الشريعة يف بعـض امل     - ولو قليل  - ما قد يهجس يف اخلاطر من مربرات لترك شيء        

أن يتـرك    - يدعي اإلسـالم   - فيعجب كيف ساغ ملسلم   ،  يقف اإلنسان أمام هذا كله     .. والظروف
وكيف ساغ له أن يظل يدعي اإلسالم بعد هذا التـرك    ! بدعوى املالبسات والظروف  ،  شريعة اهللا كلها  

ة اإلسالم من   وقد خلعوا ربق  ! ؟   " مسلمني " وكيف ال يزال الناس يسمون أنفسهم     ! الكلي لشريعة اهللا  
يف صـورة رفضـهم اإلقـرار    ،  ويرفضون اإلقرار له باإللوهيـه    ؛  وهم خيلعون شريعة اهللا كلها    ،  رقام
وبضرورة تطبيقها كلـها يف مجيـع       ،  وبصالحية هذه الشريعه يف مجيع املالبسات والظروف      ،  بشريعته

 ! املالبسات والظروف
  ..  " وأنزلنا إليك الكتاب باحلق " 

وفـرض  ،  وهي اجلهه اليت متلك حق ترتيل الشـرائع       ،   صدوره من جهى األلوهيه     يتمثل احلق يف  
ويف كـل مـا     ،  ويف كل ما يعرض له من شئون العقيده والشريعه        ،  ويتمثل احلق يف حمتوياته    .. القوانني

 . وما حيمله من توجيه، يقصه من خري
  ..  " مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه " 

واملرجع األخري يف منهج احلياة     ،  وهو املرجع األخري يف هذا الشأن     ،  ره األخريه لدين اهللا    فهو الصو 
 . بال تعديل بعد ذلك وال تبديل، ونظام حيام، وشرائع الناس
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سواء كان هذا االخـتالف يف      .  ومن مث فكل اختالف جيب أن يرد إىل هذا الكتاب ليفصل فيه           
أو يف الشريعه اليت جاء هـذا الكتـاب بصـورا      ،  ات السماويه التصور االعتقادي بني أصحاب الديان    

فاملرجع الذي يعودون إليه بـآرائهم يف شـأن         ،  أو كان هذا االختالف بني املسلمني أنفسهم      . األخريه
وال قيمه آلراء الرجال ما مل يكن هلا أصل تستند إليه مـن هـذا املرجـع                 . احلياه كله هو هذا الكتاب    

 . األخري
 :  هذه احلقيقه مقتضياا املباشره وتترتب على

  ..  " وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق، فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا " 
فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يبحثـون إليـه             ع  واألمر موجه ابتداء إىل رسول اهللا     

طاملا أنه لـيس هنـاك       .. وإىل آخر الزمان   .. بل هو عام  ،  ولكنه ليس خاصاً ذا السبب    . متحاكمني
 ! لتعديل شيء ما يف هذا املرجع األخري، وال رساله جديده، رسول جديد

ورضيه اهللا هلم منـهج حيـاه للنـاس         . ومتت به نعمة اهللا على املسلمني     ،   لقد كمل هذا الدين   
، آخروال لترك شيء من حكمه إىل حكم        ،  ومل يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله         . أمجعني

وعلم اهللا  . أنه يسع الناس مجيعاً   ،  وقد علم اهللا حني رضيه للناس     . وال شيء من شريعته إىل شريعة أخرى      
وأي . اىل يوم الـدين   ،  وأنه يسع حياة الناس مجيعاً    . حني رضيه مرجعاً أخرياً أنه حيقق اخلري للناس مجيعاً        

خيـرج  . املعلوم من الدين بالضـروره    هو إنكار هلذا     - ودعك من العدول عنه    - تعديل يف هذا املنهج   
 ! إنه من املسلمني: ولو قال باللسان ألف مره. صاحبه من هذا الدين

 وقد علم اهللا أن معاذير كثريه ميكن أن تقوم وأن يربر ا العدول عن شيء مما أنزل اهللا واتبـاع                    
زل اهللا كله بال عـدول      وأن هواجس قد تتسرب يف ضرورة احلكم مبا أن         .. أهواء احملكومني املتحاكمني  

يف هذه اآليات مرتني من اتباع أهـواء      ع فحذر اهللا نبيه  . يف بعض املالبسات والظروف   ،  عن شيء فيه  
  .. ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اهللا إليه، املتحاكمني

 واالجتاهات،  الرغبة البشرية اخلفية يف تأليف القلوب بني الطوائف املتعددة        :  وأوىل هذه اهلواجس  
وامليـل  ،  ومسايرة بعض رغبام عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة        . والعقائد املتجمعة يف بلد واحد    
 ! أو اليت يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة، إىل التساهل يف األمور الطفيفة

أن يؤمنوا له إذا تصاحل معهم على التسـامح يف           ع وقد روى أن اليهود عرضوا على رسول اهللا       
كما  - ولكن األمر  .. وأن هذا التحذير قد نزل خبصوص هذا العرض       . بعينها منها حكم الرجم   أحكام  
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ويتعرض له أصحاب   ،  فهو أمر يعرض يف مناسبات شىت     . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      - هو ظاهر 
لى وأن يقطع الطريق ع   ،  أن حيسم يف هذا األمر     - سبحانه - وقد شاء اهللا   .. هذه الشريعة يف كل حني    

وتأليفا للقلوب حني ختتلف الرغبـات      ،  الرغبة البشرية اخلفية يف التساهل مراعة لالعتبارات والظروف       
؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنـهاجا      ؛  إن اهللا لو شاء جلعل الناس أمة واحدة       : فقال لنبيه . واألهواء

وأن كـال   . ياة كلها من عطايا   وما آتاهم يف احل   ،  وجعلهم مبتلني خمتربين فيما آتاهم من الدين والشريعة       
وحياسبهم على ما اختذوا مـن منـهج        ،  فينبئهم باحلقيقة ،  مث يرجعون كلهم إىل اهللا    ؛  منهم يسلك طريقه  

وأنه إذن ال جيوز أن يفكر يف التساهل يف شيء من الشريعة لتجميع املختلفني يف املشـارب                  .. وطريق
 : فهم ال يتجمعون .. واملناهج

ولكن ليبلوكم فيمـا    . ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة     ،  شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم     " 
 .  " إىل اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون. فاستبقوا اخلريات. آتاكم

وخباصة ما يبدو منها خريا وتأليفا للقلوب       ؛  مداخل الشيطان كلها   - سبحانه -  بذلك أغلق اهللا  
أو يف مقابل ما يسـمونه  ! يف مقابل إرضاء اجلميع؛  يف شيء من شريعة اهللا    بالتساهل  ؛  وجتميعا للصفوف 
 ! وحدة الصفوف

فالناس قد  !  إن شريعة اهللا أبقى وأغلى من أن يضحى جبزء منها يف مقابل شيء قدر اهللا أال يكون                
وحلكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،  ولكل منهم منهج  ،  ولكل منهم مشرب  ،  خلقوا ولكل منهم استعداد   

وجعل هذا ابتالء هلـم  . وتركهم يستبقون؛ وقد عرض اهللا عليهم اهلدى   .  اهللا خلقوا هكذا خمتلفني    حكم
 ؛ وهم إليه راجعون، يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه

أو بتعبري  ،  أن حياول أحد جتميعهم على حساب شريعة اهللا       ،  وحماولة فاشلة ،   وإا لتعلة باطلة إذن   
فالعدول أو التعديل يف شريعة اهللا ال يعـين شـيئا إال   . البشرية وفالحهاآخر على حساب صالح احلياة     

وإال ؛  وإال انتفاء العدالة يف حيـاة البشـر       ؛  وإال االحنراف عن املنهج الوحيد القومي     ؛  الفساد يف األرض  
 وهو شر عظيم وفساد عظـيم      .. واختاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون اهللا      ،  عبودية الناس بعضهم لبعض   

وألـا مضـادة    ؛  ألا غري ما قدره اهللا يف طبيعة البشر       ؛   جيوز ارتكابه يف حماولة عقيمة ال تكون       ال.. 
وهو خالق   .. واالجتاهات واملشارب ،  للحكمة اليت من أجلها قدر ما قدر من اختالف املناهج واملشارع          

  .. وإليه املرجع واملصري. اخللق وصاحب األمر األول فيهم واألخري
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يف ظل هذا النص الصادق      - تبدو،  ملثل هذا الغرض  ،  ة التساهل يف شيء من شريعة اهللا       إن حماول 
وال ؛  ال مربر هلا من الواقـع     ؛  حماولة سخيفة  - الذي يبدو مصداقه يف واقع احلياة البشرية يف كل ناحية         

فكيف وبعض  . الذي ال حياول إال حتقيق مشيئة اهللا      ،  وال قبول هلا يف حس املسلم     ؛  سند هلا من إرادة اهللا    
! ! ؟   " السائحني " إنه ال جيوز تطبيق الشريعة حىت ال خنسر       : يقولون " مسلمني " من يسمون أنفسهم  

 ! أي واهللا هكذا يقولون! 
فاحكم بينهم مبا أنزل    :  " فالنص األول . ويزيدها وضوحا ،   ويعود السياق فيؤكد هذه احلقيقة    
! قد يعين النهي عن ترك شريعة اهللا كلها إىل أهـوائهم ..   " اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق  

 : فاآلن حيذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل اهللا إليه
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنـزل  ، وال تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا      " 
  ..  " اهللا إليك

واألمـر   .. فهي فتنة جيب أن حتذر     .. وهو تصوير لألمر على حقيقته    ؛   فالتحذير هنا أشد وأدق   
أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنـة حيـذر اهللا          ؛  يف هذا اال ال يعدو أن يكون حكما مبا أنزل اهللا كامال           

 . منها
أمرهم إذا مل يعجبـهم      ع فيهون على رسول اهللا   ؛   مث يستمر السياق يف تتبع اهلواجس واخلواطر      

؛ وإذا هم تولوا فلم خيتاروا اإلسالم دينا      ،   الكبرية يف هذه الشريعة    هذا االستمساك الكامل بالصغرية قبل    
يف ذلك األوان حيث كان هناك ختيري قبل أن يصبح هذا حتمـا             [  أو تولوا عن االحتكام إىل شريعة اهللا      

 : ]يف دار اإلسالم 
 .  " قونوإن كثريا من الناس لفاس. فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم " 

وال جتعل  . وال يفتنك هذا عن االستمساك الكامل حبكم اهللا وشريعته        ؛   فإن تولوا فال عليك منهم    
فإم إمنا يتولون ويعرضون ألن اهللا يريد أن جيزيهم          .. إعراضهم يفت يف عضدك أو حيولك عن موقفك       

وال الصف  ؛  عة اهللا ودينه  ال أنت وال شري   : فهم الذين سيصيبهم السوء ذا اإلعراض     . على بعض ذنوم  
فهـم خيرجـون     " وإن كثريا من الناس لفاسـقون     :  " مث إا طبيعة البشر    .. املسلم املستمسك بدينه  

وال سبيل السـتقامتهم علـى   ! وال ذنب للشريعة، وال حيلة لك يف هذا األمر  ؛  ألم هكذا . وينحرفون
 ! الطريق
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ويأخذ الطريق على كـل حجـة       ؛  س املؤمنة  وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إىل النف       
  .. يف ظرف من الظروف؛ لغرض من األغراض؛ وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة

وال وسط بني الطـرفني     . وإما حكم اجلاهلية  ،  فإنه إما حكم اهللا    ..  مث يقفهم على مفرق الطريق    
 .. ومنهج اهللا يقود حياة البشر    ،   حياة الناس  وشريعة اهللا تنفذ يف   ،  حكم اهللا يقوم يف األرض     .. وال بديل 

 ؟ فأيهما يريدون .. ومنهج العبودية، وشريعة اهلوى، أو أنه حكم اجلاهلية
  "  .. ؟ ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون؟ أفحكم اجلاهلية يبغون " 

هـي حكـم    - كما يصفها اهللا وحيددها قرآنه - فاجلاهلية.  إن معىن اجلاهلية يتحدد ذا النص   
واالعتراف يف  ،  ورفض ألوهية اهللا  ،  واخلروج من عبودية اهللا   ،  ألا هي عبودية البشر للبشر    ،  البشر للبشر 

  .. مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية هلم من دون اهللا
هـذا  . ولكنها وضع من األوضاع   ؛  ليست فترة من الزمان    - يف ضوء هذا النص    -  إن اجلاهلية 

واملناقضـة  ،  املقابلة لإلسـالم  ،  فيأخذ صفة اجلاهلية  ،  ويوجد غدا ،  ويوجد اليوم ،  ع يوجد باألمس  الوض
 . لإلسالم

دون فتنة عـن بعـض       - إما أم حيكمون بشريعة اهللا     - يف أي زمان ويف أي مكان      -  والناس
 يعة من صنع البشر   وإما إم حيكمون بشر   . فهم إذن يف دين اهللا    ،  ويقبلوا ويسلمون ا تسليما    - منها

وليسوا ،  وهم يف دين من حيكمون بشريعته     ؛  ويقبلوا فهم إذن يف جاهلية     - يف أي صورة من الصور     -
والذي يرفض شريعة اهللا يقبل شريعة      ؛  والذي ال يبتغى حكم اهللا يبتغي حكم اجلاهلية       . حبال يف دين اهللا   

 . ويعيش يف اجلاهلية، اجلاهلية
 ! وهم بعد ذلك باخليار. هللا الناس عليهيقف ا،  وهذا مفرق الطريق

 . وسؤال تقرير ألفضلية حكم اهللا؛  مث يسأهلم سؤال استنكار البتغائهم حكم اجلاهلية
  "  .. ؟ ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون " 

 ؟ فمن أحسن من اهللا حكما! وأجل
ا يشرع اهللا هلم وحيكـم      خريا مم ،  وحيكم فيهم ،   ومن ذا الذي جيرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس        

 ؟ فيهم
 ؟ وأية حجة ميلك أن يسوقها بني يدي هذا االدعاء العريض
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إنه أرحم بالناس مـن     : أيستطيع أن يقول  ؟  إنه أعلم بالناس من خالق الناس     :  أيستطيع أن يقول  
 - إن اهللا : أيسـتطيع أن يقـول    ؟  إنه أعرف مبصاحل الناس من إله الناس      : أيستطيع أن يقول  ؟  رب الناس 
وجيعـل  ، وجيعل رسوله خـامت النبـيني  ؛ ويرسل رسوله األخري، وهو يشرع شريعته األخرية    - سبحانه

وأن ،  جيهل أن أحوالًا ستطرأ    - سبحانه - كان .. وجيعل شريعته شريعة األبد   ،  رسالته خامتة الرساالت  
حـىت  ،  ليهفلم حيسب حساا يف شريعته ألا كانت خافية ع        ؛  وأن مالبسات ستقع  ،  حاجات ستستجد 

 ! ؟ انكشفت للناس يف آخر الزمان
، ويستبدل ا شريعة اجلاهليـة    ،   ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اهللا عن حكم احلياة           

فـوق  ،  أو هوى جيب من أجيال البشر     ،  وجيعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب       ؛  وحكم اجلاهلية 
 ؟ وفوق شريعة اهللا، حكم اهللا

 ! ؟ وخباصة إذا كان يدعي أنه من املسلمني .. يقوله ما الذي يستطيع أن 
؛ أمل يكن هذا كله يف علم اهللا      .. ؟    اخلوف من األعداء  ؟  عدم رغبة الناس  ؟  املالبسات؟   الظروف

 ؟ وأال يفتنوا عن بعض ما أنزله، وأن يسريوا على منهجه، وهو يأمر املسلمني أن يقيموا بينهم شريعته
أمل ؟  واالحوال املتغلبـة  ،  واألوضاع املتجددة ،  ب احلاجات الطارئة   قصور شريعة اهللا عن استيعا    

 ؟ وحيذر هذا التحذير، وهو يشدد هذا التشديد؛ يكن ذلك يف علم اهللا
مـا الـذي     .. أو من يدعون اإلسالم    .. ولكن املسلم  ..  يستطيع غري املسلم أن يقول مايشاء     

 ؟ أو يبقى هلم شيء من اإلسالم؟ مث يبقون على شيء من اإلسالم، يقولونه من هذا كله
  .. وال فائدة يف املماحكة عنده وال اجلدال؛ الذي ال معدى عنده من االختيار،  إنه مفرق الطريق

  .. إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية. إما إميان وإما كفر.  إما إسالم وإما جاهلية
والذين ال يقبلون حكم اهللا من      . سقون والذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا هم الكافرون الظاملون الفا         

  .. احملكومني ما هم مبؤمنني
وأال يتردد يف تطبيقهـا علـى   ؛  إن هذه القضية جيب أن تكون واضحة وحامسة يف ضمري املسلم         

 ! والتسليم مبقتضى هذه احلقيقة ونتيجة هذا التطبيق على األعداء واألصدقاء؛ واقع الناس يف زمانه
ولـن  ،  ولن يتضح له منـهج    ؛  فلن يستقيم له ميزان   ،  ملسلم يف هذه القضية    وما مل حيسم ضمري ا    

وإذا جاز أن تبقـى      .. ولن خيطو خطوة واحدة يف الطريق الصحيح      ؛  يفرق يف ضمريه بني احلق والباطل     
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فما جيوز أن تبقـى غامضـة وال مائعـة يف    ؛ هذه القضية غامضة أو مائعة يف نفوس اجلماهري من الناس 
  .. وأن حيققوا ألنفسهم هذا الوصف العظيم " املسلمني "  أن يكونوانفوس من يريدون

|     |     | 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومن يتـولَّهم               + 

 فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفـيِهم  51 يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ  
يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى ما أَسرواْ                  

 ويقُولُ الَِّذين آمنواْ أَهـؤالء الَِّذين أَقْسمواْ ِباللِّه جهد أَيماِنِهم ِإنهم لَمعكُم            52ِهم ناِدِمني   ِفي أَنفُسِ 
     اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَت53ح          فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترن يواْ منآم ا الَِّذينها أَيي    أِْتي اللّهي 

ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخـافُونَ                
            ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤلُ اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكم54لَو مِإن        الَّـِذينو ـولُهسرو اللّه كُمِليا و
 ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَِّذين آمنواْ       55آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ         

نواْ الَ تتِخذُواْ الَِّذين اتخذُواْ ِدينكُم هزوا ولَِعبا مـن   يا أَيها الَِّذين آم56فَِإنَّ ِحزب اللِّه هم الْغاِلبونَ  
             ِمِننيؤم مِإن كُنت قُواْ اللّهاتاء وِليأَو الْكُفَّارو ِلكُمِمن قَب ابواْ الِْكتأُوت ِإلَـى      57الَِّذين متيـادِإذَا نو 

 قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنـا ِإالَّ          58ِعبا ذَِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعِقلُونَ       الصالَِة اتخذُوها هزوا ولَ   
 قُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشـر مـن        59أَنْ آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ              

ك مثُوبةً ِعند اللِّه من لَّعنه اللّه وغَِضب علَيِه وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ والْخنـاِزير وعبـد الطَّـاغُوت                  ذَِل
فِْر وهـم    وِإذَا جآؤوكُم قَالُواْ آمنا وقَد دخلُواْ ِبالْكُ       60أُولَـِئك شر مكَاناً وأَضلُّ عن سواء السِبيِل        
 وترى كَِثريا منهم يساِرعونَ ِفي اِإلثْـِم والْعـدواِن   61قَد خرجواْ ِبِه واللّه أَعلَم ِبما كَانواْ يكْتمونَ      

ار عـن قَـوِلِهم اِإلثْـم        لَوالَ ينهاهم الرباِنيونَ واَألحب    62وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانواْ يعملُونَ       
 وقَالَِت الْيهود يد اللِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنواْ ِبما          63وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانواْ يصنعونَ       

         ا منَّ كَِثريِزيدلَياء وشي فكَي نِفقاِن يوطَتسبم اهدلْ يا        قَالُواْ بكُفْرا وانيطُغ كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم مهن
وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّما أَوقَدواْ نارا لِّلْحرِب أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ ِفـي                

      ِحبالَ ي اللّها وادِض فَساَألر  فِْسِدين64الْم          ئَاِتِهميس مهنا عناْ لَكَفَّرقَواتواْ وناِب آملَ الِْكتأَنَّ أَه لَوو 
 ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلِجنيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم من ربِهم ألكَلُواْ ِمن             65وألدخلْناهم جناِت النِعيِم    

  _66فَوِقِهم وِمن تحِت أَرجِلِهم منهم أُمةٌ مقْتِصدةٌ وكَِثري منهم ساء ما يعملُونَ 
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|     |     | 
من أن هذه السورة مل ترتل كلـها        ،  نصوص هذا الدرس كله نؤيد ما ذهبنا إليه يف تقدمي السورة          

وأن مقاطع كثرية فيهـا يـرجح أن        ؛  ام السادس اهلجري  بعد سورة الفتح اليت نزلت يف احلديبية يف الع        
إن مل  ،  على األقـل   - عام األحزاب  - وقبل إجالء بين قريظة يف العام الرابع      ؛  تكون قد نزلت قبل ذلك    
  .. وبين قينقاع بعد بدر، قبل إجالء بين النضري بعد أحد .. يكن قبل هذا التاريخ أيضا

وإىل مالبسات  ،  االت واقعة يف اجلماعة املسلمة باملدينة     وإىل ح ،   فهذه النصوص تشري إىل أحداث    
 . وآخرها كان يف وقعة بين قريظة؛ ال تكون أبدا بعد كسر شوكة اليهود، ومواقف لليهود وللمنافقني

بأن من يتوهلم فهو     - بل التهديد  - وهذا التحذير .  فهذا النص عن إختاذ اليهود والنصارى أولياء      
وتـنفري  . وحيتجون بأم خيشون الـدوائر    ،   أن الذين يف قلوم مرض يوالوم      وهذه اإلشارة إىل  . منهم

 - واإلشارة إىل أن هؤالء يتخذون صالة املسـلمني       ،  املسلمني من الوالء ملن يتخذون دينهم هزوا ولعبا       
ة كل أولئك ال يكون إال ولليهود يف املدينة مـن القـو            .. . هزوا ولعبا  - إذا قام املسلمون إىل الصالة    

وأن حيتـاج   ؛  وأن تقع هذه احلـوادث    ،  ما جيعل من املمكن أن تقوم هذه املالبسات       ،  والنفوذ والتمكن 
والتشـهري ـم    ؛  مث إىل بيان حقيقة اليهـود     ؛  وإىل هذا التهديد املكرر   ،  األمر إىل هذا التحذير املشدد    

 . ساليباملنوع األ، وإىل كشف كيدهم ومناورام ومداورام على هذا النحو؛ والتنديد
يرجع بعضها إىل حـادث بـين   ؛  وقد ذكرت بعض الروايات أسبابا لرتول آيات يف هذا الدرس         

إين : وقوله يف والئه لليهود ووالء اليهود لـه       . وموقف عبداهللا بن أىب بن سلول     . قينقاع بعد غزورة بدر   
 ! رجل أخاف الدوائر ال أبرأ من والية موايل

ومراجعتها علـى   ،  دراسة املوضوعية لطبيعة النصوص وجوها    فإن ال ،   وحىت بدون هذه الروايات   
تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه يف تقدمي السورة عن الفتـرة           ،  أحداث السرية ومراحلها وأطوارها يف املدينة     

  .. اليت نزلت فيها
|     |     | 

ها لـدورها   وتشري نصوص هذا الدرس إىل طريقة املنهج القرآين يف تربية اجلماعة املسلمة وإعداد            
كما تشري إىل مقومات هذا املنهج واملبادى ء اليت يريد تقريرها يف النفس املسـلمة               ؛  الذي قدره اهللا هلا   

ليست خاصة جبيل من هـذه األمـة        ،  وهي مقومات ومبادى ء ثابته    . ويف اجلماعة املسلمة يف كل حني     
  .. ل جيلإمنا هي أساس النشأة للفرد املسلم وللجماعة املسلمة يف ك. دون جيل



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

118

 إن هذا القرآن يريب الفرد املسلم على أساس إخالص والئه لربه ورسـوله وعقيدتـه ومجاعتـه     
، وعلى ضرورة املفاصلة الكاملة بني الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر ال يرفع رايـة اهللا                ،  املسلمة

، أنه موضع اختيـار اهللا    وإشعاره  . وال ينضم إىل اجلماعة اليت متثل حزب اهللا       ؛  وال يتبع قيادة رسول اهللا    
بكـل   - وأن هذا االختيار  . وأداة لتحقيق قدره يف حياة البشر ويف وقائع التاريخ        ،  ليكون ستارا لقدرته  

، وأن مواالة غري اجلماعة املسلمة معناه االرتداد عـن ديـن اهللا     . فضل من اهللا يؤتيه من يشاء      - تكاليفه
  .. ا التفضل اجلميلوالنكول عن هذا االختيار العظيم والتخلي عن هذ

يا أيها الذين آمنـوا ال تتخـذوا        :  "  وهذا التوجه واضح يف النصوص الكثرية يف هذا الدرس        
إن اهللا ال يهـدي      .. ومن يتوهلم منكم فإنه منهم     .. بعضهم أولياء بعض   .. اليهود والنصارى أولياء  

نه فسوف يـأيت اهللا بقـوم حيبـهم         يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دي         ..  "  " القوم الظاملني 
ذلك  .. جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم       . أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين     . وحيبونه

والـذين  ،  إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا      ..  "  " واهللا واسع عليم  . فضل اهللا يؤتيه من يشاء    
ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا         ..  يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون     

  ..  " هم الغالبون
. وحقيقة املعركة اليت خيوضها معهم وخيوضوا معـه       ،   مث يرىب القرآن وعي املسلم حبقيقة أعدائه      

 ،وهم يعادونه لعقيدته ودينه    .. فالعقيدة هي القضية القائمة بني املسلم وكل أعدائه       . إا معركة العقيدة  
ومـن مث  ، وهم يعادونه هذا العداء الذي ال يهدأ ألم هم فاسقون عـن ديـن اهللا   ،  قبل أي شيء آخر   

ومـا  ،  قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا          :  " يكرهون كل من يستقيم على دين اهللا      
 الـدوافع   وهـذه هـي   ؛  فهذه هي العقدة   " ؟ ؟   وأن أكثركم فاسقون  . وما أنزل من قبل   ،  أنزل إلينا 
 ! األصيلة

فإخالص الوالء هللا ورسـوله     . عظيمة،  وقيمة هذه التوجيهات األساسية فيه    ،   وقيمة هذا املنهج  
أمران  .. ومعرفة طبيعة املعركة وطبيعة األعداء فيها     ،  ودينه وللجماعة املسلمة القائمة على هذا األساس      

أو يف التنظيم احلركي للجماعـة      ،   للمسلم مهمان سواء يف حتقيق شرائط اإلميان أو يف التربية الشخصية         
، وال يكونون يف ذوام شـيئا     ،  فالذين حيملون راية هذه العقيدة ال يكونون مؤمنني ا أصال          .. املسلمة

وال حيققون يف واقع األرض أمرا ما مل تتم يف نفوسهم املفاصلة الكاملة بينهم وبني سائر املعسكرات اليت                  
وما مل يعرفوا طبيعـة     ،  تمحض والؤهم هللا ورسوله ولقيادم اخلاصة املؤمنة به       وما مل ي  ،  ال ترفع رايتهم  
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وأن ،  وما مل يستيقنوا أم مجيعا إلـب علـيهم        ،  أعدائهم وبواعثهم وطبيعة املعركة اليت خيوضوا معهم      
 . بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعة املسلمة والعقيدة اإلسالمية على السواء

. درس ال تقف عند كشف بواعث املعركة يف نفوس أعداء اجلماعة املسلمة            والنصوص يف هذا ال   
، ليتبني املسلم حقيقة مـن حياربـه      ،  بل تكشف كذلك طبيعة هؤالء األعداء ومدى فسقهم واحنرافهم        

 : وأنه ال مفر منها، وليقتنع وجدانه بضرورة هذه املعركة، وليطمئن ضمريه إىل املعركة اليت خيوضها
يـا   "  "  .. بعضهم أولياء بعض   .. ذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء      يا أيها ال   " 

من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم        - أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا         
ـ ، وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبـا . واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني . أولياء - والكفار ك ذل

  ..  " بأم قوم ال يعقلون
واهللا أعلم مبـا كـانوا      ،  وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به      . آمنا: وإذا جاؤوكم قالوا   " 
 ! وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون     ،  وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان      . يكتمون

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف     . مبا قالوا غلت أيديهم ولعنوا    ،  يد اهللا مغلولة  : وقالت اليهود "  ..  " 
ومـواقفهم  ، ومن هذه صفام ..  " وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا     . يشاء

ال مناص للمسلم من دفعهـم وهـو   ، واستهزاؤهم بدينها وصالا، وتألبهم عليها ،  من اجلماعة املسلمة  
  .. مطمئن الضمري

وقيمة اإلميان يف مصائر اجلماعات يف هذه احليـاة     ،  ية املعركة ونتيجتها   كذلك تقرر النصوص ا   
 ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون          :  " الدنيا قبل اجلزاء يف احلياة اآلخرة     

م ولو أ . ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئام وألدخلناهم جنات النعيم            ..  " " 
  ..  " ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم، وما أنزل إليهم من رم، أقاموا التوراة واإلجنيل

ومينحه هذا الفصل العظيم يف اختياره هلذا الـدور         ،   كما تقرر صفة املسلم الذي خيتاره اهللا لدينه       
أذلة على  ،  م وحيبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبه             :  " الكبري

ذلك فضل اهللا يؤتيه من      .. جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم       ،  املؤمنني أعزة على الكافرين   
  ..  " يشاء واهللا واسع عليم

واجلماعـة املسـلمة علـى      ،  ويف صياغة الفرد املسلم   ،   وكل هذه التقريرات خطوات يف املنهج     
 . األساس املتني
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|     |     | 
ومن يتـوهلم   . بعضهم أولياء بعض  . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء          "

، فترى الذين يف قلوم مـرض يسـارعون فـيهم    . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني     . منكم فإنه منهم  
أسروا فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما             . خنشى أن تصيبنا دائرة   : يقولون

حبطـت  ؟  ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم          : يف أنفسهم نادمني  
  ..  " فأصبحوا خاسرين، أعماهلم

 وحيسن أن نبني أوال معىن الوالية اليت ينهى اهللا الذين آمنوا أن تكـون بينـهم وبـني اليهـود                    
  .. والنصارى

فبعيد جدا أن يكون بـني      . وال تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم     . عهم إا تعين التناصر والتحالف م    
الـذي كـان    ،  إمنا هو والء التحالف والتناصر    . املسلمني من مييل إىل اتباع اليهود والنصارى يف الدين        

، حبكم ما كان واقعا من تشابك املصاحل واألواصـر        ،  فيحسبون أنه جائز هلم   ،  يلتبس على املسلمني أمره   
ويف أوائل العهد بقيـام اإلسـالم يف        ،  ذا الوالء بينهم وبني مجاعات من اليهود قبل اإلسالم        ومن قيام ه  

بعد ما تبني عدم إمكان قيام الوالء والتحالف والتناصـر بـني            . حىت اهم اهللا عنه وأمر بإبطاله     ،  املدينة
  .. املسلمني واليهود يف املدينة

وقد جاء يف صدد الكالم عـن العالقـة بـني           . نية وهذا املعىن معروف حمدد يف التعبريات القرآ      
ما لكـم مـن     :  " فقال اهللا سبحانه  : املسلمني يف املدينة واملسلمني الذين مل يهاجروا إىل دار اإلسالم         

فاملسـلم ويل   . وطبيعي أن املقصود هنا ليس الوالية يف الـدين         ..  " واليتهم من شيء حىت يهاجروا    
فهي اليت ال تقوم بني املسلمني      . ا املقصود هو والية التناصر والتعاون     إمن. املسلم يف الدين على كل حال     

وهذا اللون من الوالية هو الذي متنع هذه اآليـات           .. يف دار اإلسالم واملسلمني الذين مل يهاجروا إليهم       
 . ينةبعد ما كان قائما بينهم أول العهد يف املد، أن يقوم بني الذين آمنوا وبني اليهود والنصارى حبال

ولكنهما خيتلطان علـى    ،  واختاذهم أولياء شيء آخر   ،   إن مساحة اإلسالم مع أهل الكتاب شيء      
بوصفه حركـة   ،  الذين مل تتضح يف نفوسهم الرؤية الكاملة حلقيقة هذا الدين ووظيفته          ،  بعض املسلمني 
 طبيعته عن سائر    وفق التصور اإلسالمي الذي خيتلف يف     ،  تتجه إىل إنشاء واقع يف األرض     ،  منهجية واقعية 

كمـا تصـطدم    ،  بالتصورات واألوضاع املخالفة   - من مث  - وتصطدم؛  التصورات اليت تعرفها البشرية   
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، وال بـد منـها  ، وتدخل يف معركة ال حيلة فيهـا ، بشهوات الناس واحنرافهم وفسوقهم عن منهج اهللا      
  ..  منشئةوتتحرك إليه حركة إجيابية فاعلة، إلنشاء ذلك الواقع اجلديد الذي تريده

كمـا ينقصـهم    ،   وهؤالء الذين ختتلط عليهم تلك احلقيقة ينقصهم احلس النقي حبقيقة العقيدة          
ويغفلون عـن التوجيهـات القرآنيـة       ؛  الوعي الذكي لطبيعة املعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها        

تاب والرب ـم يف     فيخلطون بني دعوة اإلسالم إىل السماحة يف معاملة أهل الك         ،  الواضحة الصرحية فيها  
وبني الوالء الذي ال يكون إال هللا ورسوله وللجماعة         ،  اتمع املسلم الذي يعيشون فيه مكفويل احلقوق      

بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعـة        .. ناسني ما يقرره القرآن الكرمي من أن أهل الكتاب        . املسلمة
وأم لن يرضوا عن املسلم إال أن       ،  م إسالمه وأم ينقمون من املسل   ،  وأن هذا شأن ثابت هلم     .. املسلمة

وأم قد بدت البغضاء    . وأم مصرون على احلرب لإلسالم وللجماعة املسلمة      . يترك دينه ويتبع دينهم   
 . إىل آخر هذه التقريرات احلامسة .. من أفواهم وما ختفي صدورهم أكرب

لـوالء هلـم مبعـىن التناصـر        ولكنه منهي عن ا   ،   إن املسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب      
وإن طريقه لتمكني دينه وحتقيق نظامه املتفرد ال ميكن أن يلتقي مـع طريـق أهـل                 . والتحالف معهم 

ومهما أبدى هلم من السماحة واملودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وحتقيـق                  ،  الكتاب
  .. لهولن يكفهم عن مواالة بعضه لبعض يف حربه والكيد ، نظامه

أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحـدا نسـلكه للـتمكني            ،   وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة     
 ! ! ! إذا كانت املعركة مع املسلمني، فهم مع الكفار وامللحدين! أمام الكفار وامللحدين! للدين

ن أننـا  حني يفهمـو ؛  وهذه احلقائق الواعية يغفل عنها السذج منا يف هذا الزمان ويف كل زمان      
بوصـفنا   - نستطيع أن نضع أيدينا يف أيدي أهل الكتاب يف األرض للوقوف يف وجه املادية واإلحلـاد               

فأهل الكتاب هؤالء هم الذين     . وناسني تعليم التاريخ كله   ؛  ناسني تعليم القرآن كله    -!  مجيعا أهل دين  
وأهل الكتـاب   ..  " ا سبيلًاهؤالء أهدى من الذين آمنو:  " كانوا يقولون للذين كفروا من املشركني   

وأهل الكتاب  . وكانوا هلم درعا وردءا   ،  هؤالء هم الذين ألبوا املشركني على اجلماعة املسلمة يف املدينة         
وهـم الـذي    ،  وهم الذين ارتكبوا فظائع األندلس    ،  هم الذين شنوا احلروب الصليبية خالل مائيت عام       

وأهـل  ! متعاونني يف هذا مع اإلحلاد واملادية     ،  د حملهم وأحلوا اليهو ،  شردوا العرب املسلمني يف فلسطني    
، يف احلبشة والصومال واريتريـا واجلزائـر   .. الكتاب هؤالء هم الذين يشردون املسلمني يف كل مكان       
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ويف ،  يف يوغسالفيا والصني والتركستان واهلنـد     ،  ويتعاونون يف هذا التشريد مع اإلحلاد واملادية والوثنية       
 ! كل مكان

أنه ميكن أن يقوم بيننـا       - يف بعد كامل عن تقريرات القرآن اجلازمة       - ر بيننا من يظن    مث يظه 
 ! ندفع به املادية اإلحلادية عن الدين. وبني أهل الكتاب هؤالء والء وتناصر

؛ وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة اليت هي طابع اإلسالم         .  إن هؤالء ال يقرأون القرآن    
 . ء الذي حيذر منه القرآنفظنوها دعوة الوال

وال ، ال بوصفه عقيدة ال يقبل اهللا مـن النـاس غريهـا     ،   إن هؤالء ال يعيش اإلسالم يف حسهم      
، تقف يف وجه عداوات أهل الكتاب اليوم      ؛  بوصفه حركة إجيابية تستهدف إنشاء واقع جديد يف األرض        

 ! الطبيعي الوحيدألنه املوقف . املوقف الذي ال ميكن تبديله. كما وقفت له باألمس
 : لنعي حنن هذا التوجيه القرآين الصريح،  وندع هؤالء يف إغفاهلم أو غفلتهم عن التوجيه القرآين

ومـن   .. بعضهم أولياء بعـض    .. يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء         " 
  ..  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني. يتوهلم منكم فإنه منهم

ولكنه يف الوقت ذاته موجه لكل مجاعة مسلمة         -  النداء موجه إىل اجلماعة املسلمة يف املدينة        هذا
 " : موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صـفة         .. تقوم يف أي ركن من أركان األرض إىل يوم القيامة         

  "  .. الذين آمنوا
أن املفاصلة مل تكن كاملـة      ،  وا ولقد كانت املناسبة احلاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمن          

فقد كانـت هنـاك      - وخباصه اليهود  - وال حامسة بني بعض املسلمني يف املدينه وبعض أهل الكتاب         
وكان هذا كله طبيعياً مع      .. وعالقات جريه وصحبه  ،  وعالقات اقتصاد وتعامل  ،  عالقات والء وحلف  

بني أهل املدينة من العرب وبني اليهود       ،  سالمالوضع التارخيي واالقتصادي واالجتماعي يف املدينة قبل اإل       
بكـل  ؛  وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم يف الكيد هلذا الدين وأهلـه              .. بصفة خاصة 

واليت سبق استعراض بعضها يف األجـزاء  ؛ صنوف الكيد اليت عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثرية       
 . يت يتوىل هذا الدرس وصف بعضها كذلك يف هذه النصوصوال؛ اخلمسة املاضية من هذه الظالل

لتحقيق منهجه اجلديد   ،   ونزل القرآن ليبث الوعي الالزم للمسلم يف املعركة اليت خيوضها بعقيدته          
ولينشى ء يف ضمري املسلم تلك املفاصلة الكاملة بينه وبني كل من ال ينتمي إىل اجلماعة                . يف واقع احلياة  

. فهذه صفة املسلم دائمـا . املفاصلة اليت ال تنهي السماحة اخللقية. ت رايتها اخلاصةاملسلمة وال يقف حت   
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الـوعي واملفاصـلة     .. ولكنها تنهي الوالء الذي ال يكون يف قلب املسلم إال هللا ورسوله والذين آمنوا             
 . اللذان ال بد منهما للمسلم يف كل أرض ويف كل جيل

ومن يتوهلم  . بعضهم أولياء بعض   .. يهود والنصارى أولياء  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا ال       " 
 .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، منكم فإنه منهم

 .. ألا حقيقة نابعة من طبيعة األشياء      .. إا حقيقة ال عالقة هلا بالزمن      ..  بعضهم أولياء بعض  
وقد مضت القرون تلو القرون      .. تاريخإم لن يكونوا أولياء للجماعة املسلمة يف أي أرض وال يف أي             

واجلماعة املسـلمة يف     ع لقد ويل بعضهم بعضا يف حرب حممد       .. ترسم مصداق هذه القولة الصادقة    
ومل ختتل هـذه القاعـدة مـرة         .. على مدار التاريخ  ،  املدينة وويل بعضهم بعضا يف كل فجاج األرض       

 ال احلادث املفـرد   ،  يف صيغة الوصف الدائم   ،  لكرميومل يقع يف هذه األرض إال ما قرره القرآن ا         ؛  واحدة
إمنا هي اختيـار    ! ليست جمرد تعبري   .. بعضهم أولياء بعض   .. واختيار اجلملة االمسية على هذا النحو     .. 

 ! مقصود للداللة على الوصف الدائم األصيل
ضـهم أوليـاء   فإنه إذا كان اليهود والنصارى بع     ..  مث رتب على هذه احلقيقة األساسية نتائجها      

خيلع نفسه من الصـف  ، والفرد الذي يتوالهم من الصف املسلم.  إال من هو منهم    يتوالهمبعض فإنه ال    
ألن هذه هي النتيجة الطبيعيـة      . وينضم إىل الصف اآلخر    " اإلسالم " وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف     

 : الواقعية
  ..  " ومن يتوهلم منكم فإنه منهم " 

وبسبب من ظلمه هذا يدخله اهللا يف زمـرة          .. لدين اهللا وللجماعة املسلمة    وكان ظاملا لنفسه و   
 : وال يهديه إىل احلق وال يرده إىل الصف املسلم. اليهود والنصارى الذين أعطاهم والءه

  ..  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني " 
. فهو عنيف . ليس مبالعا فيه  ولكنه حتذير   .  لقد كان هذا حتذيرا عنيفا للجماعة املسلمة يف املدينة        

وبعضهم أوليـاء    - فما ميكن أن مينح املسلم والءه لليهود والنصارى       . ولكنه ميثل احلقيقة الواقعة   ؛  نعم
الذين يتوىل اهللا ورسوله والذين     ،  وتبقى له عضويته يف الصف املسلم     ،  مث يبقى له إسالمه وإميانه     - بعض
  .. فهذا مفرق الطريق .. آمنوا

؛  أن يتميع حسم املسلم يف املفاصلة الكاملة بينة وبني كل من ينهج غري منهج اإلسالم                وما ميكن 
مث يكون يف وسعه بعد ذلك أن يعمل عمال ذا قيمـة يف          ؛  وبينه وبني كل من يرفع راية غري راية اإلسالم        
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ـ        - أول ما تستهدف   - احلركة اإلسالمية الضخمة اليت تستهدف     ؛ دإقامة نظام واقعـي يف األرض فري
  .. ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات األخرى؛ خيتلف عن كل األنظمة األخرى

بأن دينه هـو الـدين      ،  الذي ال أرجحة فيه وال تردد     ،   إن اقتناع املسلم إىل درجة اليقني اجلازم      
 احليـاة   وبأن منهجه الذي كلفه اهللا أن يقـيم        ع بعد رسالة حممد   - الوحيد الذي يقبله اهللا من الناس     

وال ميكن أن يقوم    ؛  وال ميكن االستغناء عنه مبنهج آخر     ؛  ال نظري له بني سائر املناهج     ؛  منهج متفرد ،  عليه
؛ وال تصلح احلياة البشرية وال تستقيم إال أن تقوم على هذا املنهج وحده دون سـواه          ؛  مقامه منهج آخر  

: اقته يف إقامة هذا املنـهج بكـل جوانبـه         وال يعفيه اهللا وال يغفر له وال يقبله إال إذا هو بذل جهد ط             
 - وال يف جزء منه صـغري      - ومل يقبل من منهجه بديال    ،  مل يأل يف ذلك جهدا    ؛  االعتقادية واالجتماعية 

، وال يف أحكام تشـريعية    ،  وال يف نظام اجتماعي   ،  ومل خيلط بينه وبني أي منهج آخر يف تصور اعتقادي         
  ..  شرائع من قبلنا من أهل الكتابإال ما استبقاه اهللا يف هذا املنهج من

الذي يدفعه لالضطالع بعبء     - وحده -  إن اقتناع املسلم إىل درجة اليقني اجلازم ذا كله هو         
واملقاومـة  ،  والتكاليف املضنية ،  يف وجه العقبات الشاقة   ؛  النهوض بتحقيق منهج اهللا الذي رضيه للناس      

وإال فما العناء يف أمـر       .. اوز الطاقة يف كثري من األحيان     واألمل الذي يكاد جي   ،  والكيد الناصب ،  العنيدة
، سواء كانت هذه اجلاهلية ممثلة يف وثنية الشـرك    .. مما هو قائم يف األرض من جاهلية       - يغين عنه غريه  

إذا كانـت   ،  بل ما العناء يف إقامة املنهج اإلسالمي       .. أو يف اإلحلاد السافر   ،  أو يف احنراف أهل الكتاب    
 ؟ ميكن االلتقاء عليها باملصاحلة واملهادنة؛  بينه وبني مناهج أهل الكتاب أو غريهم قليلةالفوارق

باسم التسامح والتقريـب بـني أهـل األديـان          ،   إن الذين حياولون متييع هذه املفاصلة احلامسة      
وحـده  فالدين هو الدين األخري     . خيطئون فهم معىن األديان كما خيطئون فهم معىن التسامح        ،  السماوية
 .. ال يف التصور االعتقادي وال يف النظام االجتماعي       ،  والتسامح يكون يف املعامالت الشخصية    . عند اهللا 

وبأن عليـه أن حيقـق      ،  إم حياولون متييع اليقني اجلازم يف نفس املسلم بأن اهللا ال يقبل دينا إال اإلسالم              
هذا اليقني الذي    - ولو طفيفا  - بل فيه تعديال  وال يق ؛  منهج اهللا املمثل يف اإلسالم وال يقبل دونه بديال        

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن       ..  "  " إن الدين عند اهللا اإلسالم    :  " ينشئه القرآن الكرمي وهو يقرر    
يا أيها الذين آمنـوا ال       ..  "  " واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك         ..  "  " يقبل منه 

ويف  ..  " بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم مـنكم فإنـه منـهم         .. ى أولياء تتخذوا اليهود والنصار  
 ! وال على املسلم من متيع املتميعني ومتييعهم هلذا اليقني .. القرآن كلمة الفصل
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 : واليت يرتل القرآن من أجلها ذا التحذير؛  ويصور السياق القرآين تلك احلالة اليت كانت واقعة
 " يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة، م مرض يسارعون فيهمفترى الذين يف قلو "  ..  

. عن عطية بن سـعد    ،  مسعت أيب : قال،  حدثنا إدريس ،  حدثنا أبو كريب  : قال،   روى ابن جرير  
إن يل  . يا رسـول اهللا   : فقال ع جاء عبادة بن الصامت من بين احلارث بن اخلزرج إىل رسول اهللا           : قال

فقال عبـد  . وأتوىل اهللا ورسوله،  أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود      وإين؛  موايل من يهود كثري عددهم    
لعبد  ع فقال رسول اهللا  . ال أبرأ من والية موايل    . إين رجل أخاف الدوائر   : ]رأس النفاق   [  اهللا بن أيب  
 " ! ما خبلت به من والية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لـك دونـه              . يا أبا احلباب  :  " اهللا بن أيب  

  .. .  " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء:  " فأنزل اهللا عز وجل! قد قبلت: قال
حدثنا عثمان بن عبـد الـرمحن عـن         ،  حدثنا يونس بن بكري   ،  حدثنا هناد .  " وقال ابن جرير  

يصيبكم اهللا بيـوم    أسلموا قبل أن    : ملا ازم أهل بدر قال املسلمون ألوليائهم من اليهود        : قال،  الزهري
أما لـو   ؟  ال علم هلم بالقتال   ،  أغركم أن أصبتم رهطا من قريش     : فقال مالك بن الصيف   . مثل يوم بدر  

يا رسـول اهللا    : فقال عبادة بن الصامت   . أصررنا العزمية أن نستجمع عليكم مل يكن لكم يد أن تقاتلونا          
وإين أبـرأ إىل اهللا     . دة شـوكتهم  شـدي ،  كثريا سالحهم ،  إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم      

لكين ال أبرأ مـن واليـة       : فقال عبد اهللا بن أيب    . وال موىل يل إال اهللا ورسوله     ،  ورسوله من والية يهود   
يا أبا احلباب أرأيت الذي نفست به من واليـة  :  " ع فقال رسول اهللا. إين رجل ال بد يل منهم  . يهود

  .. إذن أقبل: فقال  " !فهو لك دونه؟ يهود على عبادة ابن الصامت
بنـو   ع فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبني رسـول اهللا           :  قال حممد بن إسحق   

فقـام  . حىت نزلوا على حكمه    ع فحاصرهم رسول اهللا  : قال. فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة     . قينقاع
وكانوا حلفاء   - أحسن يف موايل  يا حممد   : فقال - حني أمكنة اهللا منهم    - إليه عبداهللا بن أيب بن سلول     

يا حممـد أحسـن يف      : فقال - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - فأبطأ عليه رسول اهللا   : قال - اخلزرج
:  " ع فقال لـه رسـول اهللا    ع فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا      : قال. فأعرض عنه : قال. موايل
ال واهللا ال   : قال " . أرسلين! وحيك:  " مث قال . حىت رأوا لوجهه ظلال    ع وغضب رسول اهللا   " أرسلين

حتصدهم ،  قد منعوين من األمحر واألسود    ،  وثالمثائه دارع ،  أربعمائة حاسر . أرسلك حىت حتسن يف موايل    
  "  .. هم لك:  " ع فقال رسول اهللا. قال. إين امرؤ أخشى الدوائر؟ يف غداة واحدة
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، عن الوليد بن عبادة بن الصامت     ،  بادةعن ع ،  فحدثين أيب إسحق بن يسار    :  قال حممد بن إسحق   
ومشى عبادة بـن    ؛  تشبث بأمرهم عبداهللا بن أىب وقام دوم       ع ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا     : قال

له من حلفهم مثل الذي لعبد اهللا بـن أيب  . وكان أحد بين عوف بن اخلزرج     ع الصامت إىل رسول اهللا   
يا رسول اهللا أبرأ إىل اهللا ورسـوله        : وقال،  سوله من حلفهم  وتربأ إىل اهللا ور    ع فجعلهم إىل رسول اهللا   

ففيه ويف عبداهللا بـن أيب      . وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم    ،  وأتوىل اهللا ورسوله واملؤمنني   ،  من حلفهم 
 بعضهم أولياء بعض  ،  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء        :  " نزلت اآلية يف املائدة   

  ..  " ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون:  " إىل قوله" 
عن حممـد بـن     ،  حدثنا حيىي بن زكريا بن أىب زيادة      ،  حدثنا قتيبة بن سعيد   :  وقال اإلمام أمحد  

على عبداهللا بن    ع دخلت مع رسول اهللا   :  " قال،  عن أسامة بن زيد   ،  عن عودة ،  عن الزهري ،  إسحاق
فقد أبغضهم أسـعد بـن      : فقال عبداهللا  " قد كنت أاك عن حب يهود      " ع ال له النيب  فق،  أىب نعوده 

  ]وأخرجه أبو داود من حديث حممد بن إسحق [  .. زرارة فمات
واملتخلفة عن  ؛   فهذه األخبار يف جمموعها تشري إىل تلك احلالة اليت كانت واقعة يف اتمع املسلم             

وكذلك عن التصورات اليت مل تكن قد حسـمت يف      ؛  نة قبل اإلسالم  األوضاع اليت كانت قائمة يف املدي     
غري أن الـذي     .. قضية العالقات اليت ميكن أن تقوم بني اجلماعة املسلمة واليهود واليت ال ميكن أن تقوم              

ولكن النص جيمـل     .. ومل جيى ء ذكر يف الوقائع للنصارى      ،  يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود      
ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعالقة دائمة وأوضاع دائمة بني اجلماعة املسلمة              .. رىاليهود والنصا 

كما سيجيء يف سياق هذا الدرس      [  سواء من أهل الكتاب أو من املشركني      ،  وسائر اجلماعات األخرى  
 ومـع ،  ومع اختالف مواقف اليهود من املسلمني عن مواقف النصارى يف مجلتها يف العهد النبوي              .. ]

لتجدن أشد الناس   :  " إشارة القرآن الكرمي يف موضع آخر من السورة إىل هذا االختالف يف قوله تعاىل             
إنـا  : ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الـذين قـالوا        ،  عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا     

 اليهـود   فإن النص هنا يسـوي بـني      ،  مع هذا االختالف الذي كان يومذاك      "  .. اخل .. . نصارى
. فيما خيتص بقضية احملالفة والـوالء      .. كما يسوي النص القادم بينهم مجيعا وبني الكفار        - والنصارى

أن ليس للمسـلم والء وال حلـف إال مـع          : هي. ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة        
د ذلك كل الفرق يف هذا      ويستوي بع  .. وليس للمسلم والء إال هللا ولرسوله وللجماعة املسلمة       ؛  املسلم
  .. مهما اختلفت مواقفهم من املسلمني يف بعض الظروف .. األمر
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كان ،  وهو يضع للجماعة املسلمة هذه القاعدة العامة احلازمة الصارمة         - سبحانه -  على أن اهللا  
وقد أظهر    ..ومالبساا املوقوتة  ع ال تلك الفترة اخلاصة من حياة رسول اهللا       ،  علمه يتناول الزمان كله   

التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى هلذا الدين وللجماعة املسلمة يف معظم بقاع األرض مل يكـن                  
وإذا حنن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصـر يف حسـن اسـتقبال               .. أقل من عداء اليهود   

ها كله منذ أن احتكت به من       قد محلت لإلسالم يف تارخي    ،  فإننا جند الرقعة النصرانية يف الغرب     ،  اإلسالم
! ما ال يفترق عن حرب اليهود وكيدهم يف أي زمان         ،  وشنت عليه من احلرب والكيد    ،  العداوة والضغن 

عادت فإذا هـي أشـد      ،  حىت احلبشة اليت أحسن عاهلها استقبال املهاجرين املسلمني واستقبال اإلسالم         
  ..  هذا إال اليهودال جياريها يف؛ حربا على اإلسالم واملسلمني من كل أحد

بغض النظـر عـن     . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    . يعلم األمر كله   - سبحانه -  وكان اهللا 
وبغض النظر عما يقع مثلها يف بعـض        ! واقع الفترة اليت كان هذا القرآن يترتل فيها ومالبساا املوقوتة         

 . األحيان هنا وهناك إىل آخر الزمان
يلقون من عنت    - ولو أم ليسوا من اإلسالم يف شيء       - ين يتصفون به   وما يزال اإلسالم والذ   

ما يصدق  ،  احلرب املشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى يف كل مكان على سطح األرض             
. وما حيتم أن يتدرع املسلمون الواعون بنصيحة رم هلـم       ..  " بعضهم أولياء بعض  :  " قول اهللا تعاىل  
وكل معسكر  ،  وقضائه احلاسم يف املفاصلة الكاملة بني أولياء اهللا ورسوله        ؛  ويه القاطع ،  ازمبل بأمره اجل  

  .. آخر ال يرفع راية اهللا ورسوله
فالوالء والعـداء ال    .  إن اإلسالم يكلف املسلم أن يقيم عالقاته بالناس مجيعا على أساس العقيدة           

 - ومن مث ال ميكن أن يقوم الـوالء        ..  يف العقيدة  يكونان يف تصور املسلم ويف حركته على السواء إال        
وال حىت أمـام     .. إذ أما ال ميكن أن يتناصرا يف جمال العقيدة        ؛  بني املسلم وغري املسلم    - وهو التناصر 
وكيف يتناصران ولـيس   -!  كما يتصور بعض السذج منا وبعض من ال يقرأون القرآن      - اإلحلاد مثال 

 ؟ ان عليهبينهما أساس مشترك يتناصر
 .. وبعـض املخـدوعني أيضـا     ؛  وال يعرفون حقيقة اإلسالم   ،   إن بعض من ال يقرأون القرآن     

جبملتـه يف    " التدين " وأنه ميكن إذن أن يقف    ! كما أن اإلحلاد كله إحلاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    
  .. وحيارب التدين على اإلطالق، ألن اإلحلاد ينكر الدين كله. وجه اإلحلاد
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وال . وال يف حس املسلم الذي يتذوق اإلسـالم       ؛  كن األمر ليس كذلك يف التصور اإلسالمي       ول
 . إلقامة النظام اإلسالمي، وحركة ذه العقيدة، يتذوق اإلسالم إال من يأخذه عقيدة

وليس هناك   .. الدين هو اإلسالم   ..  إن األمر يف التصور اإلسالمي ويف حس املسلم واضح حمدد         
  " إن الدين عند اهللا اإلسالم    :  " يقول. يقول هذا  - سبحانه - ألن اهللا  .. رف به اإلسالم  دين غريه يعت  

مل يعد هناك ديـن      ع وبعد رسالة حممد   ..  " ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه       :  " ويقول.. 
ما كان يقبل قبـل     و ع يف صورته اليت جاء ا حممد      "  .. اإلسالم " يرضاه اهللا ويقبله من أحد إال هذا      

، كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السالم           . بعثة حممد من النصارى مل يعد اآلن يقبل       
  .. مل يعد يقبل منهم بعد بعثته

ليس معناه أن اهللا يقبل منهم ما        ع بعد بعثه حممد   - من أهل الكتاب   -  ووجود يهود ونصارى  
أما بعد بعثته    .. لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول األخري       .. ى دين إهلي  أو يعترف هلم بأم عل    ؛  هم عليه 
وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غـري   .. إال اإلسالم - يف التصور اإلسالمي ويف حس املسلم     - فال دين 

  .. قابل للتأويل
 " ينال إكـراه يف الـد      " ألنه ..  إن اإلسالم ال يكرههم على ترك معتقدام واعتناق اإلسالم        

  "  .. ديناً ويراهم على دين " ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف مبا هم عليه
 هو اإلسـالم  " دين " هناك!  ومن مث فليس هناك جبهه تدين يقف معها اإلسالم يف وجه اإلحلاد          

 أو،  عقيدة أصلها مساوي ولكنها حمرفه     .. مث يكون هذا الالدين    .. هو غري اإلسالم   " ال دين  " وهناك.. 
ولكنها ختتلف   .. ختتلف فيما بينها كلها    .. أو إحلاداً ينكر األديان   . عقيده أصلها وثين باقيه على وثنيتها     

  .. وال حلف بينها وبني اإلسالم وال والء. كلها مع اإلسالم
مـا مل    - كما سبق  - وهو مطالب بإحسان معاملتهم   ؛   واملسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤالء     

على خالف فقهي فيمن تعتقد بألوهية املسيح أو         - ويباح له أن يتزوج احملصنات منهن     ؛  يؤذوه يف الدين  
 وحىت مع األخذ مببدأ حتليل النكاح عامه       - وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابيه حتل أم مشركة حترم        ،  بنوته
اعتـراف  وليس معناهـا    ؛  ليس معناها الوالء والتناصر يف الدين     ،  فإن حسن املعامله وجواز النكاح    .. 

ويستطيع اإلسالم أن يقف معه يف      ؛  هو دين يقبله اهللا    ع بعد بعثة حممد   - املسلم بأن دين أهل الكتاب    
 ! جبهه واحدة ملقاومة اإلحلاد
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كما جاء ليصحح اعتقـادات املشـركني       ؛   إن اإلسالم قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب       
الذي ال يقبل اهللا غريه مـن النـاس       " الدين " ا هو ألن هذ ،  ودعاهم إىل اإلسالم مجيعاً   . والوثنيني سواء 

جاهم القرآن الكرمي   ،  وكرب عليهم أن يدعوا إليه    ،  وملا فهم اليهود أم غري مدعوين إىل اإلسالم       . مجيعاً
 ! فإن تولوا عنه فهم كافرون، بأن اهللا يدعوهم إىل اإلسالم

وهـو  . عو امللحدين والوثنيني سواء   كما يد ،   واملسلم مكلف أن يدعوا أهل الكتاب إىل اإلسالم       
ألن العقائـد ال تنشـأ يف الضـمائر         . غري مأذون يف أن يكره أحداً من هؤالء وال هؤالء على اإلسالم           

 . هو كذلك ال مثره له، فاإلكراه يف الدين فوق أنه منهي عنه. باإلكراه
 .. هو دين يقبله اهللا    ع بعد بعثة حممد   -  وال يستقيم أن يعترف املسلم بأن ما عليه أهل الكتاب         

؛ إنه ال يكون مكلفاً بدعوم إىل اإلسالم إال على أساس واحـد           !  .. مث يدعوهم مع ذلك إىل اإلسالم     
 . وأنه يدعوهم إىل الدين. هو أنه ال يعترف بأن ما هم عليه دين

للـتمكني  فإنه ال يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل يف والء أو تناصر          ،  وإذا تقررت هذه البديهيه   
 . مع من ال يدين باإلسالم، للدين يف األرض

 ! كما أا قضيه تنظيميه حركيه.  إن هذه القضيه يف اإلسالم قضيه اعتقاديه إميانيه
،  من ناحيه أا قضيه إميانيه اعتقاديه حنسب أن األمر قد صار واضحاً ذا البيان اذي أسـلفناه                

 . عدم قيام والء بني املسلمني وأهل الكتابوبالرجوع إىل النصوص القرآنيه القاطعه ب
فإذا كان سعي املؤمن كله ينبغـي        ..  ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية األمر واضح كذلك        

بكل  ع وهو املنهج الذي ينص عليه اإلسالم كما جاء به حممد          - أن يتجه إىل إقامة منهج اهللا يف احلياة       
فكيـف ميكـن إذن أن    .. كل نشاط اإلنسان يف احليـاة وهي تشمل ، تفصيالت وجوانب هذا املنهج  

ومن يتجه يف سعيه    ؛  يتعاون املسلم يف هذا السعي مع من ال يؤمن باإلسالم دينا ومنهجا ونظاما وشريعة             
إذ  - إن مل تكن معادية لإلسالم وأهدافه فهي على األقل ليست أهداف اإلسـالم             - إىل أهداف أخرى  

والـذين   " –ل ال يقوم على أساس العقيدة مهما بدا يف ذاته صـاحلا             اإلسالم ال يعترف دف وال عم     
  ..  " كفروا أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف

وال يتصور إمكان انفصال أية جزئيـة        ..  واإلسالم يكلف املسلم أن خيلص سعيه كله لإلسالم       
ن هذا إال من ال يعرف طبيعة اإلسـالم         ال يتصور إمكا   .. يف السعي اليومي يف حياة املسلم عن اإلسالم       

وال يتصور أن هناك جوانب يف احلياة خارجة عن هذا املنهج ميكن التعـاون        .. وطبيعة املنهج اإلسالمي  
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كما نص اهللا يف كتابه على ما       ،  أو ال يرضى من املسلم إال أن يترك إسالمه        ،  فيها مع من يعادي اإلسالم    
إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك اسـتحالة         !  .. ريضوا عنه يطلبه اليهود والنصارى من املسلم ل     

  .. عملية على السواء
عـن مسـارعته   ، وهو من الذين يف قلوم مـرض ،  ولقد كان اعتذار عبداهللا بن أيب بن سلول       

إين أخشى أن   ! إنين رجل أخشى الدوائر   : هي قوله ،  واالستمساك حبلفه معها  ،  واجتهاده يف الوالء ليهود   
وهذه احلجة هي عالمة مـرض القلـب     .. وأن ترتل بنا الضائقة   ،  ور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة     تد

 .. كما أنه عبث ال مثرة له     ،  واالستنصار بغريه ضاللة  ؛  والناصر هو اهللا  ؛  فالويل هو اهللا   .. وضعف اإلميان 
 كـل منـافق     وتصوره هو تصور  ؛  هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان       ،  ولكن حجة ابن سلول   

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من والء يهود بعد ما بدا             .. ال يدرك حقيقة اإلميان   ،  مريض القلب 
حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليـه        ،  ألنه قلب مؤمن فخلع والء اليهود وقذف به       . منهم ما بدا  

 ! بالنواجذ عبداهللا بن أىب بن سلول
ومثل هذا االختالف   ،  وعن شعورين متباينني  ،  رين خمتلفني ناشئان عن تصو  ،   إما جان خمتلفان  

 ! قائم على مدار الزمان بني قلب مؤمن وقلب ال يعرف اإلميان
املنافقني الذين ال خيلصون هللا اعتقادهم      ،  املتألبني عليهم ،   ويهدد القرآن املستنصرين بأعداء دينهم    

أو يكشـف  ؛  اهللا الذي يفصـل يف املوقـف  يهددهم برجاء الفتح أو أمر .. وال والءهم وال اعتمادهم   
 . املستور من النفاق

 .  " فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني، فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده " 
 سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح مبعىن الفصل أو عند جميء أمر اهللا               - عند الفتح  -  وعندئذ

-     على املسارعة واالجتهاد يف والء اليهود والنصارى وعلى النفاق         ،  م مرض يندم أولئك الذين يف قلو
ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق      ،  وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال املنافقني      ،  الذي انكشف أمره  

 ! وما صاروا إليه من اخلسران
، حبطت أعمـاهلم  ؟  مأهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعك       : ويقول الذين آمنوا   " 

  "  .. ! فأصبحوا خاسرين
وحنن على وعد   . وخسرت فئات ،  وحبطت أعمال ،  وتكشفت نوايا ،   ولقد جاء اهللا بالفتح يوما    

وكلما . وكلما أخلصنا الوالء هللا وحده    ؛  كلما استمسكنا بعروة اهللا وحده    ،  من اهللا قائم بأن جييء الفتح     
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فلم . وكلما حتركنا يف املعركة على هدى اهللا وتوجيهه       . أوضاعناوأقمنا عليه تصوراتنا و   ،  وعينا منهج اهللا  
  .. نتخذ لنا وليا إال اهللا ورسوله والذين آمنوا

|     |     | 
وأن ،  أن ينتهوا عن مواالة اليهـود والنصـارى       ،  وإذ ينتهي السياق من النداء األول للذين آمنوا       

 وهم ال يشعرون أو ال يقصـدون  - ك عن اإلسالموأن يرتدوا بذل  ،  حيذروا أن يصريوا منهم بالوالء هلم     
بأنه لـيس    - ذا الوالء أو بسواه من األسباب      - يهدد من يرتد منهم عن دينه     ،  يرسل بالنداء الثاين   -

إن ،  وأن لدين اهللا أولياء وناصرين مدخرين يف علم اهللا        ،  وليس مبعجز اهللا وال ضار بدينه     ،  عند اهللا بشيء  
وهي مالمح  ،  ويصور مالمح هذه العصبة املختارة املدخرة يف علم اهللا لدينه         . ءينصرف هؤالء جييء ؤال   

وخيتم هذا النـداء بتقريـر      . ويبني جهة الوالء الوحيدة اليت يتجه إليها املسلم بوالئه        . حمببة مجيلة وضيئة  
الءهـم هللا   واليت يتمتع ا من خيلصون و     ! النهاية احملتومة للمعركة اليت خيوضها حزب اهللا مع األحزاب        

 : ولرسوله وللمؤمنني
أذلة على  ،  يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه               " 

ذلك فضل اهللا يؤتيه مـن      . جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم       ،  املؤمنني أعزة على الكافرين   
والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكـاة        إمنا وليكم اهللا ورسوله     . يشاء واهللا واسع عليم   

  ..  " ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون. وهم راكعون
 - ينصـرف  - ويف هذا املقام  . على هذه الصورة   -  إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا        

وخباصة بعد ما سـبق مـن   . بني االرتداد عن اإلسالم  إىل الربط بني مواالة اليهود والنصارى و       - ابتداء
ومن يتوهلم منكم فإنـه     :  " منسلخا من اجلماعة املسلمة منضما إليهم     ،  اعتبار من يتوالهم واحدا منهم    

يـدل   .. وعلى هذا االعتبار يكون هذا النداء الثاين يف السياق توكيدا وتقريرا للنداء األول             ..  " منهم
وهو منصب على النهي عن مواالة أهـل        ،   الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق      على هذا كذلك النداء   

وأن تفرقة  ،  الذي يفيد أن مواالم كمواالة الكفار سواء      ،  جيمع بينهم على هذا النحو    ،  الكتاب والكفار 
يدخل إمنا هي يف شئون أخرى ال       ،  ال تتعلق بقضية الوالء   ،  اإلسالم يف املعاملة بني أهل الكتاب والكفار      

  .. فيها الوالء
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أذلة على  ،  فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه     ،  يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه         " 
ذلك فضل اهللا يؤتيه مـن      . جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم       ،  املؤمنني أعزة على الكافرين   

  ..  " يشاء واهللا واسع عليم
ومتكـني  ،  لتكون أداة القدر اإلهلي يف إقرار ديـن اهللا يف األرض          ،  ؤمنة إن اختيار اهللا للعصبة امل    

، وتنفيذ شريعته يف أقضيتهم وأحـواهلم     ،  وحتكيم منهجه يف أوضاعهم وأنظمتهم    ،  سلطانه يف حياة البشر   
إن هـذا االختيـار      .. وحتقيق الصالح واخلري والطهارة والنماء يف األرض بذلك املنهج وذه الشريعة          

 فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن حيرم نفسه هذه املنـة           . ذا األمر هو جمرد فضل اهللا ومنته      للنهوض  
واهللا خيتار من عباده من يعلم أنه أهـل لـذلك الفضـل             . وعن العاملني  - واهللا غىن عنه  ،  فهو وذاك .. 

 . العظيم
وضيئة جذابـة   ،  صورة واضحة السمات قوية املالمح    ،  والصورة اليت يرمسها للعصبة املختارة هنا     

 : حبيبة للقلوب
  ..  " فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه " 

هذا الروح السـاري اللطيـف       .. احلب ..  فاحلب والرضى املتبادل هو الصلة بينهم وبني رم       
 . هو الذي يربط القوم برم الودود .. الرفاف املشرق الرائق البشوش

بصفاته  - سبحانه - ر على إدراك قيمته إال من يعرف اهللا       أمر ال يقد  ،   وحب اهللا لعبد من عبيده    
أجل  .. وإال من وجد إيقاع هذه الصفات يف حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها           ،  كما وصف نفسه  

من هو صـانع     .. الذي يعرف من هو اهللا     .. ال يقدر حقيقة هذا العطاء إال الذي يعرف حقيقة املعطي         
ومن هو يف   . من هو يف عظمته   ! ان الذي يلخص الكون وهو جرم صغري      وصانع اإلنس ،  هذا الكون اهلائل  

من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اهللا عليـه منـه             .. ومن هو يف ملكوته   . ومن هو يف تفرده   . قدرته
األول ،  األزىل األبـدي  ،  احلي الدائم ،  وهو اجلليل العظيم   - سبحانه - والعبد من صنع يديه    .. باحلب

 . الباطنواآلخر والظاهر و
وإذا كان حب اهللا لعبد من       ..  وحب العبد لربه نعمة هلذا العبد ال يدركها كذلك إال من ذاقها           

فإن إنعام اهللا على العبد دايته حلبه وتعريفه هذا املـذاق           ،  وفضال غامرا جزيال  ،  عبيده أمرا هائال عظيما   
 .. هو إنعام هائـل عظـيم      ..  شبيه الذي الذي ال نظري له يف مذاقات احلب كلها وال         ،  اجلميل الفريد 

 . وفضل غامر جزيل
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فإن حب العبد لربه أمـر قلمـا        ،   وإذا كان حب اهللا لعبد من عبيده أمرا فوق التعبري أن يصفه           
وهذا هو الباب الذي تفـوق فيـه         .. استطاعت العبارة أن تصوره إال يف فلتات قليلة من كالم احملبني          

وهم قليل من بني ذلك احلشد الذي يلبس مسوح التصـوف   - الواصلون من رجال التصوف الصادقني 
وال زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إىل حسي مذاقها الصادق هلذا احلب             - ويعرف يف سجلهم الطويل   

 : وهي تقول، الفريد
 فليتك حتلو واحلياة مريرة وليتك ترضى واألنام غضاب
 رابوليت الذي بيين وبينك عامر وبيين وبني العاملني خ

 إذا صح منك الود فالكل هني وكل الذي فوق التراب تراب 
يشيع يف هذا الوجـود     ،  واحلب من العبد للمنعم املتفضل    ،  وهذا احلب من اجلليل للعبد من العبيد      

فإذا هو جو وظل يغمـران هـذا        ،  وينطبع يف كل حي ويف كل شيء      ،  ويسري يف هذا الكون العريض    
  .. كله ممثال يف ذلك العبد احملب احملبوبويغمران الوجود اإلنساين ، الوجود

وليست مرة واحـدة     ..  والتصور اإلسالمي يربط بني املؤمن وربه ذا الرباط العجيب احلبيب         
إن الـذين آمنـوا وعملـوا    :  " إمنا هو أصل وحقيقة وعنصر يف هذا التصور أصيل   .. وال فلتة عابرة  

 ..   " وهو الغفور الـودود    ..  "  " ريب رحيم ودود  إن   ..  "  " الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا    
والذين آمنوا أشد حبـا      "  ..  " وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان          " 
  .. وغريها كثري ..  " إن كنم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا: قل ..  "  " هللا

يصـور  ،  التصور اإلسالمي تصور جاف عنيـف     إن  : ليقولوا،   وعجبا لقوم ميرون على هذا كله     
ال كالتصور الـذي     .. . وجفوة وانقطاع ،  وعذاب وعقاب ،  العالقة بني اهللا واإلنسان عالقة قهر وقسر      

 ! يف هذا االزدواج، فريبط بني اهللا والناس، جيعل املسيح ابن اهللا وأقنوم اإلله
ال جتفـف ذلـك     ،  وحقيقة العبودية  إن نصاعة التصور اإلسالمي يف الفصل بني حقيقة األلوهية          

وهي عالقة الود كمـا أـا       ،  فهي عالقة الرمحة كما أا عالقة العدل      ،  بني اهللا والعبيد  ،  الندى احلبيب 
إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجـات        .. وهي عالقة احلب كما أا عالقة الترتية      ،  عالقة التجريد 

  .الكينونة البشرية يف عالقتها برب العاملني
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 حيبهم وحيبونـه  : يرد ذلك النص العجيب    - يف صفة العصبة املؤمنة املختارة هلذا الدين       -  وهنا
. وهو يضطلع ذا العـبء الشـاق      ،  الذي حيتاج إليه القلب املؤمن    ،  ويطلق شحنته كلها يف هذا اجلو     

  .. شاعرا أنه االختيار والتفضل والقرىب من املنعم اجلليل
 : ية السمات مث ميضي السياق يعرض بق

  ..  " أذلة على املؤمنني " 
غري عصي عليه وال     .. فاملؤمن ذلول للمؤمن   ..  وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللني      

 . وهذه هي الذلة للمؤمنني .. مسح ودود .. ميسر مستجيب .. هني لني. صعب
وتزيل التكلف وختلط   ،  احلواجزترفع  ،  إمنا هي األخوة  .  وما يف الذلة للمؤمنني من مذلة وال مهانة       

 . فال يبقى فيها ما يستعصي وما حيتجز دون اآلخرين، النفس بالنفس
فأمـا  .  إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي اليت جتعله مشوسا عصيا شحيحا على أخيه       

ذا يبقى له يف    وما .. فلن جيد فيها ما مينعه وما يستعصي به       ،  حني خيلط نفسه بنفوس العصبة املؤمنة معه      
 ! ؟ ويشيع هذا احلب العلوي بينهم ويتقامسونه، حيبهم وحيبونه؛ وقد اجتمعوا يف اهللا إخوانا، نفسه دوم
  ..  " أعزة على الكافرين " 

إا ليست العـزة     .. وهلذه اخلصائص هنا موضع    ..  فيهم على الكافرين مشاس وإباء واستعالء     
واالستعالء للراية اليت يقفون حتتـها يف مواجهـة         ،   هي العزة للعقيدة   إمنا. وال االستعالء للنفس  ،  للذات

وأن دورهم هو أن يطوعوا اآلخرين للخري الذي معهم ال أن           ،  إا الثقة بأن ما معهم هو اخلري      . الكافرين
مث هي الثقة بغلبة دين اهللا    ! يطوعوا اآلخرين ألنفسهم وال أن يطوعوا أنفسهم لآلخرين وما عند اآلخرين          

فهـم   .. وبغلبة حزب اهللا على أحـزاب اجلاهليـة       ؛  وبغلبة قوة اهللا على تلك القوى     ؛  على دين اهلوى  
  .. يف أثناء الطريق الطويل، األعلون حىت وهم ينهزمون يف بعض املعارك

  ..  " جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم " 
وحتكيم شـريعته  ، وإعالن سلطانه على البشر ،إلقرار منهج اهللا يف األرض    ،   فاجلهاد يف سبيل اهللا   

هي صفة العصبة املؤمنة اليت خيتارها اهللا ليصنع ا يف           .. لتحقيق اخلري والصالح والنماء للناس    ،  يف احلياة 
  .. األرض ما يريد
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؛ وال يف سبيل وطنـهم    ؛  وال يف سبيل قومهم   ؛  ال يف سبيل أنفسهم   ؛   وهم جياهدون يف سبيل اهللا    
وحتقيق اخلري  ،  وتنفيذ شريعته ،  وتقرير سلطانه ،  لتحقيق منهج اهللا  . يف سبيل اهللا   .. جنسهموال يف سبيل    

إمنا هـو هللا  ، وليس ألنفسهم من هذا حظ، وليس هلم يف هذا األمر شيء .. للبشر عامة عن هذا الطريق    
  .. ويف سبيل اهللا بال شريك

وهـم قـد    ،   اخلوف من لوم النـاس     وفيم ..  وهم جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم        
وهـم  ،  ومتعارف اجلاهليـة  ،  وعرف اجليل ،  وفيم الوقوف عند مألوف الناس    ؟  ضمنوا حب رب الناس   

إمنا خيشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامـه مـن           ؟  ويعرضون منهج اهللا للحياة   ،  يتبعون سنة اهللا  
رجع إىل موازين اهللا ومقاييسـه وقيمـه        أما من ي  ؛  ومن يستمد عونه ومدده من عندالناس     ؛  أهواء الناس 

، وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اهللا وعزتـه         ؛  ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهوام وقيمهم      
، وكائنا واقع هؤالء الناس ما كـان      ؛  كائنا هؤالء الناس ما كانوا    . فما يبايل ما يقول الناس وما يفعلون      

 ! م وثقافتهم ما تكونهؤالء الناس وعلمه " حضارة " وكائنة
؛ وملا يصطلح عليه النـاس    ؛  وملا ميلك الناس  ؛  وملا يفعل الناس  ؛   إننا حنسب حسابا ملا يقول الناس     

ألننا نغفل أو نسهو عن األصل الـذي         .. وملا يتخذه الناس يف واقع حيام من قيم واعتبارات وموازين         
فهو وحـده احلـق      .. هج اهللا وشريعته وحكمه   إنه من  .. جيب أن نرجع إليه يف الوزن والقياس والتقومي       

 ! ولو أقرته األجيال يف عشرات القرون، ولو كان عرف ماليني املاليني؛ وكل ما خالفة فهو باطل
؛ وأنه واقـع  ؛  أنه موجود  .. أو أية قيمة  ،  أو أي تقليد  ،  أو أي عرف  ،   إنه ليست قيمة أي وضع    

فهذا ميزان ال يعترف به التصـور        .. نه قاعدة حيام  ويتخذو،  ويعيشون به ،  وأن ماليني البشر يعتنقونه   
، أن يكون هلا أصـل يف منـهج اهللا        ،  وأية قيمة ،  وأي تقليد ،  وأي عرف ،  إمنا قيمة أي وضع   . اإلسالمي
  .. تستمد القيم واملوازين - وحده - الذي منه

 املؤمنني املختـارين  فهذه مسة    ..  ومن هنا جتاهد العصبة املؤمنة يف سبيل اهللا وال ختاف لومة الئم           
 .. 

وتلك السـمات الـيت     ،  وذلك احلب املتبادل بينه وبني املختارين     ،   مث إن ذلك االختيار من اهللا     
ذلـك   .. والسري على هداه يف جهادهم    ،  وهذا االطمئنان إىل اهللا يف نفوسهم     ،  جيعلها طابعهم وعنوام  

 . كله من فضل اهللا
 .  " واسع عليمواهللا . ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء " 
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الذي خيتار اهللا له من يشاء عن علم        ؛  وما أوسع هذا العطاء    .. ويعطي عن علم  ،   يعطي عن سعة  
 . وعن تقدير

 : ويبني هلم من يتولون؛  وحيدد اهللا للذين آمنوا جهة الوالء الوحيدة اليت تتفق مع صفة اإلميان
  " الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون    الذين يقيمون   ،  إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا      " 

 .. 
وال يترك فرصة لتمييع احلركـة      ؛   هكذا على وجه القصر الذي ال يدع جماال للتمحل أو التأول          

  .. اإلسالمية أو متييع التصور
. هي مسألة العقيـدة  - كما قلنا - ألن املسألة يف صميمها!  ومل يكن بد أن يكون األمر كذلك 

 " الدين " وليكون اإلسالم هو  ،  والثقة به مطلقة  ،  وليكون الوالء هللا خالصا   .  العقيدة ومسألة احلركة ذه  
وال جتعـل   ،  وليكون األمر أمر مفاصلة بني الصف املسلم وسائر الصفوف اليت ال تتخذ اإلسالم دينا             . 

ري قيـادة   فال يكون الوالء فيها لغ    ؛  ولتكون للحركة اإلسالمية جديتها ونظامها    . اإلسالم منهجا للحياة  
 ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيدة      ؛  وال يكون التناصر إال بني العصبة املؤمنة      . واحدة وراية واحدة  

 .. 
أو ،  أو جمرد كلمة تقال باللسان    ،  أو جمرد راية وشعار   ،   ولكن حىت ال يكون اإلسالم جمرد عنوان      

فإن السياق يذكر بعض السـمات      ! كانأو جمرد وصف يلحق القاطنني يف م      ،  جمرد نسب ينتقل بالوراثة   
 : الرئيسية للذين آمنوا

  ..  " وهم راكعون، الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة " 
تنشأ ،  وإقامة الصالة تعين أداءها أداء كامال      - ال جمرد أداء الصالة    -  فمن صفتهم إقامة الصالة   
والـذي ال تنـهاه      ..  " ن الفحشاء واملنكر  إن الصالة تنهى ع   :  " عنه آثارها اليت يقررها قوله تعاىل     

 ! فلو أقامها لنهته كما يقول اهللا؛ مل يقم الصالة، صالته عن الفحشاء واملنكر
فليسـت  . أي أداء حق املال طاعة هللا وقرىب عن رضى نفس ورغبة           ..  ومن صفتهم إيتاء الزكاة   

. وهذه هي ميزة املنهج اإلسـالمي     . يةأو هي عبادة مال   . إمنا هي كذلك عبادة   ،  الزكاة جمرد ضريبة مالية   
وليس كذلك األنظمة األرضية اليت حتقق هـدفا وتفـرط يف           . الذي حيقق أهدافا شىت بالفريضة الواحدة     

  .. أهداف
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أو أن يأخذ املال من      ]! مدنية[   إنه ال يغين يف إصالح حال اتمع أن يأخذ اتمع املال ضريبة           
فهي يف صورا هـذه قـد        .. أو باسم جهة أرضية ما    ،  أو باسم الشعب  ،  األغنياء للفقراء باسم الدولة   

  .. وهو إيصال املال للمحتاجني؛ حتقق هدفا واحدا
إا زكـاة للضـمري      .. إا قبل كل شيء طهارة ومناء      .. فتعين امسها ومدلوهلا   ..  فأما الزكاة 

مبا أا عبادة هللا يرجـو عليهـا        ،  قراءوبالشعور الطيب املصاحب هلا جتاه اإلخوان الف      . بكوا عبادة هللا  
كما يرجو منها مناء املال يف احلياة الدنيا بالربكة وبالنظام االقتصـادي            ،  فاعلها حسن اجلزاء يف اآلخرة    

إذ يشعرون أا فضل اهللا عليهم إذ قررها        ؛  مث بالشعور الطيب يف نفوس الفقراء اآلخذين أنفسهم       . املبارك
مع تذكر أن األغنياء يف     [   يشعرون معها باحلقد والتشفي من إخوام األغنياء       وال؛  هلم يف أموال األغنياء   

 ]النظام اإلسالمي ال يكسبون إال من حالل وال جيورون على حق أحد وهم جيمعون نصيبهم من املال                  
جو الزكـاة والطهـارة      .. ويف النهاية حتقق هدف الضريبة املالية يف هذا اجلو الراضي اخلري الطيب           .. 

  .. والنماء
فهي إقـرار  ؛  وأداء الزكاة مسة من مسات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اهللا يف شئون احلياة           

  .. وهذا هو اإلسالم .. منهم بسلطان اهللا يف أمرهم كله
  ..  " وهم راكعون " 

 ..  " ةيقيمـون الصـال   :  " ومن مث مل يقف عند قوله      .. كأنه احلالة األصلية هلم   ،   ذلك شأم 
فأبرز مسة هلم هـي     . إذ أا ترمسهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم        . فهذه السمة اجلديدة أعم وأمشل    

  .. وا يعرفون، هذه السمة
 !  وما أعمق إحياءات التعبريات القرآنية يف مثل هذه املناسبات

ولرسـوله   -  لـه وحـده    والـوالء ،  وااللتجاء إليه ،  يف مقابل الثقة به    -  واهللا يعد الذين آمنوا   
 ومقابل املفاصلة الكاملة بينهم وبني مجيع الصفوف إال الصف الذي يـتمحض هللا             .. وللمؤمنني بالتبعية 

 : يعدهم النصر والغلبة.. 
  ..  " ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون " 

وأا هـي الـوالء هللا ورسـوله     ..  ذاا وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة اإلميان يف         
وبعد التحذير من الوالء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف املسـلم إىل صـف               ؛  وللمؤمنني

  .. وارتدادا عن الدين، اليهود والنصارى
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ال ! يريد من املسلم أن يسلم رد أن اإلسالم خري         - سبحانه - فاهللا ..  وهنا لفتة قرآنية مطردة   
وتأيت لتحقيق قدر اهللا يف الـتمكني       ؛  فهذه مثرات تأيت يف حينها    ؛  أو سيمكن له يف األرض    ،  ألنه سيغلب 

والغلب للمسلمني ال شيء منـه       .. ال لتكون هي بذاا اإلغراء على الدخول يف هذا الدين         ؛  هلذا الدين 
قهم إياه حلساب عقيـدم  ويرز، وإمنا هو قدر اهللا جيريه على أيديهم      . ال شيء لذوام وأشخاصهم   . هلم

وثواب النتائج اليت تترتب عليه مـن الـتمكني لـدين اهللا يف             ؛  فيكون هلم ثواب اجلهد فيه    ! ال حلسام 
  .. وصالح األرض ذا التمكني، األرض

 - وإطالقها من عوائق الواقع احلاضر أمـامهم      ؛  كذلك قد يعد اهللا املسلمني الغلب لتثبيت قلوم       
وختطـي  ؛  فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم على اجتياز احملنـة         -  أحيان كثرية  وهي عوائق ساحقة يف   

وثـواب  ،  فيكون هلم ثواب اجلهـاد    ،  والطمع يف أن يتحقق على أيديهم وعد اهللا لألمة املسلمة         ،  العقبة
 . وثواب النتائج املترتبة على هذا التمكني، التمكني لدين اهللا

وحاجتها إىل هـذه    ،  حبالة اجلماعة املسلمة يومذاك   ،   اال  كذلك يشي ورود هذا النص يف هذا      
مما يرجح ما ذهبنا إليه من تاريخ نزول هذا القطاع           .. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اهللا      . البشريات
 . من السورة

فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن       .. اليت ال تتعلق بزمان وال مكان     ؛   مث ختلص لنا هذه القاعدة    
فالسنة اليت ال تنقض هـي أن       . وإن خسرت العصبة املؤمنة بعض املعارك واملواقف      . اليت ال تتخلف  اهللا  

وأن ! ووعد اهللا القاطع أصدق من ظواهر األمور يف بعض مراحـل الطريـق             .. حزب اهللا هم الغالبون   
 ! الوالء هللا ورسوله والذين آمنوا هو الطريق املؤدي لتحقق وعد اهللا يف اية الطريق

||     |      
لنهي الذين آمنوا عن تويل املخالفني      ،  وبعد فلقد سلك املنهج القرآين يف هذا السياق طرقا منوعة         

ولتقرير هذه القاعدة اإلميانية يف ضـمائرهم وإحساسـهم         ،  هلم يف عقيدم من أهل الكتاب واملشركني      
  .. احلركة اإلسالمية على السواءويف ؛ مما يدل على أمهية هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي. وعقوهلم

وطريق التخويف من أن يـأيت      ،   وقد رأينا من قبل أنه سلك يف النداء األول طريق النهي املباشر           
وسلك يف النداء الثاين طريق التحذير من الـردة          .. فينكشف ستر املنافقني  ،  اهللا بالفتح أو أمر من عنده     

ممن حيبـهم اهللا    . ق التحبيب يف أن يكونوا من العصبة املختارة       وطري؛  مبواالة أعداء اهللا ورسوله واملؤمنني    
  .. وطريق الوعد بالنصر حلزب اهللا الغالب؛ وحيبونه
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 فاآلن جنده يف النداء الثالث يف هذا الدرس للذين آمنوا يثري يف نفوسهم احلمية لدينهم ولعبادم                
لنهي عن املواالة بـني أهـل الكتـاب         وجنده يسوي يف ا   . ولصالم اليت يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا     

ويقبح فعلة الكفار وأهل    ؛  ويعلق على االستماع إليه صفة اإلميان     ؛  وينوط هذا النهي بتقوى اهللا    ،  والكفار
 : الكتاب ويصفهم بأم ال يعقلون

من الذين أوتوا الكتـاب      - يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا           " 
وإذا ناديتم إىل الصالة اختـذوها هـزوا        . واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني    ،  أولياء -  والكفار من قبلكم 

  ..  " ذلك بأم قوم ال يعقلون. ولعبا
وأهينـت  ، الذي ال يرى لنفسه كرامة إذا أهني دينه      ؛   وهي مالبسة مثرية لكل من له محية املؤمن       

فكيف يقوم والء بني الـذين       .. دة للهزء واللعب  واختذ موقفه بني يدي ربه ما     ،  وأهينت صالته ،  عبادته
فمـا يسـتهزى ء     . ويرتكبوا لنقص يف عقوهلم   ؛  آمنوا وبني أحد من هؤالء الذين يرتكبون هذه الفعلة        

يرى يف كل شـيء      - حني يصح ويستقيم   - فالعقل؛  إنسان سوي العقل  ،  بدين اهللا وعبادة املؤمنني به    
 . من حوله موحيات اإلميان باهللا

ألنه حينئذ تفسد العالقات بينه وبني هذا الوجود        ،  ني خيتل وينحرف ال يرى هذه املوحيات       وح
والعقل حني يصح ويسـتقيم يستشـعر       . فالوجود كله يوحي بأن له إهلا يستحق العبادة والتعظيم        . كله

 . فال يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم، مجال العبادة إلله الكون وجالهلا كذلك
كما كان يقع من اليهود خاصة مـن أهـل          ،   هذا االستهزاء واللعب يقع من الكفار      ولقد كان 

للجماعة املسلمة يف ذلـك      ع يف الفترة اليت كان هذا القرآن يترتل فيها على قلب رسول اهللا           ،  الكتاب
كـان يضـع     - سـبحانه  - ولكن اهللا  .. ومل نعرف من السرية أن هذا كان يقع من النصارى         . احلني

يعلم مـا سـيكون      - سبحانه - وكان اهللا . ملسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة     للجماعة ا 
وها حنن أوالء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء اجلماعـة            . على مدار الزمان مع أجيال املسلمني     

اليهود ومـن   إم نصارى كانوا أكثر عددا من       : املسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا        
، وترصدوه القـرون تلـو القـرون      ،  قد ناصبوا اإلسالم العداء    - كهؤالء - فهؤالء! الكفار جمتمعني 

 ب وحاربوه حربا ال هوادة فيها منذ أن اصطدم اإلسالم بالدولة الرومانية على عهد أىب بكر وعمر               
 الدول الصليبية يف أرجـاء      اليت تكتلت فيها   " املسألة الشرقية  " مث كانت ؛  حىت كانت احلروب الصليبية   
مث كان االستعمار الذي خيفي الصليبية بني أضـالعه فتبـدو يف فلتـات    ؛  األرض لإلجهاز على اخلالفة   
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مث كانت وما تزال تلك احلرب املشبوبة على كل         ؛  مث كان التبشري الذي مهد لالستعمار وسانده      ؛  لسانه
محالت يشترك فيهـا اليهـود والنصـارى        وكلها   .. طالئع البعث اإلسالمي يف أي مكان يف األرض       

  .. والكفار والوثنيون
الكتـاب الـذي يـبين    .  وهذا القرآن جاء ليكون كتاب األمة املسلمة يف حياا إىل يوم القيامة    

وهـا هـو ذا      .. سواء .. كما يبين خطتها احلركية   ،  كما يبين نظامها االجتماعي   ،  تصورها االعتقادي 
وينهاها أن يكون والؤهـا لليهـود والنصـارى         ؛   هللا ولرسوله وللمؤمنني   يعلمها أال يكون والؤها إال    

 . ويعرضها هذا العرض املنوع األساليب، وجيزم ذلك اجلزم احلاسم يف هذه القضية. والكافرين
إم نصارى منهم   : والذين قالوا ؛  وحبسن معاملة أهل الكتاب   ،   إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة     

. ألن السماحة وحسن املعاملة مسألة خلق وسـلوك        .. م عن الوالء هلؤالء مجيعا    ولكنه ينهاه  .. خاصة
وال تناصـر  ؛ هو التناصر بني فريق وفريق    . إن الوالء هو النصرة   . أما الوالء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم     

كمـا   - ألن التناصر يف حياة املسلم هـو       - كما هو الشأن يف الكفار     - بني املسلمني وأهل الكتاب   
ففيم يكون التناصر يف هذا     ؛  ويف اجلهاد إلقامة منهجه ونظامه يف حياة الناس       ؛  تناصر يف الدين   - سلفناأ

 ! ؟ وكيف يكون. بني املسلم وغري املسلم
اجلد الـذي يليـق     ؛  وال يقبل اهللا فيها إال اجلد الصارم      ،   إا قضية جازمة حامسة ال تقبل التميع      

  .. باملسلم يف شأن الدين
 |     ||     

، ليواجه أهـل الكتـاب     ع يتوجه اخلطاب إىل الرسول   ،  وحني تتم النداءات الثالثة للذين آمنوا     
ومـا أنـزل إىل أهـل       ،  وهل ينقمون منها إال اإلميان باهللا     ؟  ماذا ينقمون من اجلماعة املسلمة    : فيسأهلم
 وأم هـم ، لمني يؤمنونهل ينقمون إال أن املس؟  .. وما أنزله اهللا للمسلمني بعد أهل الكتاب؛  الكتاب

ولكنها كذلك كاشفة وحامسة وحمددة ألصل      . وهي مواجهة خمجلة  ؟  أكثرهم فاسقون  - أهل الكتاب  -
 : العداوة ومفرق الطريق

، وما أنزل من قبـل    ،  وما أنزل إلينا  ،  هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا      ،  يا أهل الكتاب  : قل " 
، وغضب عليـه  ،  من لعنه اهللا  ؟  ن ذلك مثوبة عند اهللا    هل أنبئكم بشر م   : قل؟  وأن أكثركم فاسقون  

  ..  " وأضل عن سواء السبيل، أولئك شر مكانا .. وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة واخلنازير
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هو من ناحية سؤال تقريـري      ،   إن هذا السؤال الذي وجه اهللا رسوله إىل توجيهه ألهل الكتاب          
قة البواعث اليت تدفع م إىل موقفهم من اجلماعة املسلمة          وكشف حقي ؛  إلثبات ما هو واقع بالفعل منهم     

واسـتنكار البواعـث    ،  الستنكار هذا الواقع منهم   ،  وهو من ناحية سؤال استنكاري    . ودينها وصالا 
وتقرير ملـا سـبق يف   ، وتنفري هلم من مواالة القوم، وهو يف الوقت ذاته توعية للمسلمني      .. الدافعة عليه 

 . ن ي عن هذه املواالة وحتذيرالنداءات الثالثة م
وهم ال ينقمون اليوم على      ع  إن أهل الكتاب مل يكونوا ينقمون على املسلمني يف عهد الرسول          

وما صدق  ؛  وما أنزله اهللا إليهم من قرآن     ؛  إال أن هؤالء املسلمني يؤمنون باهللا      - طالئع البعث اإلسالمي  
  .. ل الكتابعليه قرآم مما أنزله اهللا من قبل من كتب أه
وألن أهـل الكتـاب     . ألم ليسوا يهودا وال نصـارى     !  إم يعادون املسلمني ألم مسلمون    

وآية فسقهم واحنرافهم أم ال يؤمنون بالرسالة األخـرية وهـي   ؛ فاسقون منحرفون عما أنزله اهللا إليهم  
وهو مصدق ملـا بـني      ،  خريوال يؤمنون بالرسول األ    - ال ما ابتدعوه وحرفوه    - مصدقة ملا بني أيديهم   

 . معظم لرسل اهللا أمجعني؛ يديه
ومل خيب أوارها طـوال     ،  اليت مل تضع أوزارها قط    ؛   إم حياربون املسلمني هذه احلرب الشعواء     

وأصبح هلـم وجـود   ؛ ومتيزت هلم شخصية؛ منذ أن قام للمسلمني كيان يف املدينة  ؛  ألف وأربعمائة عام  
 . يف ظل منهج اهللا الفريد، ونظامهم املستقل، وتصورهم املستقل، لناشى ء من دينهم املستق؛ مستقل

مسلمون وال ميكن أن     - قبل كل شيء   -  إم يشنون على املسلمني هذه احلرب املشبوبة ألم       
ذلك أن أهـل     .. فيصبحوا غري مسلمني  ؛  يطفئوا هذه احلرب املشبوبة إال أن يردوا املسلمني عن دينهم         

 ! ومن مث ال حيبون املستقيمني امللتزمني من املسلمني؛ نالكتاب أكثرهم فاسقو
يف السـورة    ع وهو يقـول لرسـوله    ،  يقرر هذه احلقيقة يف صورة قاطعة      - سبحانه -  واهللا
ويقول له يف هذه السـورة       ..  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم        :  " األخرى

 : كيزة موقفهمأن يواجه أهل الكتاب حبقيقة بواعثهم ور
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن        ؛  يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا         : قل " 

  "  .. ؟ أكثركم فاسقون
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هي اليت يريـد  ،  وهذه احلقيقة اليت يقررها اهللا سبحانه يف مواضع كثرية من كالمه الصادق املبني        
 " وكثريون ممن يسـمون أنفسـهم  ،  كثريون من أهل الكتاب   متييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم    

 ! يف وجه املادية واإلحلاد كما يقولون " املتدينني " باسم تعاون "  .. مسلمني
ألم يريدون خداع سـكان  ،  أهل الكتاب يريدون اليوم متييع هذه احلقيقة بل طمسها وتغطيتها   

وختدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم اإلسالم         - حأو الذي كان إسالميا بتعبري أص      - الوطن اإلسالمي 
ذلك أنه حني كان هذا الوعي سليما مل يستطع االستعمار الصلييب أن يقف للمد              . مبنهجه الرباين القومي  

بعد فشـلهم يف احلـروب    - ومل يكن بد هلؤالء  .. فضال على أن يستعمر الوطن اإلسالمي     ،  اإلسالمي
فيتظـاهروا  ،  أن يسلكوا طريق اخلداع والتخدير     - بشري السافرة كذلك  ويف حرب الت  ،  الصليبية السافرة 

وأا كانت جمرد فترة تارخييـة      ! أن قضية الدين واحلرب الدينية قد انتهت      ،  ويشيعوا بني ورثة املسلمني   
فلم يعد من اجلائز وال الالئق وال املستسـاغ أن           " تقدم " مث تنور العامل و   ! مظلمة عاشتها األمم مجيعا   

على املوارد واألسواق واالستغالالت    ! وأمنا الصراع اليوم على املادة     .. وم الصراع على أساس العقيدة    يق
 ! أن يفكروا يف الدين وال يف صراع الدين - أو ورثة املسلمني - وإذن فما جيوز للمسلمني! فحسب

 هؤالء هلـذا    إىل استنامة  - وهم الذين يستعمرون أوطان املسلمني     -  وحني يطمئن أهل الكتاب   
 .. وللعقيـدة ؛ فإن املستعمرين يأمنون غضبة املسـلمني هللا    ؛  وحني تتميع القضية يف ضمائرهم    ؛  التخدير

وال يكسبون معركة العقيدة     .. ويصبح األمر سهال بعد التنومي والتخدير      .. الغضبة اليت مل يقفوا هلا يوما     
 ويغلبون يف معركة  ؛  االستثمارات واخلامات بل يكسبون معها ما وراءها من األسالب واملغامن و        . وحدها

  .. فهما قريب من قريب "  .. العقيدة " بعدما يغلبون يف معركة " املادة" 
، ممن يقيمهم االستعمار هنا وهناك عالنية أو يف خفية        ،   وعمالء أهل الكتاب يف الوطن اإلسالمي     

احلـروب   " وهؤالء يقولون عن   .. دألم عمالء يؤدون الدور من داخل احلدو       .. يقولون القول نفسه  
الذين خاضوها حتـت رايـة       " املسلمني " ويقولون عن  " ! ! ! صليبية " إا مل تكن  : ذاا " الصليبية
  " ! قوميني " وإمنا هم كانوا " مسلمني " إم مل يكونوا: العقيدة

. أن تعـالوا إلينـا   : ريف الغرب املستعم   " الصليبني " يناديه أحفاد ؛   وفريق ثالث مستغفل خمدوع   
فيستجيب هـذا الفريـق املسـتغفل        " ! امللحدين " غائلة " الدين " لندفع عن ؛  تعالوا جنتمع يف والء   

حينما كانـت   ،  صفا واحدا ؛  ناسيا أن أحفاد الصلييبني هؤالء وقفوا يف كل مرة مع امللحدين          ؛  املخدوع
 يعنيهم حرب املادية االحلادية قـدر مـا         وأم ال ! وما يزالون ! على مدار القرون  ! املواجهة للمسلمني 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

143

وأن ؛ ذلك أم يعرفون جيدا أن اإلحلادية املادية عرض طارى ء وعدو موقـوت       ،  تعنيهم حرب اإلسالم  
وإمنا هذه الدعوة املموهة لتمييع اليقظة البادئة عنـد طالئـع البعـث             ! اإلسالم أصل ثابت وعدو مقيم    

ليكونوا وقود املعركة مع امللحدين      - يف الوقت ذاته   - خدوعنيولالنتفاع جبهد املستغفلني امل   ؛  اإلسالمي
حرب ال عدة فيها     .. وهؤالء كهؤالء حرب على اإلسالم واملسلمني     ! ألم أعداء االستعمار السياسيون   

  .. للمسلم إال ذلك الوعي الذي يربيه عليه املنهج الرباين القومي
فيحسبون أهـل الكتـاب جـادين إذ        ،  بالتصديق إن هؤالء الذين ختدعهم اللعبة أو يتظاهرون        

ال  - إمنا ينسون واقع التاريخ يف أربعة عشر قرنا        " الدين " يدعوم للتضامن والوالء يف دفع اإلحلاد عن      
وال جمـال   ،  وهو تعليم ال مواربة فيـه     ،  كما ينسون تعليم رم هلم يف هذا األمر بالذات         - استثناء فيها 
 ! ة باهللا ويقني جبدية ما يقولويف النفس ثق، للحيدة عنه

اليت تأمر املسلمني   ،  واألحاديث النبوية ،   إن هؤالء جيتزئون فيما يقولون ويكتبون باآليات القرآنية       
ويغفلون التحذيرات احلامسـة    . وأن يتساحموا معهم يف املعيشة والسلوك     ؛  أن حيسنوا معاملة أهل الكتاب    

وخطة ،  والتعليمات الصرحية عن خطة احلركة اإلسالمية     ،  ثهموالتقريرات الواعية عن بواع   ؛  عن مواالم 
ألن التناصر واملواالة ال يكونان عند املسلم إال يف شأن الدين وإقامة            ،  اليت حترم التناصر واملواالة   ،  التنظيم

وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها املسلم مع أهل الكتـاب يف            ،  منهجه ونظامه يف احلياة الواقعية    
إذ هم ال ينقمون     - مهما يكن هناك من تالق يف أصول هذه األديان مع دينه قبل حتريفها             - دينهشأن  

  .. كما يقول رب العاملني .. وال يرضون عنه إال بترك هذا الدين، منه إال هذا الدين
ممـا يوافـق    - فيأخذون منه ما يشاءون، جيزئونه وميزقونه؛  إن هؤالء ممن جيعلون القرآن عضني     

 ! ويدعون منه ما ال يتفق مع اجتاههم الغافل أو املريب - م الغافلة الساذجة على فرض براءادعو
! على أن نسمع كالم املخدوعني أو اخلـادعني       ،  يف هذه القضية  ،   وحنن نؤثر أن نسمع كالم اهللا     

  .. يف هذه القضية حاسم واضح صريح مبني - سبحانه - وكالم اهللا
بعد تقرير أن سبب النقمة هو اإلميان بـاهللا      - ذا املوضع عند قوله تعاىل     ونقف وقفة قصرية يف ه    
 : أن بقية السبب - وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل

  " وأن أكثركم فاسقون " 
وهـي قاعـدة    .. فالفسق حيمل صاحبه على النقمة من املستقيم!  فهذا الفسق هو شطر الباعث 

إن الذي يفسق عن الطريق وينحـرف ال يطيـق أن            .. قرآنية العجيبة تثبتها هذه اللفتة ال   ؛  نفسية واقعية 
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إنه يتمثل له شاهدا قائمـا      . إن وجوده يشعره دائما بفسقه واحنرافه      .. يرى املستقيم على النهج امللتزم    
ويسعى جاهدا  ؛  يكره استقامته وينقم منه التزامه    . ومن مث يكرهه وينقم عليه     .. على فسقه هو واحنرافه   

 ! أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده؛  طريقهجلره إىل
إىل موقف أهـل    ،  تتجاوز موقف أهل الكتاب من اجلماعة املسلمة يف املدينة        ،   إا قاعدة مطردة  

 .. إىل موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمـة مسـتقيمة           . الكتاب عامة من املسلمني عامة    
وعلـى  ،  وعلى املستقيمني يف جمتمع الفاسـقني     ،  شرارواحلرب املشبوبة دائما على اخلريين يف جمتمع األ       

هذه احلرب أمر طبيعي يستند إىل هذه القاعدة الـيت يصـورها الـنص               .. امللتزمني يف جمتمع املنحرفني   
  .. القرآين العجيب

وأن احلق ال بد أن يواجـه       ،  أن اخلري ال بد أن يلقى النقمة من الشر         - سبحانه -  ولقد علم اهللا  
 . وأن االلتزام ال بد أن جير حقد املنحرفني، وأن االستقامة ال بد أن تثري غيظ الفساق، الباطلالعداء من 

أن ال بد للخري واحلق واالستقامة وااللتزام أن تدفع عـن نفسـها وأن               - سبحانه -  وعلم اهللا 
وال ميلك احلق   ،  وأا معركة ال خيار فيها    . ختوض املعركة احلتمية مع الشر والباطل والفسق واالحنراف       

وال ميلك اخلري أن يتجنبها ألن الشر ال بد سـيحاول           ،  ألن الباطل سيهامجه  . أال خيوضها يف وجه الباطل    
  .. سحقه

أن يظن أصحاب احلق واخلري واالستقامة وااللتزام أم متروكـون مـن             - أي غفلة  -  وغفلة
وأنه ميكن أن تقوم هنـاك مصـاحلة أو         ؛  وأم ميلكون جتنب املعركة   ؛  الباطل والشر والفسق واالحنراف   

 .. من أن يستسلموا للوهم واخلديعـة     ؛  وخري هلم أن يستعدوا للمعركة احملتومة بالوعي والعدة       ! مهادنة
 ! وهم يومئذ مأكولون مأكولون

بعـد  ،  ملواجهة أهل الكتاب   ع لرسوله - سبحانه -  مث منضي مع السياق القرآين يف توجيه اهللا       
، فإذا هو جيبههم بتاريخ هلـم قـدمي        .. تنكار هذه البواعث يف النقمة على املسلمني      تقرير بواعثهم واس  
 : وعقاب أليم، وشأن هلم مع رم

وجعـل منـهم    ،  من لعنه اهللا وغضب عليه    ؟  هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا       : قل " 
   "! وأضل عن سواء السبيل، أولئك شر مكانا. وعبد الطاغوت، القردة واخلنازير

 ! وتاريخ يهود،  وهنا تطالعنا سحنة يهود
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إم هم الذين عبـدوا     . وجعل منهم القردة واخلنازير   ،   إم هم الذين لعنهم اهللا وغضب عليهم      
  .. الطاغوت

وكذلك قصة جعلـه    ؛  وقصة لعنة اهللا هلم وغضبه عليهم واردة يف مواضع شىت من القرآن الكرمي            
ألا لفتـة ذات داللـة      ،  فتحتاج إىل بيان هنا   ،   عبادم للطاغوت  فأما قضية  .. منهم القردة واخلنازير  

  .. خاصة يف سياق هذه السورة
، وكل حكم ال يقوم على شـريعة اهللا       ،   إن الطاغوت هو كل سلطان ال يستمد من سلطان اهللا         

 والعدوان على سلطان اهللا وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشـده           .. وكل عدوان يتجاوز احلق   
  .. وأدخله يف معىن الطاغوت لفظا ومعىن، طغيانا

فسماهم اهللا  . ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة اهللا     ؛  وأهل الكتاب مل يعبدوا األحبار والرهبان     
 فهم عبدوا الطـاغوت   . وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك املعىن الدقيق        .. ومساهم مشركني ؛  عبادا هلم 

ولكنـهم  ،  وهم مل يعبدوها مبعىن السجود هلا والركـوع        .. وزة حلقها أي السلطات الطاغية املتجا   .. 
 . )1(وهي عبادة خترج صاحبها من عبادة اهللا ومن دين اهللا . عبدوها مبعىن االتباع والطاعة

وبـذلك اجلـزاء الـذي      ،  اة أهل الكتاب ذا التاريخ     ع يوجه رسوله  - سبحانه -  واهللا
إن : يوجهه ليقول هلم   .. كأمنا هم جيل واحد مبا أم جبلة واحدة        .. ريخاستحقوه من اهللا على هذا التا     

 : . هذا شر عاقبة
  ..  " هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا: قل " 

وأين . وما يكيدون هلم وما يؤذوم بسبب إميام      ،   أي شر من نقمة أهل الكتاب على املسلمني       
 : وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضالل عن سواء السبيل، بهنقمة البشر الضعاف من نقمة اهللا وعذا

  ..  " وأضل عن سواء السبيل، أولئك شر مكانا " 

                                                 
:  "  فصل..للسيد أيب األعلى املودودي، أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان " املصطلحات األربعة :  "  يراجع كتاب)1(
خصائص التصور اإلسالمي   :  " ويراجع كتاب " منهج متفرد   :  " فصل" هذا الدين   :  "  ويراجع كتاب  .."  لعبادة  ا

 " . دار الشروق " .  " التوحيد :  " فصل" ومقوماته 
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 - بعد عرض تارخيهم وجزائهم    - وميضي السياق يف التنفري من مواالم بعرض صفام ومسام        
ألن احلديث عـن    ،  ورةويربز اليهود كذلك يف الص     .. وجييء التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون      

 : ومعظم الشر كان جييء من قبل يهود، وقائع جارية
واهللا أعلم مبـا كـانوا      . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به      . آمنا: وإذا جاؤوكم قالوا   " 
! لبئس ما كانوا يعملون   ،  وأكلهم السحت . وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان      . يكتمون

وقالـت  ! لبئس ما كانوا يصنعون   . ن واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت      لوال ينهاهم الربانيو  
 - بل يداه مبسوطتان ينفق كيـف يشـاء       ؛  غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا     .. يد اهللا مغلولة  : اليهود

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يـوم       ،  وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا         
  " واهللا ال حيب املفسـدين . ويسعون يف األرض فسادا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا     ،القيامة

 .. 
 - )1(على طريقة التعبري القرآنيـة الفريـدة        -  إا عبارات تنشى ء صورا متحركة مشاهد حية       

تحـدث  هؤالء القوم الـذين ي  - بعني التصور - ومن وراء القرون ميلك قارى ء هذه اآليات أن يشهد       
وإن كان من اجلائز أنه يعين كـذلك        ،  فالسياق يتحدث عنهم   - على األرجح  - عنهم القرآن من يهود   

 " الكفـر  " ويشهد يف جعبتهم   .. آمنا: يشهدهم جييئون للمسلمني فيقولون    .. بعض املنافقني يف املدينة   
 ! ونه داخلني خارجنيبينما ألسنتهم تقول غري ما يف اجلعبة من كفر حيمل؛ وهم يدخلون به وخيرجون

آمنوا ذا القرآن   :  ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض           
أي لعل املسلمني يرجعون عن دينهم بسبب هذه البلبلـة           .. وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون     

 . والتشكيك اخلبيث اللئيم
  ..   "واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون " 

وحفظهم من  ،  مث لكي يطمئن املؤمنون إىل كالءة رم هلم       ؛  ألا احلقيقة  - سبحانه - يقوهلا اهللا 
 ! مث ليهدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتهون، وإحاطته علما ذا الكيد املكتوم؛ كيد عدوهم

 :  وميضي السياق يرسم حركام كأا منظورة تشهد وتلحظ من خالل التعبري

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  "  يراجع فصل)1(
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  " لبئس ما كانوا يعملون   . وأكلهم السحت ،   كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان      وترى " 
 .. 

وهـي  . وأكل احلـرام  ،   واملسارعة مفاعلة تصور القوم كأمنا يتسابقون تسابقا يف اإلمث والعدوان         
ولكنها تصور حالة من حاالت النفوس واجلماعات حني يستشري فيها          ،  صورة ترسم للتبشيع والتشنيع   

وإن اإلنسان لينظر إىل اتمعات اليت انتهت إىل مثـل هـذه             .. ويسيطر الشر ؛  وتسقط القيم ؛  لفسادا
 .. قويهم وضـعيفهم سـواء  ،  إىل اإلمث والعدوان   .. فريى كأمنا كل من فيها يتسابقون إىل الشر       ،  احلال

بـل يرتكبـهما كـذلك    ؛ ال يقتصران على األقوياء - يف اتمعات اهلابطة الفاسدة  - فاإلمث والعدوان 
إم ال ميلكون االعتـداء     ؛  وحىت هؤالء ميلكون االعتداء   . فحىت هؤالء ينساقون يف تيار اإلمث      .. الضعفاء

ألا هي اليت تكـون     . ويعتدون على حرمات اهللا   . ولكن يعتدي بعضهم على بعض    . على األقوياء طبعا  
فاإلمث والعدوان طـابع    ؛   حاكم وال حمكوم   يف اتمعات الفاسدة احلمى املستباح الذي ال حارس له من         

 ! واملسارعة فيهما عمل هذه اتمعات؛ اتمع حني يفسد
فأكل احلرام كذلك مسـة     .. وكذلك أكلهم للحرام   ..  وكذلك كان جمتمع يهود يف تلك األيام      

 ! يهود يف كل آن
 !  " لبئس ما كانوا يعملون " 

       وهو يستنكر سـكوت الربـانيني      ؛  تمعات الفاسدة  ويشري السياق إىل مسة أخرى من مسات ا
سكوم على مسارعة القـوم يف اإلمث    .. واألحبار القائمني على أمر العلم الديين     ،  القائمني على الشريعة  

 : وعدم يهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه؛ والعدوان وأكل السحت
 ! لبئس ما كانوا يصنعون   ! لهم السحت لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأك        " 

 ..  " 
مسة سكوت القائمني على أمر الشريعة والعلم الديين عما يقع يف اتمع مـن إمث                -  فهذه السمة 

كانوا ال يتنـاهون عـن     " وبنو إسرائيل  .. هي مسة اتمعات اليت فسدت وآذنت بااليار       - وعدوان
  .. الكرميكما حكى عنهم القرآن  ..  " منكر فعلوه

 إن مسة اتمع اخلري الفاضل احلي القوي املتماسك أن يسود فيه األمر باملعروف والنـهي عـن                 
وأن يوجد فيه مـن يسـتمع إىل األمـر          ؛  أن يوجد فيه من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر         .. املنكر
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ملنحرفون فيه على التنكر    وأن يكون عرف اتمع من القوة حبيث ال جيرؤ ا         ؛  باملعروف والنهي عن املنكر   
 . وال على إيذاء اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر، هلذا األمر والنهي

تأمرون بـاملعروف   ،  كنتم خري أمة أخرجت للناس    :  "  وهكذا وصف اهللا األمة املسلمة فقال     
  " كر فعلوه كانوا ال يتناهون عن من    :  " ووصف بين إسرائيل فقال    " وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا    

 . فكان ذلك فيصال بني اتمعني وبني اجلماعتني.. 
الساكتني على املسارعة يف اإلمث والعدوان وأكل       ،   أما هنا فينحي بالالئمة على الربانيني واألحبار      

 . الذين ال يقومون حبق ما استحفظوا عليه من كتاب اهللا؛ السحت
ع أو فساده رهن بقيام احلفظة علـى الشـريعة         فصالح اتم .  وإنه لصوت النذير لكل أهل دين     

 " يقتضي،  واألمر كما قلنا من قبل يف الظالل      ؛  والعلم فيه بواجبهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر        
وكـذلك  . واألمر والنهي سـلطان   ،  فالدعوة بيان . واألمر والنهي أمر غري الدعوة    ،  تأمر وتنهى  " سلطة

ف الناهون عن املنكر على السلطان الذي جيعل ألمرهم ويهم قيمته يف            ينبغي أن حيصل اآلمرون باملعرو    
 ! فال يكون مطلق كالم؛ اتمع

 :  وكنموذج من قوهلم اإلمث يف أبشع صوره حيكي القرآن الكرمي قول اليهود الغيب اللئيم
ينفـق  بل يداه مبسـوطتان     ،  غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا     - وقالت اليهود يد اهللا مغلولة     " 

  ..  " –كيف يشاء 
فقد حكى القرآن الكرمي الكثري من سـوء تصـورهم          .  وذلك من سوء تصور يهود هللا سبحانه      

يعللـون بـذلك   ، يد اهللا مغلولـة  : وقالوا! إن اهللا فقري وحنن أغنياء عندما سئلوا النفقة       : وقد قالوا . ذاك
 ! ؟ فكيف ينفقون .. لال يعطي الناس وال يعطيهم إال القلي - بزعمهم - فاهللا؛ خبلهم

أال يعربوا عن املعىن الفاسد الكـاذب الـذي أرادوه   ، وجالفة قلوم ،   وقد بلغ من غلظ حسهم    
 ! يد اهللا مغلولة: فاختاروا لفظا أشد وقاحة وجما وكفرا فقالوا؛ وهو البخل بلفظه املباشر

 : اهللا جزاء على قوهلمولعنهم وطردهم من رمحة ،  وجييء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم
 .  " غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا " 

 ! فهم أخبل خلق اهللا مبال،  وكذلك كانوا
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وهو يفـيض علـى     . ويصف اهللا سبحانه بوصفه الكرمي    ؛   مث يصحح هذا التصور الفاسد السقيم     
 : عباده من فضله بال حساب

  ..  " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " 
والفضـل  ،  شاهدة باليد املبسوطة   .. ال تكف وال تنفد لكل خملوق ظاهرة للعيان        وعطاياه اليت   

، ألا مشغولة عنـها بـاللم والضـم       ؛  ولكن يهود ال تراها   . ناطقة بكل لسان  ،  والعطاء اجلزيل ،  الغامر
 ! وبالبذاءة حىت يف حق اهللا، وبالكنود وباجلحود

بسبب حقدهم وغيظهم مـن     ،  ل م وعما سيح ،  عما سيبدو من القوم    ع  وحيدث اهللا رسوله  
 : وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم يف القدمي واحلديث؛ اصطفاء اهللا له بالرسالة

  ..  " وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا " 
سـيزيد  ،  وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنـزل اهللا إىل رسـوله          ،   فبسبب من احلقد واحلسد   

وال بـد أن    ؛  ال بد أن يشتطوا يف اجلانب املقابـل       ،  ألم وقد أبوا اإلميان   . ون منهم طغيانا وكفرا   الكثري
 . ووباال عن املنكرين، رمحة للمؤمنني ع فيكون الرسول. وطغيانا وكفرا، يزيدوا تبجحا ونكرا

يف أشـد   ومن إبطال كيدهم وهو     ؛   مث حيدثه عما قدر اهللا هلم من التعادي والتباغض فيما بينهم          
 : ومن عودم باخليبة فيما يشنونه من حرب على اجلماعة املسلمة؛ سعريه تلهبا
  ..  " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة " 

وتوقد نـار   ؛  وإن بدا يف هذه الفترة أن اليهودية العاملية تتساند        .  وما تزال طوائف اليهود متعادية    
ولكن ينبغي أال ننظر إىل فترة قصرية من الزمان وال إىل مظهـر ال              ! احلرب على البالد اإلسالمية وتفلح    

واليهود يف شحناء    .. بل من قبل اإلسالم    .. ففي خالل ألف وثالمثائة عام    . يشتمل على احلقيقة كاملة   
ولكن مفتاح املوقف   . حوهلم األسناد مهما تقم   . ومصريهم إىل مثل ما كانوا فيه     . ويف ذل كذلك وتشرد   

اليت تتلقى وعد   ،  فأين هي العصبة املؤمنة اليوم     .. اليت يتحقق هلا وعد اهللا    ،  كله يف وجود العصبة املؤمنة    
 ؟ وحيقق اهللا ا يف األرض ما يشاء، وتقف ستارا لقدر اهللا، اهللا

يم حياا كلها علـى منهجـه       وتق؛  تؤمن به على حقيقته   :  ويوم تفيء األمة املسلمة إىل اإلسالم     
ومن مث يسلطون كل مـا يف  ، واليهود يعرفون هذا .. يومئذ حيق وعد اهللا على شر خلق اهللا     .. وشريعته

على طالئع البعث اإلسـالمي يف      ،  ويصبون كل ما يف أيديهم من بطش وفتك       ؛  جعبتهم من شر وكيد   
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ال ؛  ضربات وحشية منكـرة    - همولكن بأيدي عمالئ   - ال بأيديهم  - ويضربون،  كل شرب من األرض   
 : ووعد اهللا ال بد أن يتحقق. ولكن اهللا غالب على أمره .. ترعى يف العصبة املؤمنة إال وال ذمة

  ..  " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة " 
فاهللا ال حيب   ؛   يبعث اهللا عليه من يوقفه وحيطمه      ال بد أن  ،   إن هذا الشر والفساد الذي متثله يهود      

 : وما ال حيبه اهللا ال بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه؛ الفساد يف األرض
  ..  " واهللا ال حيب املفسدين، ويسعون يف األرض فسادا " 

|     |     | 
إقامـة ديـن اهللا يف األرض معناهـا    قاعدة أن  - ويف اية الدرس جتيء القاعدة اإلميانية الكربى     

ال افتراق بني ديـن     . الصالح والكسب والفالح يف حياة املؤمنني يف هذه الدنيا ويف اآلخرة على السواء            
جتيء هذه القاعدة    .. للدنيا وللدين ؛  فهو منهج واحد للدنيا ولآلخرة    . وال افتراق بني دنيا وآخرة    ،  ودنيا

وحتـريفهم  ؛  وأكلهم السـحت  ؛  عن احنراف أهل الكتاب عن دين اهللا      اإلميانية الكبرية مبناسبة احلديث     
واتباع دين اهللا كان أجدى علـيهم يف         .. الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه األرض         

 : ويف الدنيا واآلخرة لو أم اختاروا الطريق، األرض والسماء
 "         ولـو  . وألدخلناهم جنات النعيم  ؛  مولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئا

منهم أمة  . وما أنزل إليهم من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم          ،  أم أقاموا التوراة واإلجنيل   
  ..  " مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون

ومن مث فهما متثالن حقيقـة      ،   إن هاتني اآليتني تقرران أصال كبريا من أصول التصور اإلسالمي         
وإىل بيان هذه احلقيقة مل تكن ماسـة        ،  ولعل احلاجة إىل جالء ذلك األصل     . يف احلياة اإلنسانية  ضخمة  

واألوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بـني       ،  واملوازين البشرية ،  والعقل البشري ؛  كما هي اليوم  
  .. بإزاء هذا األمر اخلطري، ضباب التصورات وضالل املناهج

إم  - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب       -  ألهل الكتاب  يقول - سبحانه -  إن اهللا 
وإم لو كانوا   . وهذا جزاء اآلخرة   - لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام وألدخلهم جنات النعيم         

ا كما أنزهل  - حققوا يف حيام الدنيا منهج اهللا املمثل يف التوراة واإلجنيل وما أنزله اهللا إليهم من التعاليم               
وألكلـوا مـن    ،  ومنت وفاضت عليهم األزراق   ،  لصلحت حيام الدنيا   - اهللا بدون حتريف وال تبديل    

ولكنهم  .. وصالح أمر احلياة  ،  ووفرة النتاج وحسن التوزيع   ،  فوقهم ومن حتت أرجلهم من فيض الرزق      
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دة غري مسرفة على    إال قلة منهم يف تارخيهم الطويل مقتص       - ال يؤمنون وال يتقون وال يقيمون منهج اهللا       
 .  " وكثري منهم ساء ما يعملون " نفسها

وهكذا يبدو من خالل اآليتني أن اإلميان والتقوى وحتقيق منهج اهللا يف واقع احلياة البشرية يف هذه               
ولكنه كذلك   - وإن كان هو املقدم وهو األدوم      - ال يكفل ألصحابه جزاء اآلخرة وحده     ،  احلياة الدنيا 

يرمسهـا   .. وفرة ومناء وحسن توزيع وكفاية     .. وحيقق ألصحابه جزاء العاجلة   ،  دنيايكفل صالح أمر ال   
  ..  " ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم:  " يف صورة حسية جتسم معىن الوفرة والفيض يف قوله

وطريق آخر مستقل لصالح    ؛   وهكذا يتبني أن ليس هنالك طريق مستقل حلسن اجلزاء يف اآلخرة          
فإذا تنكب هذا الطريق فسـدت الـدنيا   ، تصلح به الدنيا واآلخرة، إمنا هو طريق واحد. دنيااحلياة يف ال  

  .. هذا الطريق الواحد هو اإلميان والتقوى وحتقيق املنهج اإلهلي يف احلياة الدنيا .. وخسرت اآلخرة
 ذلكوتبعا ل  - ولكنه كذلك ،   وهذا املنهج ليس منهج اعتقاد وإميان وشعور قليب وتقوى فحسب         

هي اليت تكفل    - مع اإلميان والتقوى   - وإقامته .. وتقام عليه احلياة  ،  يقام،  منهج حياة أنسانية واقعية    -
يف ظل   - حىت يأكل الناس مجعيا   ،  وحسن التوزيع ،  ووفرة النتاج ،  وفيض الرزق ،  صالح احلياة األرضية  

 . من فوقهم ومن حتت أرجلهم - هذا املنهج
وال جيعل سعادة اآلخرة بديال من سعادة       ؛  اة ال جيعل الدين بديال من الدنيا       إن املنهج اإلمياين للحي   

وهذه هي احلقيقة الغائمة اليـوم يف أفكـار النـاس            .. وال جيعل طريق اآلخرة غري طريق الدنيا      ،  الدنيا
 . وعقوهلم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية

حبيث أصبح الفـرد    ،  هم وواقعهم  لقد افترق طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف تفكري الناس وضمري         
ويرى . ال يرى أن هنالك سبيال لاللتقاء بني الطريقني        - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة     - العادي

وإما أن خيتار طريق اآلخرة فيهمل      ؛  على العكس أنه إما أن خيتار طريق الدنيا فيهمل اآلخرة من حسابه           
ألن واقع األرض والناس وأوضاعهم      .. هما يف تصور وال واقع    وال سبيل إىل اجلمع بين    ؛  الدنيا من حسابه  

  .. يف هذه الفترة من الزمان توحي ذا
اليوم تباعد بـني    ،  وعن منهجه للحياة  ،  إن أوضاع احلياة اجلاهلية الضالة البعيدة عن اهللا       :  حقيقة

سب يف مضـمار املنـافع      والك،  وحتتم على الذين يريدون الربوز يف اتمع      ،  طريق الدنيا وطريق اآلخرة   
والتصـورات  ؛  وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية واملثل اخللقيـة      ؛  أن يتخلوا عن طريق اآلخرة    ،  الدنيوية

كما حتتم على الذين يريدون النجاة يف اآلخـرة أن          . الذي حيض عليه الدين   ،  الرفيعة والسلوك النظيف  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

152

 يصل ا الناس يف مثل هذه األوضاع إىل الربوز         والوسائل اليت ،  يتجنبوا تيار هذه احلياة وأوضاعها القذرة     
، ألا وسائل ال ميكن أن تكون نظيفة وال مطابقة للدين واخللق          ،  والكسب يف مضمار املنافع   ،  يف اتمع 

  .. وال مرضية هللا سبحانه
وال سبيل إىل اللقاء بـني      ؟  ترى أنه ال مفر من هذا احلال التعيس       ! تراها ضربة الزب   ..  ولكن

 ؟  الدنيا وطريق اآلخرةطريق
واالفتراق بني طريق الدنيا وطريـق    ؛  فالعداء بني الدنيا واآلخرة   ! إا ليست ضربة الزب    ..  كال

إمنـا  . بل إا ليست من طبيعة هذه احلياة أصال        .. ليس هو احلقيقة النهائية اليت ال تقبل التبديل       ،  اآلخرة
 ! هي عارض ناشى ء من احنراف طارى ء

وأن يكـون   ؛  يف طبيعة احلياة اإلنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريـق اآلخـرة             إن األصل   
وأن يكون اإلنتاج والنماء والوفرة يف عمل       . الطريق إىل صالح اآلخرة هو ذاته الطريق إىل صالح الدنيا         

كون اإلميان  وأن ي ؛  األرض هو ذاته املؤهل لنيل ثواب اآلخرة كما أنه هو املؤهل لرخاء هذه احلياة الدنيا              
والتقوى والعمل الصاحل هي أسباب عمران هذه األرض كما أا هي وسائل احلصول على رضـوان اهللا    

  .. وثوابه األخروي
ولكن هذا األصل ال يتحقق إال حني تقـوم احليـاة       ..  هذا هو األصل يف طبيعة احلياة اإلنسانية      

وهو الذي جيعل اخلالفـة     ،  ي جيعل العمل عبادة   فهذا املنهج هو الذ    .. على منهج اهللا الذي رضيه للناس     
وعدل يف التوزيع يفـيض بـه       ،  ووفرة ومناء ،  واخلالفة عمل وإنتاج  . يف األرض وفق شريعة اهللا فريضة     

 . كما يقول اهللا يف كتابه الكرمي، الرزق على اجلميع من فوقهم ومن حتت أرجلهم
وفق شرط  ،  بإذن اهللا ،  اخلالفة عن اهللا   إن التصور اإلسالمي جيعل وظيفة اإلنسان يف األرض هي          

وتوفري الرخاء باسـتخدام كـل مقـدرات األرض وخاماـا     ، ومن مث جيعل العمل املنتج املثمر     .. اهللا
ويعترب قيام اإلنسان ذه    . هو الوفاء بوظيفة اخلالفة    - بل اخلامات واملوارد الكونية كذلك     - ومواردها
طاعة هللا ينال عليهـا العبـد ثـواب          - ب شرط االستخالف  وفق منهج اهللا وشريعته حس     - الوظيفة
ويفيض ؛  بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النحو يظفر خبريات األرض اليت سخرها اهللا له              ؛  اآلخرة

 ! كما يصور التعبري القرآين اجلميل، عليه الرزق من فوقه ومن حتت رجليه
وال يستغل طاقات الكـون    ،  يفجر ينابيع األرض   ووفق التصور اإلسالمي يعترب اإلنسان الذي ال        

إين جاعل  :  " وهو يقول للمالئكة  ،  ناكال عن القيام بالوظيفة اليت خلقه اهللا هلا       ،  عاصيا هللا ،  املسخرة له 
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وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا         :  " وهو يقول كذلك للناس   .  " يف األرض خليفة  
 ! وهكذا خيسر اآلخرة ألنه خسر الدنيا .. وب للعبادومعطال لرزق اهللا املوه،  " منه

فال يفوت  . جيمع بني العمل للدنيا والعمل لآلخرة يف توافق وتناسق         - ذا -  واملنهج اإلسالمي 
فهما ليسا نقيضني وال بـديلني يف       . وال يفوت عليه آخرته لينال دنياه     ،  على اإلنسان دنياه لينال آخرته    

 . التصور اإلسالمي
وبالقياس إىل اجلماعات اإلنسانية الـيت تقـوم يف األرض          ،  بالقياس إىل جنس اإلنسان عامة     هذا  

 - إذ أن طريق الفرد وطريق اجلماعـة       .. فأما بالقياس إىل األفراد فإن األمر ال خيتلف        .. على منهج اهللا  
الفرد أن يبذل أقصى    فاملنهج حيتم على     .. ال خيتلفان وال يتصادمان وال يتعارضان      - يف املنهج اإلسالمي  

فال يظلم وال يغـدر     ،  وأن يبتغي يف العمل واإلنتاج وجه اهللا      ؛  طاقته اجلسمية والعقلية يف العمل واإلنتاج     
مـع   - وال حيتجز دون أخيه احملتاج يف اجلماعة شيئا ميلكه        ،  وال يأكل من سحت   ،  وال يغش وال خيون   

عتراف للجماعة حبقها يف ماله يف حدود ما فـرض          االعتراف الكامل له مبلكيته الفردية لثمرة عمله واال       
عبادة هللا جيزيه    - يف هذه احلدود ووفق هذه االعتبارات      - واملنهج يسجل للفرد عمله    - اهللا وما شرع  

ويربط املنهج بني الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية          .. عليها بالربكة يف الدنيا وباجلنة يف اآلخرة      
ويف ،  ليستوثق ذا الرباط من جتدد صلته باهللا يف اليوم الواحد مخس مرات بالصـالة             ؛  اليت يفرضها عليه  

ويف كل موسم أو يف كل عـام        . ويف العمر كله حبج بيت اهللا     ،  العام الواحد ثالثني يوما بصوم رمضان     
  .. بإخراج الزكاة

 مع اهللا على االرتباط     إا جتديد للعهد  .  ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية يف املنهج اإلسالمي        
الذي يـنظم   ،  وهي قرىب هللا يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا املنهج          . مبنهجه الكلي للحياة  

. ويتوىل شئون العمل واإلنتاج والتوزيع واحلكم بني الناس يف عالقام ويف خالفـام            ،  أمر احلياة كلها  
كاليف اليت يتطلبها النهوض ـذا املنـهج الكلـي         ويتجدد معها الشعور بعون اهللا ومدده على محل الت        

وليسـت   .. والتغلب على شهوات الناس وعنادهم واحنرافهم وأهوائهم حني تقف يف الطريق          ،  املتكامل
واجلهاد إلقرار  ،  هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل واإلنتاج والتوزيع واحلكم والقضاء           

إمنا اإلميان والتقوى والشعائر التعبديـة شـطر         .. سلطانه يف حياة الناس   وتقرير  ،  منهج اهللا يف األرض   
وهكذا يكون اإلميان والتقوى وإقامة منهج اهللا يف احلياة العملية           .. املعني على أداء شطره اآلخر    ،  املنهج

  .. كما بعد اهللا الناس يف هاتني اآليتني الكرميتني. سبيال للوفرة والفيض
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ال يقدم احلياة اآلخرة بـديال مـن        ،  وكذلك املنهج اإلسالمي املنبثق منه    ،  ي إن التصور اإلسالم  
ولكنـهما ال جيتمعـان     . وجبهد واحد ،  إمنا يقدمهما معا يف طريق واحد      - وال العكس  - احلياة الدنيا 

دون أن يدخل عليه تعديالت مأخوذة       - كذلك يف حياة اإلنسان إال إذا اتبع منهج اهللا وحده يف احلياة           
 - أو مأخوذة من تصوراته الذاتية اليت مل تضبط ذا املنـهج          ،  وضاع أخرى مل تنبثق من منهج اهللا      من أ 

 . ففي هذا املنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل
ال يقدم اإلميان والعبادة والصالح      - وكذلك املنهج اإلسالمي املنبثق منه     -  والتصور اإلسالمي 

وليس هو املنهج الـذي      .. والتنمية والتحسني يف واقع احلياة املادية     بديال من العمل واإلنتاج     ،  والتقوى
بينما يدع الناس أن يرمسوا ألنفسهم الطريق املـؤدي إىل          ؛  يعد الناس فردوس اآلخرة ويرسم هلم طريقه      

فالعمل واإلنتاج والتنمية والتحسني يف      -!  كما يتصور بعض السطحيني يف هذا الزمان       - فردوس الدنيا 
واإلميـان  . فريضة اخلالفة يف األرض    - واملنهج اإلسالمي  - ياة الدنيا متثل يف التصور اإلسالمي     واقع احل 

 متثل االرتباطات والضوابط والدوافع واحلوافز لتحقيق املنهج يف حياة الناس         ،  والعبادة والصالح والتقوى  
وال ،  يق هو الطريق  والطر؛  وهذه وتلك معا هي مؤهالت الفردوس األرضي والفردوس األخروي معا         .. 

. فصام بني الدين واحلياة الواقعية املادية كما هو واقع يف األوضاع اجلاهلية القائمة يف األرض كلها اليوم                
وال جيمعـوا  ، واليت منها يقوم يف أوهام الوامهني أنه ال مفر من أن خيتار الناس الدنيا أو خيتاروا اآلخـرة              

  .. !  جتتمعانألما ال .. بينهما يف تصور أو يف واقع
وبني العمل للدنيا والعمل    ،   إن هذا الفصام النكد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف حياة الناس           

 والنجاح يف احلياة األخرى   ،  وبني النجاح يف احلياة الدنيا    ،  وبني العبادة الروحية واإلبداع املادي    ،  لآلخرة
إمنـا هـو    ! ية حبكم من أحكام القدر احلتمية     إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشر        .. 

وتتخذ لنفسها مناهج أخرى مـن      ،  ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج اهللا          
  .. معادية ملنهج اهللا يف األساس واالجتاه، عند أنفسها

نها يف اآلخرة   فوق ما يؤدونه م   ،   وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصام يف احلياة الدنيا         
  .. وهو أشد وأنكى

من جراء خواء قلوم من طمأنينـة اإلميـان   ،  إم يؤدوا قلقا وحرية وشقاء قلب وبلبلة خاطر  
على زعم أن هذا هو الطريق الوحيـد للعمـل          ،  إذا هم آثروا اطراح الدين كله     ،  وبشاشته وزاده وريه  

ذلك أـم يف هـذه احلالـة        !  يف املعترك العاملي   والنجاح الفردي واجلماعي  ،  واإلنتاج والعلم والتجربة  
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وهـي  . وال تطيق الفراغ واخلـواء ، يصارعون اجلوعة الفطرية إىل عقيدة متأل القلب      ،  يصارعون فطرم 
  .. ألا جوعة الرتعة إىل إله .. على اإلطالق .. أو فنية، أو فلسفية، جوعة ال متلؤها مذاهب اجتماعية

إذا هم حاولوا االحتفاظ بعقيدة يف      ،  حيدة وشقاء قلب وبلبلة خاطر     وهم يؤدوا كذلك قلقا و    
وحاولوا معها مزاولة احلياة يف هذا اتمع العاملي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضـاعة وتقـوم                 ،  اهللا

وتتصادم فيه العقيدة الدينيـة     ،  وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غري منهج اهللا         ،  تصوراته
 . مع األوضاع والقوانني والقيم واملوازين السائدة يف هذا اتمع املنكود، والسلوك الديين، لديينواخللق ا

أو املذاهب املادية اليت    ،  سواء اتبعت املذاهب املادية اإلحلادية    ،   وتعاين البشرية كلها ذلك الشقاء    
أن  - أو يصور هلا أعداء البشرية     - وتتصور .. حتاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام احلياة العملية        

واحلياة نظـام وقـانون وإنتـاج       ،  وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق     ! وأن احلياة للناس  ،  الدين هللا 
 ! وعمل

ألا ال تدي    .. ضريبة الشقاء والقلق واحلرية واخلواء     ..  وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة    
وال يقيم التناقض والتعارض بني الرخـاء يف        ؛  يا واآلخرة بل جيمع   إىل منهج اهللا الذي ال يفصل بني الدن       

  .. بل ينسق، الدنيا والرخاء يف اآلخرة
وال تقـيم   ،  إذ نرى أمما ال تؤمن وال تتقـي       ،  يف فترة موقوتة  ،   وال جيوز أن ختدعنا ظواهر كاذبة     

  .  ..كثرية اإلنتاج عظيمة الرخاء، وهي موفورة اخلريات، منهج اهللا يف حياا
وحىت تظهر كل آثار الفصام النكد بني       . حىت تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت     ،   إنه رخاء موقوت  

 : واآلن تظهر بعض هذه اآلثار يف صور شىت .. اإلبداع املادي واملنهج الرباين
 وحافال،  وحافال باألحقاد ،  مما جيعل اتمع حافال بالشقاء    ،   تظهر يف سوء التوزيع يف هذه األمم      

 !  .. وهو بالء على رغم الرخاء .. باملخاوف من االنقالبات املتوقعة نتيجة هذه األحقاد الكظيمة
 وتظهر يف الكبت والقمع واخلوف يف األمم اليت أرادت أن تضمن نوعا مـن عدالـة التوزيـع                  

ا إلعادة  إلقرار اإلجراءات اليت تأخذ     ،  واختذت طريق التحطيم والقمع واإلرهاب ونشر اخلوف والذعر       
 ! وهو بالء ال يأمن اإلنسان فيه على نفسه وال يطمئن وال يبيت ليلة يف سالم .. التوزيع

إىل تدمري احلياة    - إن عاجال أو آجال    -  وتظهر يف االحنالل النفسي واخللقي الذي يؤدي بدوره       
قانون األرضي وحـده    وال. كلها يف حاجة إىل ضمانة األخالق     ،  فالعمل واإلنتاج والتوزيع  . املادية ذاا 

 ! عاجز كل العجز عن تقدمي الضمانات لسري العمل كما نرى يف كل مكان
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 - وخباصة أشدها رخاء ماديا    -  وتظهر يف القلق العصيب واألمراض املنوعة اليت جتتاح أمم العامل         
مري وينتـهي إىل تـد  ، ويهبط بعد ذلك مبستوى العمل واإلنتـاج   . مما يهبط مبستوى الذكاء واالحتمال    

 ! وهذه الدالئل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت األنظار! االقتصاد املادي والرخاء
يف هـذا  ؛  وتظهر يف اخلوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العاملي املتوقع يف كل حلظة        

وهو خوف يضغط على أعصاب الناس مـن         .. الذي حتوم حوله نذر احلرب املدمرة     ؛  العامل املضطرب 
ومل ينتشر املوت بالسكتة وانفجـار       .. فيصيبهم بشىت األمراض العصبية   ؛   يشعرون أو ال يشعرون    حيث

 ! املخ واالنتحار كما انتشر يف أمم الرخاء
 -  وتظهر هذه اآلثار كلها بصورة متقدمة واضحة يف ميل بعض الشعوب إىل االندثار والـدمار              

يف فعل االفتراق بني    ،  وليس هذا إال مثال لآلخرين     - وأظهر األمثلة احلاضرة تتجلى يف الشعب الفرنسي      
أو اختاذ منهج لآلخرة من     ؛  وافتراق الدين واحلياة  ،  وافتراق الدنيا واآلخرة  ؛  النشاط املادي واملنهج الرباين   

 ! وإيقاع هذا الفصام النكد بني منهج اهللا وحياة الناس؛ واختاذ منهج للدنيا من عند الناس، عند اهللا
حنب أن نؤكد أمهية التناسق     ،  ي هذا التعليق على التقرير القرآين لتلك احلقيقة الكبرية        وقبل أن ننه  

وبني العمل واإلنتاج والنـهوض     ،  يف منهج اهللا بني اإلميان والتقوى وإقامة املنهج يف احلياة الواقعية للناس           
 - مجاعة من النـاس   ولكل   - فهذا التناسق هو الذي حيقق شرط اهللا ألهل الكتاب        ،  باخلالفة يف األرض  

وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعـيم يف         ،  أن يأكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم يف الدنيا        
وفردوس اآلخرة   - بالوفرة والكفاية مع السالم والطمأنينة     - وأن جيتمع هلم الفردوس األرضي    ؛  اآلخرة

  .. مبا فيه من نعيم ورضوان
 أن ننسى أن القاعدة األوىل والركيزة األساسـية هـي اإلميـان     ولكننا مع هذا التوكيد ال حنب  

فهذا يتضمن يف ثناياه العمـل واإلنتـاج والترقيـة           .. والتقوى وحتقيق املنهج الرباين يف احلياة الواقعية      
؛ ويرفع كل قيم احلياة   ؛  فضال على أن للصلة باهللا مذاقها الذي يغري كل طعوم احلياة           .. والتطوير للحياة 

وكل شيء فيه   ،  فهذا هو األصل يف التصور اإلسالمي ويف املنهج اإلسالمي         .. كل موازين احلياة  ويقوم  
 . مث يتم متام األمر كله يف الدنيا واآلخرة يف تناسق واتساق .. ومنبثقا منه ومعتمدا عليه، جييء تبعا له

كـل   .. اهللا يف احليـاة    وينبغي أن نذكر أن اإلميان والتقوى والعبادة والصلة باهللا وإقامة شريعة            
وإذا شـدد املنـهج      .. غين عن العـاملني    - سبحانه - فاهللا. وللحياة اإلنسانية ،  أولئك مثرته لإلنسان  

، ورد كل عمل وكل نشاط ال يقوم عليهـا        ؛  وجعلها مناط العمل والنشاط   ،  اإلسالمي يف هذه األسس   
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س هذا ألن اهللا سبحانه يناله شيء مـن         فلي .. وذاهبا مع الريح  ،  وحابطا ال يعيش  ،  وعده باطال ال يقبل   
يعلم أن ال صـالح      - سبحانه - ولكن ألنه  .. إميان العباد وتقواهم وعبادم له وحتقيق منهجه للحياة       

  .. هلم وال فالح إال ذا املنهاج
أنـه   - تبارك وتعاىل  - فيما روى عن ربه    ع عن النيب  ا عن أىب ذر  :  يف احلديث القدسي  

 : قال
يا عبادي كلكم    .. فال تظاملوا ،  وجعلته بينكم حمرما  ،  دي إين حرمت الظلم على نفسي     يا عبا  " 

فاسـتطعموين  ،  كلكم جائع إال مـن أطعمتـه      ،  يا عبادي  .. فاستهدوين أهدكم ،  ضال إال من هديته   
إنكم ختطئـون   ،  يا عبادي  .. فاستكسوين أكسكم ،  كلكم عار إال من كسوته    ،  يا عبادي  .. أطعمكم

إنكم لن تبلغـوا ضـري      ،  يا عبادي  .. فاستغفروين أغفر لكم  ،  وأنا أغفر الذنوب مجيعا   ،  اربالليل والنه 
وإنسكم وجنكم كانوا على    ،  لو أن أولكم وآخركم   ،  يا عبادي  .. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين   ،  فتضروين

، لـو أن أولكـم وآخـركم      ،  يا عبادي  .. ما زاد ذلك يف ملكي شيئا     ،  أتقى قلب رجل واحد منكم    
يا عبادي لو أن     .. ما نقص ذلك من ملكي شيئا     ،  كانوا على أفجر قلب رجل واحد     ،  م وجنكم وإنسك

مـا  ،  فأعطيت كل إنسان مسـألته    ،  وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين      ،  أولكم وآخركم 
يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصـيها        .. إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر      ،  نقص ذلك مما عندي   

[  "  .. ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسـه        ؛  فمن وجد خريا فليحمد اهللا    .  أوفيكم إياها  مث،  لكم
  ]رواه مسلم 

 وعلى هذا األساس ينبغي أن ندرك وظيفة اإلميان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اهللا يف احليـاة                
 ..  الدنيا واآلخرة مجيعـا    يف .. حلساب هذه البشرية   .. فهي كلها حلسابنا حنن    .. واحلكم بشريعة اهللا  

  .. وهي كلها ضروريات لصالح هذه البشرية يف الدنيا واآلخرة مجيعا
إن هذا الشرط اإلهلي ألهل الكتاب غري خـاص بأهـل           :  وحنسب أننا لسنا يف حاجة ألن نقول      

هم يف فالشرط ألهل الكتاب يتضمن اإلميان والتقوى وإقامة منهج اهللا املتمثل يف ما أنـزل إلـي   . الكتاب
فـأوىل بالشـرط    - وذلك بطبيعة احلال قبل البعثة األخرية - وما أنزل إليهم من رم   . التوراة واإلجنيل 

فهؤالء هم الـذين يتضـمن       .. إم مسلمون : أوىل بالشرط الذين يقولون    .. الذين أنزل إليهم القرآن   
ا أنزل إليهم وما اسـتبقاه اهللا يف        والعمل بكل م  ،  اإلميان مبا أنزل إليهم وما أنزل من قبل       : دينهم بالنص 
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وقد انتهى إليـه     .. وهم أصحاب الدين الذي ال يقبل اهللا غريه من أحد          .. شرعهم من شرع من قبلهم    
 . أو يقبل من أحد غريه .. ومل يعد هناك دين يقبله اهللا غريه؛ كل دين قبله

وأن ،  ا ما ارتضاه اهللا منهم    وهؤالء أوىل أن يرتضو    ..  فهؤالء أوىل أن يكون شرط اهللا وعهده هلم       
ومن األكل من فوقهم ومـن      ؛  يستمتعوا مبا يشرطه اهللا هلم من تكفري السيئات ودخول اجلنة يف اآلخرة           

  .. حتت أرجلهم يف الدنيا
 إم أوىل أن يستمتعوا مبا يشرطه اهللا هلم بدال من اجلوع واملرض واخلوف والشـظف الـذي                 

؛ وشرط اهللا قـائم    - أو الذي كان إسالميا بتعبري أصح      - سالمييعيشون فيه يف كل أرجاء الوطن اإل      
  .. لو كانوا يعقلون .. والطريق إليه معروف

|     |     | 
 +             كِصـمعي اللّهو هالَتِرس تلَّغا بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي

  ِمن        الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اِس ِإنَّ اللّهـواْ            67النِقيمت ـىتٍء حيلَى شع متاِب لَسلَ الِْكتا أَهقُلْ ي 
              ِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم مهنا منَّ كَِثريِزيدلَيو كُمبن ركُم ما أُنِزلَ ِإلَيماِإلِجنيلَ واةَ وروا   التكُفْرا وانيطُغ كب

      ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوع أْسِباللِّه           68فَالَ ت نآم نى مارصالنونَ واِبؤالصواْ واده الَِّذينواْ ونآم ِإنَّ الَِّذين 
 لَقَد أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسـراِئيلَ       69والْيوِم اآلِخِر وعِملَ صاِلحا فَالَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ           

 70وأَرسلْنا ِإلَيِهم رسالً كُلَّما جاءهم رسولٌ ِبما الَ تهوى أَنفُسهم فَِريقًا كَذَّبواْ وفَِريقًـا يقْتلُـونَ                 
        اللّه ابت واْ ثُممصواْ ومةٌ فَعنكُونَ ِفتواْ أَالَّ تِسبحو          ِصـريب اللّهو مهنم واْ كَِثريمصواْ ومع ثُم ِهملَيع 

 لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بِني ِإسـراِئيلَ                 71ِبما يعملُونَ   
    هِإن كُمبري وبر واْ اللّهدباع               ِمـن ا ِللظَّاِلِمنيمو ارالن اهأْومةَ ونلَيِه الْجع اللّه مرح ِباللِّه فَقَد ِركشن يم 

ما  لَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَـه واِحد وِإن لَّم ينتهواْ ع                  72أَنصاٍر  
        أَِليم ذَابع مهواْ ِمنكَفَر الَِّذين نسمقُولُونَ لَي73ي          غَفُـور اللّـهو هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللِّه ووبتأَفَالَ ي 

  ِحيميقَ             74رِصد هأُملُ وسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسِإالَّ ر ميرم ناب ِسيحا الْمم     امأْكُالَِن الطَّعا يةٌ كَان
 قُلْ أَتعبدونَ ِمن دوِن اللِّه ما الَ يمِلك لَكُـم           75انظُر كَيف نبين لَهم اآلياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ          

        ِليمالْع ِميعالس وه اللّها وفْعالَ نا وراِب      76ضلَ الِْكتا أَهالَ          قُلْ يو ـقالْح ـرغَي لُواْ ِفي ِديِنكُمغالَ ت
 لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن     77تتِبعواْ أَهواء قَوٍم قَد ضلُّواْ ِمن قَبلُ وأَضلُّواْ كَِثريا وضلُّواْ عن سواء السِبيِل              

       يرِن مى ابِعيسو وداواِن دلَى ِلساِئيلَ عرِني ِإسونَ        بـدتعواْ يكَانوا وصا عِبم ذَِلك واْ الَ    78مكَـان 
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 ترى كَِثريا منهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَرواْ لَِبئْس مـا  79يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ         
       ِخطَ اللّهأَن س مهأَنفُس ملَه تمونَ      قَداِلدخ مذَاِب هِفي الْعو ِهملَيـونَ ِبـاهللا       80عِمنؤوا يكَان لَوو 

  _81والنِبي وما أُنِزلَ ِإلَيِه ما اتخذُوهم أَوِلياء ولَـِكن كَِثريا منهم فَاِسقُونَ 
|     |     | 

وكشف االحنراف فيمـا   - النصارىمن اليهود و   - ميضي هذا الدرس يف بيان حال أهل الكتاب       
كما ميضي يف تقرير نوع      - وخباصة اليهود  - يف تارخيهم كله  ؛  وكشف السوء فيما يصنعون   ،  يعتقدون

يف تعاملـه معهـم وواجـب        ع وواجب الرسول ؛  واجلماعة املسلمة  ع العالقة بنيهم وبني الرسول   
ويف أصـول النشـاط     ؛  ر االعتقادي ذلك إىل تقرير حقائق أساسية ضخمة يف أصول التصو         .. املسلمني

 . جتاه املعتقدات املنحرفة وجتاه املنحرفني، احلركي للجماعة املسلمة
 .. كل ما أنزل إليه    .. وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه       ع الرسول - سبحانه -  لقد نادى اهللا  
.  لالصطدام بأهواء الناس   أو جتنبا ،  وال يؤخر منه شيئا مراعاة للظروف واملالبسات      ،  ال يستبقي منه شيئا   

  .. وإن مل يفعل فما يكون قد بلغ .. وواقع اتمع
تبليغه أن جيابه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء حىت يقيموا            ع  ومن هذا الذي كلف الرسول    

وأن يعلن كذلك كفر     .. هكذا قاطعة جازمة صرحية جاهرة     .. التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم      
، إن اهللا هو املسيح عيسـى بـن مـرمي         : وكفر النصارى بقوهلم  ،  د بنقضهم امليثاق وقتلهم األنبياء    اليهو
، أنذر بين إسرائيل عاقبـة الشـرك       - عليه السالم  - كما يعلن أن املسيح   . إن اهللا ثالث ثالثة   : وقوهلم

بن مـرمي بعصـيام     وأن بين إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى          .. وحترمي اهللا اجلنة على املشركني    
 . وعدوام

وإعـالن أن   .  وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة املشركني على املسلمني          
وإال فمـا هـم      ع وأم مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به حممد       . هذا ناشيء من عدم إميام باهللا والنيب      

  .. باملؤمنني
 : لتفصيل ونأخذ بعد هذا اإلمجال يف مواجهة النصوص با

|     |     | 
واهللا يعصـمك  ، وإن مل تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك     " 
يا أهل الكتاب لستم على شيء حـىت تقيمـوا          : قل .. إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين     . من الناس 
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أنزل إليك مـن ربـك طغيانـا    وليزيدن كثريا منهم ما . التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم   
مـن   .. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى      . فال تأس على القوم الكافرين    ،  وكفرا

  ..  " فال خوف عليهم وال هم حيزنون، آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا
جيعل ألي اعتبـار    وأال  ،  أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كامال        ع  إنه األمر اجلازم احلاسم للرسول    

 وإال فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسـالة ، هذا .. من االعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة احلق    
 ! ومن كان اهللا له عاصما فماذا ميلك له العباد املهازيل، واهللا يتوىل محايته وعصمته من الناس.. 

وليقل من شـاء    ؛  تبلغ كاملة فاصلة  إا جيب أن    !  إن كلمة احلق يف العقيدة ال ينبغي أن جتمجم        
فإن كلمة احلق يف العقيدة ال متلـق        ؛  وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل      ؛  من املعارضني هلا كيف شاء    

  .. إمنا تراعي أن تصدع حىت تصل إىل القلوب يف قوة ويف نفاذ؛ وال تراعي مواقع الرغبات؛ األهواء
 مكامن القلوب اليت يكمن فيها االستعداد للهدى       وكلمة احلق يف العقيدة حني تصدع تصل إىل         

وهي القلوب اليت قد يطمع صـاحب       ؛  وحني جتمجم ال تلني هلا القلوب اليت ال استعداد فيها لإلميان          .. 
 ! الدعوة يف أن تستجيب له لو داهنها يف بعض احلقيقة

  ..  " إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين " 
واهلدى والضالل إمنا مناطهما اسـتعداد       .. اصلة كاملة شاملة   وإذن فلتكن كلمة احلق حامسة ف     

 ! ال املداهنة وال املالطفة على حساب كلمة احلق أو يف كلمة احلق، القلوب وتفتحها
 فقد أمر اهللا رسوله   ؛  ال يعين اخلشونة والفظاظة   ،   إن القوة واحلسم يف إلقاء كلمة احلق يف العقيدة        

وليس هنالـك تعـارض وال اخـتالف بـني           - ة واملوعظة احلسنة  أن يدعو إىل سبيل ربه باحلكم      ع
. واحلكمة واملوعظة احلسنة ال جتافيان احلسم والفصل يف بيان كلمة احلق           - التوجيهات القرآنية املتعددة  

واملطلوب هو عدم املداهنة يف بيان كلمة       . فالوسيلة والطريقة إىل التبليغ شيء غري مادة التبليغ وموضوعه        
فاحلقيقة االعتقادية ليس فيهـا     . وعدم اللقاء يف منتصف الطريق يف احلقيقة ذاا       ،  ة يف العقيدة  احلق كامل 

يدعو باحلكمة واملوعظة احلسنة يف طريقة       ع ومنذ األيام األوىل للدعوة كان الرسول      .. أنصاف حلول 
ال أعبـد  :  الكافرونيا أيها:  " فكان مأمورا أن يقول  ،  وكان يفاصل مفاصلة كاملة يف العقيدة     ،  التبليغ

، وال يقبل أنصاف احللول اليت يعرضوا عليـه     ،  ويفاصلهم يف األمر  ؛  فيصفهم بصفتهم  "  .. ما تعبدون 
، إنه ال يطلب إليهم إال تعديالت خفيفة فيما هم عليه         : وال يقول هلم  ! كما يودون ،  وال يدهن فيدهنون  
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فيصدع بكلمة احلـق عاليـة كاملـة     .. كاملوإنه على احلق ال   ،  إم على الباطل احملض   : بل يقول هلم  
  .. يف أسلوب ال خشونة فيه وال فظاظة، فاصلة

 : يف هذه السورة، وهذا التكليف،  وهذا النداء
واهللا  - وإن مل تفعل فمـا بلغـت رسـالته         - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك         " 

 ..   " إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين .. يعصمك من الناس
أن املقصود به مباشرة هو مواجهة أهـل الكتـاب           - قبل هذا النداء وبعده    -  يبدو من السياق  

 .. ومواجهتهم بأم ليسوا على شيء     .. وحبقيقة صفتهم اليت يستحقوا مبا هم عليه      ،  حبقيقة ما هم عليه   
راة واإلجنيل ومـا أنـزل      ذلك أم ال يقيمون التو     .. ليسوا على شيء من الدين وال العقيدة وال اإلميان        

 : ومن مث فال شيء مما يدعونه ألنفسهم من أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين. إليهم من رم
يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إلـيكم مـن                : قل " 

  " .  .. ربكم
بل  .. يء من الدين والعقيدة واإلميان    أن يواجههم بأم ليسوا على ش      ع وحينما كلف الرسول  

، مبواجهتهم هذه املواجهة احلامسة الفاصلة     ع حينما كلف الرسول  ! ليسوا على شيء أصال يرتكن عليه     
 إم مؤمنون : وكانوا يقولون ؛  وكانوا يتخذون ألنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية      ؛  كانوا يتلون كتبهم  

مل يعترف هلم بشيء أصال اال ممـا كـانوا          ،  أن يواجههم به   ع ولكن التبليغ الذي كلف رسول اهللا     .. 
ولـيس صـفة   ؛ وليس كتبا تقرأ وترتل؛  وليس كلمات تقال باللسان    " الدين " ألن،  يزعمون ألنفسهم 

والعبـادة املمثلـة يف     ،  منهج يشمل العقيدة املستسرة يف الضمري     . إمنا الدين منهج حياة   . تورث وتدعى 
وملـا مل يكـن أهـل        .. تمثل يف إقامة نظام احلياة كلها على أساس هذا املنهج         والعبادة اليت ت  ،  الشعائر

؛ أن يواجههم بأم ليسوا على دين      ع " الرسول " فقد كلف ،  الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه     
 ! وليسوا على شيء أصال من هذا القبيل

ل الدخول يف دين اهللا الذي جاء       مقتضاها األو ،   وإقامة التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم       
وصفة حممد وقومـه    . فقد أخذ اهللا عليهم امليثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه           ع به حممد 

فهم ال يقيمـون التـوراة    - كما أخرب اهللا وهو أصدق القائلني    - عندهم يف التوراة وعندهم يف اإلجنيل     
 هو القرآن  " وما أنزل إليهم من رم    :  " املقصود بقوله سواء كان   [ : واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم     

نقول إـم ال     .. ]أو هو الكتب األخرى اليت أنزلت هلم كزبور داود           - كما يقول بعض املفسرين    -
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الذي يصدق ما بـني     ،  يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم إال أن يدخلوا يف الدين اجلديد             
 .. حىت يدخلوا يف الدين االخري     - بشهادة اهللا سبحانه   - فهم ليسوا على شيء   .  .يديهم ويهيمن عليه  

؛ وأن يبلغهم حقيقة صفتهم ومـوقفهم     ؛  قد كلف أن يواجههم ذا القرار اإلهلي يف شأم         ع والرسول
 ! ويا له من ديد .. وإال فما بلغ رسالة ربه

ستؤدي ،  وذه الكلمة الفاصلة  ،  ة احلامسة يعلم أن مواجهتهم ذه احلقيق     - سبحانه -  وكان اهللا 
أن  ع ولكن هذا مل مينع من أمـر الرسـول         .. وعنادا وجلاجا ،  إىل أن تزيد كثريا منهم طغيانا وكفرا      

؛ وأال يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والظالل والشرود بسبب مواجهتهم ـا             ؛  يواجههم ا 
 .. وأن تترتب عليها آثارها يف نفوس اخللـق       ؛  لمة احلق تقتضي أن يصدع بك    - سبحانه - ألن حكمته 

ويهلك من هلك عن بينة وحييا من حـي عـن           ،  ويضل من يضل عن بينة    ،  فيهتدي من يهتدي عن بينة    
 : بينة

  " فال تأس على القوم الكافرين    ،  وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا          " 
 .. 

ويطلعه على حكمـة اهللا     ؛  للداعية ذه التوجيهات منهج الدعوة    يرسم   - سبحانه -  وكان اهللا 
إذا هاجتهم كلمة احلـق فـازدادوا طغيانـا         ،  ويسلي قلبه عما يصيب الذين ال يهتدون      ؛  يف هذا املنهج  

وال خـري يف أعماقهـا وال     ؛  ألن قلوم ال تطيق كلمة احلق     ؛  فهم يستحقون هذا املصري البائس    ؛  وكفرا
؛ ولتجهر بالطغيان والكفر  ؛  ليظهر ما كمن فيها وما بطن     ؛  أن تواجه بكلمة احلق   فمن حكمة اهللا    . صدق

 ! ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين
|     |     | 

على ضوء هذا التبليـغ      - ونعود إىل قضية الوالء والتناصر والتعاون بني املسلمني وأهل الكتاب         
 أن تكون يف زيادة الكثريين منـهم طغيانـا          وعلى ضوء نتائجه اليت قدر اهللا      ع الذي كلفه رسول اهللا   

 ؟  .. فماذا جند .. وكفرا
يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما             - سبحانه - جند أن اهللا  

وحىت يدخلوا يف الدين األخري تبعا هلذه اإلقامة كما هو بديهي من دعـوم إىل                .. أنزل إليهم من رم   
 " ومل يعودوا أهل   " دين اهللا  " فهم إذن مل يعودوا على     .. اهللا والنيب يف املواضع األخرى املتعددة     اإلميان ب 
 . يقبله اهللا " دين
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ومع هذا   ..  وجند أن مواجهتهم ذه احلقيقة قد علم اهللا أا ستزيد الكثريين منهم طغيانا وكفرا             
 ! لى ما سيصيب الكثريين منهاودون أسى ع. فقد أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة

مل يبـق    - كما هو احلق والواقع    -  فإذا حنن اعتربنا كلمة اهللا يف هذه القضية هي كلمة الفصل          
أن يتناصر معهم فيه للوقـوف يف   " املسلم " يستطيع .. أهل دين .. هنالك موضع العتبار أهل الكتاب    

فأهل الكتاب مل يقيموا التـوراة  ! ض اخلادعنيكما ينادي بعض املخدوعني وبع؛ وجه اإلحلاد وامللحدين 
وليس للمسلم أن يقرر غري مـا        " على شيء  " حىت يعتربهم املسلم  ؛  واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم     

  " وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمـرهم                :  " قرره اهللا 
 !  املالبسات والظروفوكلمة اهللا باقية ال تغريها.. 

مل يكن لنا أن حنسـب       - كما هو احلق والواقع    -  وإذا حنن اعتربنا كلمة اهللا هي كلمة الفصل       
ومل يكن لنـا  ، ويف اشتداد حرم لنا، يف هياجهم علينا، حسابا ألثر املواجهة ألهل الكتاب ذه احلقيقة    

ونتناصر حنن وإياهم   ،   منهم ونقرهم عليه   أن حناول كسب مودم باالعتراف هلم بأم على دين نرضاه         
  .. كما ندفع اإلحلاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبلة اهللا من الناس - لدفع اإلحلاد عنه

وال يغفر لنـا هـذا      . وال يقبل منا هذا االعتراف    . ال يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه -  إن اهللا 
وخنتار يف أمرنـا    ؛  ألننا حينئذ نقرر ألنفسنا غري ما يقرر      . صر منه وال التصور الذي ينبعث التنا    ،  التناصر

: واهللا يقـول   .. جيتمع معنا يف آصرة الدين اإلهلي     ،  دين إهلي  " ونعترف بعقائد حمرفة أا   ؛  غري ما خيتار  
 ! وهم ال يفعلون .. حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم، إم ليسوا على شيء

هم كأهـل الكتـاب      - وال يقيمون ما أنزل إليهم من رم       - إم مسلمون : ن يقولون  والذي
فهذه كلمة اهللا عن أهل أي كتاب ال يقيمونه يف نفوسهم ويف حيام             . ليسوا على شيء كذلك   ،  هؤالء
أن يواجـه    - بعد إقامة كتاب اهللا يف نفسه ويف حياته        - والذي يريد أن يكون مسلما جيب عليه      . سواء
يردهـا علـيهم رب    ،  وأن دعواهم أم على دين    . ذين ال يقيمونه بأم ليسوا على شيء حىت يقيموه        ال

الـذي   " املسلم " من جديد هي واجب   " اإلسالم " ودعوم إىل ؛  فاملفاصلة يف هذا األمر واجبة    . الدين
وال ،  تفيـد إسـالما   فدعوى اإلسالم باللسان أو بالوراثة دعوى ال        . أقام كتاب اهللا يف نفسه ويف حياته      

 ! ويف أي زمان، يف أي ملة، وال تعطي صاحبها صفة التدين بدين اهللا، حتقق إميانا
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أن يتناصـر    " املسلم " ميلك؛  ويقيموا كتاب اهللا يف حيام    ؛   وبعد أن يستجيب هؤالء أو أولئك     
؛  قبل ذلك فهو عبـث     فأما "  .. املتدينني " وعن " الدين " عن،  معهم يف دفع غائلة اإلحلاد وامللحدين     

 ! يقوم به خادع أو خمدوع، وهو متييع
. إن دين اهللا حقيقة تتمثل يف الضمري ويف احلياة سواء         !  إن دين اهللا ليس راية وال شعارا وال وراثة        

وال يقوم دين اهللا إال يف هذا        .. ونظام يصرف احلياة  ،  وشعائر تقام للتعبد  ،  تتمثل يف عقيدة تعمر القلب    
 .. وال يكون الناس على دين اهللا إال وهذا الكل املتكامل متمثل يف نفوسهم ويف حيام              ؛  لالكل املتكام 

 ! نظيف الضمري " مسلم " ال يقدم عليه؛ وخداع للضمري، وكل اعتبار غري هذا االعتبار متييع للعقيدة
ا ينشـأ   وال عليه مم  ؛  ويفاصل الناس كلهم على أساسها    ؛  أن جيهر ذه احلقيقة    " املسلم "  وعلى

  .. واهللا ال يهدي القوم الكافرين. واهللا هو العاصم. عن هذه املفاصلة
إال إذا  ،  وال يكون قد أقام احلجة هللا علـى النـاس         ؛   وصاحب الدعوة ال يكون قد بلغ عن اهللا       

فهو  .. بال جماملة وال مداهنة   ،  ووصف هلم ما هم عليه كما هو يف حقيقته        ؛  أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة   
وأنـه هـو    ،  وأن ما هم عليه باطل كله من أساسـه        ،  يؤذيهم إن مل يبني هلم أم ليسوا على شيء        قد  

وتغيري أساسـي   ،  ورحلة طويلة ،  يدعوهم إىل نقلة بعيدة    .. يدعوهم إىل شيء آخر متاما غري ما هم عليه        
ة أين هم من    فالناس جيب أن يعرفوا من الداعي      .. يف تصورام ويف أوضاعهم ويف نظامهم ويف أخالقهم       

  ..  " ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة ..  " احلق الذي يدعوهم إليه
 وحني جيمجم صاحب الدعوة ويتمتم وال يبني عن الفارق األساسي بني واقع الناس من الباطل               

ة حني يفعل صاحب الـدعو     .. وعن الفاصل احلاسم بني حقه وباطلهم     ،  وبني ما يدعوهم إليه من احلق     
وحذرا من مواجهة واقع الناس الذي ميأل عليهم حيام وأفكارهم          ،  مراعاة للظروف واملالبسات   - هذا

وذلك فوق أنه   ،  ألنه مل يعرفهم حقيقة املطلوب منهم كله      ،  فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم     - وتصورام
 ! يكون مل يبلغ ما كلفه اهللا تبليغه

ال يف ، بغي أن يكون يف األسلوب الذي يبلغ بـه الداعيـة       ين،   إن التلطف يف دعوة الناس إىل اهللا      
، أما األسلوب فيتبع املقتضيات القائمة    . إن احلقيقة جيب إن تبلغ إليهم كاملة       .. احلقيقة اليت يبلغهم إياها   

  .. ويرتكز على قاعدة احلكمة واملوعظة احلسنة
 الكثرة العددية وأصـحاب   فريى أن أهل الكتاب هم أصحاب      - مثال -  ولقد ينظر بعضنا اليوم   

وهم أصـحاب   ،  وينظر فريى أصحاب الوثنيات املختلفة يعدون مبئات املاليني يف األرض         . القوة املادية 
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وينظر فريى أصحاب املذاهب املادية أصـحاب أعـداد ضـخمة           . يف الشئون الدولية  ،  كلمة مسموعة 
 على شيء ألـم ال يقيمـون        إم مسلمون ليسوا  : وينظر فريى الذين يقولون   . وأصحاب قوة مدمرة  
ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمـة احلـق           ،  فيتعاظمه االمر  .. كتاب اهللا املرتل إليهم   

 ! احلق " الدين " وأن يبني هلم! ويرى عدم اجلدوى يف أن يبلغ اجلميع أم ليسوا على شيء، الفاصلة
وواقـع   - ولو عمت أهل األرض مجيعـا      - يةإن اجلاهلية هي اجلاهل    ..  وليس هذا هو الطريق   

وواجب صاحب الدعوة هو واجبة ال تغريه كثـرة         ،  الناس كله ليس بشيء ما مل يقم على دين اهللا احلق          
: وكما بدأت الدعوة األوىل بتبليغ أهل األرض قاطبـة         .. فالباطل ركام  .. وال ضخامة الباطل  ؛  الضالل

 ع وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اهللا رسوله        .. تأنفكذلك ينبغي أن تس    .. أم ليسوا على شيء   
 : وناداه

واهللا  - وإن مل تفعل فمـا بلغـت رسـالته         - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك         " 
يا أهل الكتاب لستم على شـيء حـىت         : قل. إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين     . يعصمك من الناس  

 .  " ل إليكم من ربكمتقيموا التوراة واإلجنيل وما أنز
|     |     | 

أيـا كـان وصـفهم    ،  الذي يقبله اهللا من الناس     " الدين " وينتهي هذا املقطع بالبيان األخري عن     
والذي يلتقي عليه املتفرقون يف امللل والنحل فيما غرب من          ؛  وعنوام وما كانوا عليه قبل بعثة النيب األخري       

 : التاريخ
من آمن باهللا واليـوم اآلخـر        .. والنصارى،  والصابئون،  ين هادوا والذ،  إن الذين آمنوا   " 

  ..  " فال خوف عليهم وال هم حيزنون .. وعمل صاحلا
والصابئون هم يف الغالب تلك الفئة الـيت        . والذين هادوا هم اليهود   .  والذين آمنوا هم املسلمون   

ومنهم من العـرب    ،   حنلة معينة  وعبدت اهللا وحده على غري     ع تركت عبادة األوثان قبل بعثة الرسول     
 . عليه السالم - والنصارى هم أتباع املسيح. أفراد معدودون

ومفهـوم   - فإن من آمنوا باهللا واليوم اآلخر وعملوا صـاحلا        ،   واآلية تقرر أنه أيا كانت النحلة     
وتصرحيا يف مواضع أخرى أم فعلوا ذلك على حساب ما جـاء بـه الرسـول        ،  ضمنا يف هذا املوضع   

وال ؛ وال عليهم مما كانوا فيه قبل ذلـك     ..  " فال خوف عليهم وال هم حيزنون     :  " فقد جنوا  - األخري
  .. فاملهم هو العنوان األخري .. مما حيملون من أمساء وعنوانات
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فمـن   " . املعلوم من الدين بالضـرورة     "  وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من اآلية ضمنا يعترب من         
 - وأن الناس مجيعـا   ،  وأنه أرسل إىل البشر كافة    ،  هو خامت النبيني   ع أن حممدا ،  دةبديهيات هذه العقي  

، مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به      - على اختالف مللهم وحنلهم وأديام واعتقادام وأجناسهم وأوطام       
مجـاال  وال يؤمن مبا جـاء بـه إ  ، وأن من ال يؤمن به رسوال . يف عمومه ويف تفصيالته   ؛  وفق ما جاء به   

وال يدخل يف مضمون قولـه      ،  فهو ضال ال يقبل اهللا منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين             ،  وتفصيال
 .  " فال خوف عليهم وال هم حيزنون:  " تعاىل

اليت ال جيـوز للمسـلم احلـق أن          " املعلومة من الدين بالضرورة    "  وهذه هي احلقيقة األساسية   
واليت ال جيوز للمسـلم أن      .  الواقع اجلاهلي الذي تعيش فيه البشرية      أمام ضخامة ؛  جيمجم فيها أو يتمتم   

فال حيمله ضغط الواقع اجلاهلي     . من أصحاب امللل والنحل   ؛  يغفلها يف إقامة عالقاته بأهل األرض قاطبة      
ويصلح أن يتناصر معـه فيـه   ؛ يرضاه اهللا " دين " على اعتبار أحد من أصحاب هذه امللل والنحل على     

 ! ويتواله
مهمـا   " ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون           "  إمنا اهللا هو الويل   

على أساس هذا الدين الـذي هـو         - ومن آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا       .. تكن ظواهر األمور  
ال ..  ال خوف عليهم يف الـدنيا وال يف اآلخـرة          .. فال خوف عليهم وال هم حيزنون      - وحده الدين 

 وال خوف عليهم من أنفسهم املؤمنة العاملة الصاحلة       . خوف عليهم من قوى الباطل واجلاهلية املتراكمة      
  .. . وال هم حيزنون.. 

|     |     | 
يتجلى فيه كيف أم     - اليهود - بعد ذلك يأخذ السياق يف عرض طرف من تاريخ بين إسرائيل          

مث . ليأووا منه إىل ديـن اهللا     ،  وخماطبتهم باإلسالم ،  م الدعوة ويتبني معه ضرورة تبليغه   ؛  ليسوا على شيء  
وتنفـر  ،  فتسقط يف أعينهم قيمة يهود    ،  وتنكشف للمسلمني هذه احلقيقة   ؛  لتتبني حقيقتهم اليت مل تتغري    

 : وهم على مثل هذه احلال يف أمر احلق والدين، قلوم من الوالء هلم والتناصر معهم
كلما جاءهم رسـول مبـا ال ـوى         . وأرسلنا إليهم رسال  ،  ئيللقد أخذنا ميثاق بين إسرا     " 
مث ،  مث تاب اهللا عليهم   ،  فعموا وصموا . وحسبوا أال تكون فتنة   . فريقا كذبوا وفريقا يقتلون   : أنفسهم

  ..  " واهللا بصري مبا يعملون - كثري منهم - عموا وصموا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

167

إم مـردوا علـى     !  باألخري باألول وال  ع فليس موقفهم من رسول اإلسالم    !  إنه تاريخ قدمي  
وال ، ومردوا على اختاذ هواهم إهلهم ال دين اهللا    ؛  ومردوا على النكول عن ميثاق اهللا     ؛  العصيان واإلعراض 

 : ومردوا على اإلمث والعدوان على دعاة احلق ومحلة دعوة اهللا؛ هدى الرسل
ل مبـا ال ـوى      كلما جاءهم رسـو   . لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال        " 

  ..  " أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
حافـل  ! حافل بالقتل واالعتـداء   ؛   وسجل بين إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب واإلعراض       

 . بتحكيم الشهوات واألهواء
لعلـها   ..  ولعله من أجل ذلك قص اهللا تاريخ بين إسرائيل على األمة املسلمة يف تفصيل وتطويل     

أو لعل الواعني منه املوصولني باهللا يـدركون        ،  ولعلها حتذر مزالق الطريق   ؛   تكون كبين إسرائيل   تتقي أن 
أو يتأسون بأنبياء بين إسرائيل حني يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري املسلمني تنتهي              ؛  هذه املزالق 

، وترفض اهلـدى  ؛  وىفتحكم اهل ؛  حني طال عليهم األمد فقست قلوم     ،  إىل ما انتهى إليه بنو إسرائيل     
 ! يف تارخيهم الطويل، كما صنع بغاة بين إسرائيل؛ وتقتل فريقا، وتكذب فريقا من الدعاة إىل احلق

ولن يأخـذهم   ،  وهم حيسبون أن اهللا لن يفتنهم بالبالء      ؛   لقد صنع بنو إسرائيل تلك اآلثام كلها      
  " ! شعب اهللا املختار " م بأموغرورا منه؛ حسبوا هذا احلسبان غفلة منهم عن سنة اهللا. بالعقاب

  ..  " وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا " 
وطمس على مسامعهم فال يفيـدون ممـا        ؛   طمس اهللا على أبصارهم فال يفقهون مما يرون شيئا        

  .. يسمعون شيئا
  ..  " مث تاب اهللا عليهم " 

 : فلم يرعووا ومل ينتفعوا ..  وأدركهم برمحته
  "  .. كثري منهم. صموامث عموا و " 
  ..  " واهللا بصري مبا يعملون " 

  .. وما هم مبفلتني ..  وهو جمازيهم مبا يراه ويعلمه من أمرهم



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

168

لتنفر قلـوم   ؛  وهذا الواقع اجلديد  ،   ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القدمي عن يهود         
توالهم إال املنافقون من أمثال عبداهللا بن أىب        فال ي ؛  كما نفر قلب عبادة بن الصامت     ،  املؤمنة من والئهم  

 ! بن سلول
|     |     | 

فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآين يف حسم وتوكيد          .. ذلك شأن اليهود من أهل الكتاب     
  .. وطبيعة املوقف الذي تعاجله؛ يتمشيان مع طبيعة السورة

فاآلن يكرر  .  هو املسيح ابن مرمي بالكفر     إن اهللا :  ولقد سبق يف سياق السورة وصف الذين قالوا       
مـع ذكـر   . إن اهللا هو املسيح ابن مـرمي : ومن قالوا، إن اهللا ثالث ثالثة: سواء ملن قالوا  ،  هذا الوصف 

 سبحانه - وحتذيره هلم من وصف أحد باأللوهية إال اهللا       ،  عليهم بالكفر  - عليه السالم  - شهادة عيسى 
-      مث حتذير اهللا هلم يف النهاية من املضي فيما هم عليه مـن             . م على السواء  واعترافه بأن اهللا هو ربه ور

 : الكفر بسبب هذه املقوالت اليت ال يقول ا املؤمنون باهللا وبدينه الصحيح
يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا     : وقال املسيح . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي     : لقد كفر الذين قالوا    " 

لقد  .. وما للظاملني من أنصار   ،  ومأواه النار ،  باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة     إنه من يشرك    . ريب وربكم 
وإن مل ينتهوا عما يقولـون ليمسـن        . وما من إله إال إله واحد     . إن اهللا ثالث ثالثة   : كفر الذين قالوا  

بـن  ما املسيح ا  . واهللا غفور رحيم  ؟  أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه    . الذين كفروا منهم عذاب أليم    
انظر كيف نـبني هلـم      . وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام    ،  مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل       

واهللا هـو   ؟  أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعـا           : قل. مث انظر أىن يؤفكون   ،  اآليات
قوم قد ضلوا من    وال تتبعوا أهواء    ،  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق        : قل؟  السميع العليم 

  ..  " وضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا كثريا، قبل
كيف ومىت تسربت هذه املقوالت املنحرفة مـن اـامع إىل            - باختصار -  ولقد سبق أن بينا   

الـذين جـاءوا    ؛  كإخوانه الرسل ؛  العقيدة النصرانية اليت جاء ا عيسى عليه السالم رسوال من عند اهللا           
جاءت لتقرير كلمة التوحيـد     ،  ألن الرساالت كلها  ؛  ال يشوا ظل من الشرك    ؛  ةبكلمة التوحيد خالص  

 . يف األرض وإبطال كلمة الشرك
ما إنتهت إليه تلك اامع من االتفاق على التثليث وألوهيـة            - باختصار كذلك  -  فاآلن نذكر 

  .. على النحو الذي أسلفناه، املسيح واخلالف فيما بينها بعد ذلك
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أن عقيـدة   : لنوفل بن نعمة اهللا بن جـرجس النصـراين         " سوسنة سليمان  "  كتاب جاء يف  " 
وهي أصل الدستور الذي بينه امع النيقاوي هي اإلميـان          ،  النصارى اليت ال ختتلف بالنسبة هلا الكنائس      

وبرب واحد  . كل ما يرى وما ال يرى     ،  خالق السماوات واألرض  ،  ضابط الكل ،  آب واحد : بإله واحد 
، مولود غري خملوق  . إله حق من إله حق    . االبن الوحيد املولود من اآلب قبل الدهور من نور اهللا         ،  يسوع

ومن أجل خطايانا نـزل     ،  والذي من أجلنا حنن البشر    ،  الذي به كان كل شيء    ،  مساو لألب يف اجلوهر   
وتـأمل  ، وصلب عنا على عهد بيالطس، ومن مرمي العذراء تأنس  ،  وجتسد من الروح القدس   ،  من السماء 

، وصعد إىل السماء وجلس على ميني الـرب ، وقام من األموات يف اليوم الثالث على ما يف الكتب     ،  وقرب
الرب احمليي املنبثق مـن     ،  واإلميان بالروح القدس  . وال فناء مللكه  ،  وسيأيت مبجد ليدين األحياء واألموات    

  " الناطق باألنبياء، وميجده، الذي هو مع االبن يسجد له، اآلب
: طبيعة اهللا عبارة عن ثالثة أقانيم متساوية      : يف تاريخ الكتاب املقدس    " بوست " وقال الدكتور "  
. وإىل االبـن الفـداء    . فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن     . واهللا الروح القدس  ،  واهللا االبن ،  اهللا اآلب 

  " )1(وإىل الروح القدس التطهري 
فـإن  ،  وصعوبة اجلمع بني التوحيـد والتثليـث      ،  يف واحد  ونظرا لصعوبة تصور األقانيم الثالثة      

. اليت يرفضها العقل ابتـداء    ،  الكتاب النصارى عن الالهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي يف هذه القضية          
قد فهمنا ذلك على    :  " حيث يقول  " األصول والفروع  " يف رسالة  " بوطر " ومن ذلك ما كتبه القس    

فهمه فهما أكثر جالء يف املستقبل حني يكشف لنا احلجاب عن كل مـا              ونرجو ان ن  . قدر طاقة عقولنا  
  " )2(وأما يف الوقت احلاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية . يف السماوات وما يف األرض

القـول   - كما رأينـا   - وهي تتضمن . إن هذه املقوالت كلها كفر    : يقول - سبحانه -  واهللا
واهللا . قول - سبحانه - وليس بعد قول اهللا    .. ل بأن اهللا ثالث ثالثة    والقو؛  بألوهية املسيح عليه السالم   

 : يقول احلق وهو يهدي السبيل
يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا     : وقال املسيح . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي     : لقد كفر الذين قالوا    " 
  ..  "  للظاملني من أنصاروما، ومأواه النار، إنه من يشرك باهللا فقد رحم اهللا عليه اجلنة، ريب وربكم

                                                 
 . لألستاذ الشيخ حممد أبو زهرة" حماضرات يف النصرانية " تاب  نقالً عن ك)1(
 .  نفس السابق)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

170

ووقعوا بعد وفاته عنهم فيمـا حـذرهم مـن    ،  وهكذا حذرهم املسيح عليه السالم فلم حيذروا    
 عليه السالم  - ونسوا قول املسيح   .. وما أنذرهم عليه احلرمان من اجلنة واالنتهاء إىل النار        ،  الوقوع فيه 

- :  
  ..  " يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم " 

 . لربوبية اهللا الواحد الذي ليس له من شركاء،  حيث أعلن هلم أنه هو وهم يف العبودية سواء
 :  ويستويف القرآن احلكم على سائر مقوالم الكافرة

  ..  " إن اهللا ثالث ثالثة: لقد كفر الذين قالوا " 
 :  ويقرر احلقيقة اليت تقوم عليها كل عقيدة جاء ا رسول من عند اهللا

  ..  " وما من إله إال إله واحد  "
 :  ويهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه

  ..  " وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم " 
 .  والكافرون هم الذين ال ينتهون عن هذه املقوالت اليت حكم عليها اهللا بالكفر الصراح

 : لتحضيض والترغيبمث أردف التهديد والوعيد با
  ..  " أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم " 

  .. . قبل فوات اآلوان، وليطمعهم يف مغفرة اهللا ورمحته؛ ليبقي هلم باب التوبة مفتوحا
مع التعجيب من أمرهم    . لعله يرد فطرم إىل اإلدراك السليم     ،   مث واجههم باملنطق الواقعي القومي    

 : صراف عن هذا املنطق بعد البيان واإليضاحيف االن
. كانا يأكالن الطعام  ،  وأمه صديقة ،  ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل           " 

  "  .. مث انظر أىن يؤفكون. انظر كيف نبني هلم اآليات
صة مـن  وهي خصي. وأمه الصديقة  - عليه السالم  -  وأكل الطعام مسألة واقعية يف حياة املسيح      

فأكل  - أو على ناسوته بتعبريهم الالهويت     - ودليل على بشرية املسيح وأمه    ،  خصائص األحياء احلادثني  
، فاهللا حـي بذاتـه  . وال يكون إهلا من حيتاج إىل الطعام ليعيش. الطعام تلبية حلاجة جسدية ال مراء فيها 
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 أو خيرج منها شيء حادث كالطعـام       - سبحانه - وال يدخل إىل ذاته   ،  ال حيتاج ،  باق بذاته ،  قائم بذاته 
 .. 

فإنه يعقـب عليـه    ،   ونظرا لوضوح هذا املنطق الواقعي ونصاعته اليت ال جيادل فيها إنسان يعقل           
 : باستنكار موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك املنطق البني

  ..  " مث انظر أىن يؤفكون، انظر كيف نبني هلم اآليات " 
 - مصدر تعب ملن أرادوا تأليهـه     ،   البشرية الواقعية للمسيح عليه السالم      ولقد كانت هذه احلياة   

فقد احتاجوا إىل كثري من اجلدل واخلالف حول الهوتية املسيح عليه السـالم              - على الرغم من تعاليمه   
 )1(كما ذكرنا ذلك من قبل باختصار  - وناسوتيته

 : ى جييء هذا االستنكار واستطرادا يف ذلك املنطق القرآين املبني من زاوية اخر
 .. ؟   " واهللا هو السميع العليم؛ أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا: قل " 

اليت  " املخلوقات " ليدرج. يف هذا املوضع قصدا    " من " بدل كلمة  " مبا "  وخيتار التعبري بكلمة  
ري إىل ماهيتها املخلوقة احلادثة البعيدة عـن        ألنه يش . يف سلك واحد   - مبا فيها من العقالء    - تعبد كلها 

ما ألم مباهيتهم مـن   " كلهم يف، وتدخل مرمي، ويدخل روح القدس  ،  فيدخل عيسى . حقيقية األلوهية 
فيبعد أن يكون أحد مـن خلـق اهللا مسـتحقا           ؛  ويلقي هذا التعبري ظله كذلك يف هذا املقام       . خلق اهللا 
 : فعاوهو ال ميلك هلم ضرا وال ن؛ للعبادة

  ..  " واهللا هو السميع العليم " 
، كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبـادم إيـاه     . ومن مث يضر وينفع   ؛   الذي يسمع ويعلم  

فأما ما سواه فـال يسـمع وال يعلـم وال            .. ويعلم ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة        
  .. يستجيب الدعاء

يـا  : قل " : أن يوجهها إىل أهل الكتاب     ع يكلف رسول اهللا   ، وينهي هذا كله بدعوة جامعة    
. وأضلوا كـثريا  ،  وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل       ،  أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق       

 .  " وضلوا عن سواء السبيل

                                                 
 .  من هذا اجلزء866 - 864 ص)1(
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ومن أهواء احلكام الرومان    . جاءت كل االحنرافات   - عليه السالم  -  فمن الغلو يف تعظيم عيسى    
ومن أهواء اامع املتناحرة كذلك دخلت كل تلك املقوالت على دين           ،  الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم   

يا بين إسـرائيل اعبـدوا اهللا ريب        :  " وهو يقول هلم  ،  فبلغة بأمانة الرسول  ،  اهللا الذي أرسل به املسيح    
  ..  "  للظاملني من أنصاروما، ومأواه النار، إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة. وربكم

ليخرجوا ا من خضم االحنرافـات      ؛   وهذا النداء اجلديد هو دعوة اإلنقاذ األخرية ألهل الكتاب        
واالختالفات واألهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن               

  .. سواء السبيل
|     |     | 

 : حيسن اإلملام ا يف إمجال، انتهى ذا النداء أمام ثالث حقائق كبريةونقف من هذا املقطع الذي 
لتصـحيح التصـور    ،  الذي يبذله املنهج اإلسالمي   ،  هي حقيقة هذا اجلهد الكبري    : احلقيقة األوىل 

وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك اليت أفسدت عقائد        ؛  وإقامته على قاعدة التوحيد املطلقة    ،  االعتقادي
وجتريد البشر وسائر   ،  خبصائصها - سبحانه - وإفراد اهللا ؛  وتعريف الناس حبقيقة األلوهية   ،  تابأهل الك 

  .. اخلالئق من هذه اخلصائص
، وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل احلاسـم      ،   وهذا االهتمام البالغ بتصحيح التصور االعتقادي     

كما يدل  ،  بناء احلياة اإلنسانية ويف صالحها    وأمهية التصور االعتقادي يف     . يدل على أمهية هذا التصحيح    
 . ولكل ارتباط إنساين كذلك، على اعتبار اإلسالم للعقيدة بوصفها القاعدة واحملور لكل نشاط إنساين

أو ؛  إن اهللا هو املسيح ابـن مـرمي       : هي تصريح القرآن الكرمي بكفر الذين قالوا      :  واحلقيقة الثانية 
ومل يعد حيق ملسلم أن يعترب أن       . قول - بعد قول اهللا سبحانه    -  يعد ملسلم  فلم: إن اهللا ثالث ثالثة   : قالوا

 . إم كفروا بسبب هذه املقوالت: واهللا سبحانه يقول. هؤالء على دين اهللا
، اليكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده العتناق اإلسالم           - كما قلنا  -  وإذا كان اإلسالم  

بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكـون        . ما عليه غري املسلمني دينا يرضاه اهللا      فهو يف الوقت ذاته ال يسمي       
 . الكفر دينا يرضاه اهللا

أنه ال ميكن قيام والء وتناصر بني أحد من أهـل           ،  املترتبة على هاتني احلقيقتني   :  واحلقيقية الثالثة 
ويعتقـد بـأن اإلسـالم يف    ، الكتاب هؤالء وبني املسلم الذي يدين بوحدانية اهللا كما جاء ا اإلسالم      

  .. عند اهللا " الدين " هو وحده ع صورته اليت جاء ا حممد
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أمام اإلحلاد كالما ال مفهوم له يف اعتبار         " األديان "  ومن مث يصبح الكالم عن التناصر بني أهل       
.  سـواها  مل يعد هناك جمال لاللتقاء على ما      ،  فمىت اختلفت املعتقدات على هذا النحو الفاصل      ! اإلسالم

  .. يف اعتبار اإلسالم .. فكل شيء يف احلياة يقوم أوال على أساس العقيدة
|     |     | 

علـى  ،  ويف النهاية جييء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بين إسرائيل من كفار بين إسرائيل              
، ر بين إسرائيل  وكالمها لعن كفا   - عليهما السالم  - ممثال يف موقف داود وموقف عيسى     ؛  مدى التاريخ 

وسكوم على املنكر يفشو    ،  وبسبب احنالهلم االجتماعي  ،  بسبب عصيام وعدوام  . واستجاب اهللا له  
وكتب علـيهم اخللـود يف      ،  فباءوا بالسخط واللعنة  ؛  وبسبب توليهم الكافرين  ؛  فيهم فال يتناهون عنه   

 . العذاب
ذلـك مبـا عصـوا      .  بن مرمي  لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى          " 

ترى كثريا منهم يتولون    ! لبئس ما كانوا يفعلون   . كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه     . وكانوا يعتدون 
ولـو  . ويف العذاب هم خالـدون    ،  أن سخط اهللا عليهم   : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم    . الذين كفروا 

  ..  " ولكن كثريا منهم فاسقون. كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء
وأن أنبياءهم الذين أرسلوا    .  وهكذا يبدو أن تاريخ بين إسرائيل يف الكفر واملعصية واللعنة عريق          

فسمع اهللا دعاءهم وكتب    ؛  هم يف النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية اهللا         ،  هلدايتهم وإنقاذهم 
 . السخط واللعنة على بين إسرائيل

وهم الـذين مل يتحـاكموا إىل       ؛   كفروا من بين إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم املرتلة          والذين
وهم الذين نقضوا    - كما مر يف املواضع القرآنية املتعددة يف هذه السورة ويف السور غريها            - شريعة اهللا 

 : عهد اهللا معهم لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه
  ..  " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون " 

وقد حفـل   . يتمثالن يف كل صورمها االعتقادية والسلوكية على السواء       ؛   فهي املعصية واالعتداء  
 . كما فصل اهللا يف كتابه الكرمي .. تاريخ بين إسرائيل باملعصية واالعتداء

ولكنها انتـهت إىل أن تصـبح       .  ومل تكن املعصية واالعتداء أعماال فردية يف جمتمع بين إسرائيل         
 : وال يقابلها بالتناهي والنكري. وأن يسكت عنها اتمع؛ ماعة كلهاطابع اجل
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  "  .. ! كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " 
فاألرض ال ختلو   .  إن العصيان والعدوان قد يقعان يف كل جمتمع من الشريرين املفسدين املنحرفني           

ولكن طبيعة اتمع الصاحل ال تسمح للشر واملنكر أن يصـبحا           ،  واتمع ال خيلو من الشذوذ    ؛  من الشر 
وعندما يصـبح فعـل الشـر        .. وأن يصبحا سهال جيترى ء عليه كل من يهم به         ؛  عرفا مصطلحا عليه  

ويصبح اجلزاء على الشرك رادعا ومجاعيا تقف اجلماعـة         ؛  أصعب من فعل اخلري يف جمتمع من اتمعات       
وعندئـذ يتماسـك    . وتنحسر دوافعه ،  عندئذ يرتوي الشر   .. رادعة عليه وتوقع العقوبة ال  ؛  كلها دونه 

وال يسمح هلـا    ،  وعندئذ ينحصر الفساد يف أفراد أو جمموعات يطاردها اتمع        . اتمع فال تنحل عراه   
 ! وال تصبح هي الطابع العام. وعندئذ ال تشيع الفاحشة؛ بالسيطرة

، يف صورة الكراهية والتنديـد    -  اتمع اإلسرائيلي  بعرضه هلذه الظاهرة يف    -  واملنهج اإلسالمي 
يدفع كل بادرة مـن بـوادر العـدوان         ؛  يريد للجماعة املسلمة أن تكون هلا كيان حي متجمع صلب         

وحساسا جتاه  ،  ويريد للمجتمع اإلسالمي أن يكون صلبا يف احلق       ؛  قبل أن تصبح ظاهرة عامة    ،  واملعصية
فيقفوا يف وجه الشـر     ،   الدين أن يؤدوا أمانتهم اليت استحفظوا عليها       ويريد للقائمني على  ؛  االعتداء عليه 

؛ سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني باحلكم       . وال خيافوا لومة الئم    .. والفساد والطغيان واالعتداء  
اهللا هو  فمنهج  . أو اجلماهري املتسلطة باهلوى   ؛  أو األشرار املتسلطني باألذى   ؛  أو األغنياء املتسلطني باملال   

 . واخلارجون عليه علو أم سفلوا سواء، منهج اهللا
فيجعل عقوبة اجلماعة عامة مبا يقع فيها من شر إذا هـي            ؛   واإلسالم يشدد يف الوفاء ذه األمانة     

 . بعد أن يضعها يف عنق اجلماعة عامة، وجيعل األمانة يف عنق كل فرد؛ سكتت عليه
ملا وقعـت   :  " ع قال رسول اهللا  : قال،   بن مسعود  عن عبداهللا  - بإسناده -  روى اإلمام أمحد  

. وواكلـوهم وشـاربوهم   ،  بنو إسرائيل يف املعاصي تهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم يف جمالسهم          
ذلك مبا عصـوا وكـانوا      [  .. . ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي      ،  فضرب اهللا بعضهم ببعض   

وال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم على احلـق  :  " قالف،  متكئا فجلس  ع وكان الرسول . ]يعتدون  
  " . أطرا

إن أول ما دخل     " ع قال رسول اهللا  : عن عبداهللا بن مسعود قال     - بإسناده -  وروى أو داود  
يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنـه ال حيـل            : فيقول،  النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل       

فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب      . فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده       ،  مث يلقاه من الغد   . لك
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  " لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مـرمي         :  " مث قال ،   " بعضهم ببعض 
ولتأخذن على يد   ،  كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر      :  " مث قال  " فاسقون:  " إىل قوله  -
  " –أو تقصرنه على احلق قصراً  - ولتأطرنه على احلق أطراً، لظاملا

والكف بالقوه عـن    ،  واملقاطعه،  إمنا هو اإلصرار  ،  مث تنتهي املسأله  ،   فليس هو جمرد اإلمر والنهي    
 . الشر والفساد واملعصية واالعتداء

أى مـنكم   مـن ر   " ع قال رسول اهللا  : عن أيب سعيد اخلدري قال     - بإسناده -  وروي مسلم 
  " . وذلك أضعف اإلميان .. فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه؛ منكراً فليغريه بيده

إن :  " يقول ع مسعت رسول اهللا   - عن عدي بن عمريه قال     - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  
فال  -  أن ينكروه  وهم قادرون على   - حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم    ،  اهللا ال يعذب العامه بعمل اخلاصه     

  " . فإذا فعلوا عذب اهللا العامه واخلاصه. ينكرونه
أفضل اجلهاد  :  " ع رسول اهللا : قال: عن أيب سعيد قال    - بإسناده - وروى أبو داود والترمذي   

  "  .. كلمة حق عند إمام جائر
ن اجلماعة حبيث   ألن هذا التماسك يف كيا    ؛   وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى يف هذا املعىن       

وهذه احلميـة ضـد الفسـاد يف        ! ؟  وأنا مايل  : - وهو يرى املنكر يقع من غريه      - ال يقول أحد فيها   
وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحـق       - وهو يرى الفساد يسري ويشيع     - حبيث ال يقول أحد   ،  اتمع

صيانتها والدفع عنها للنجاة من     والشعور بالتكليف املباشر ب   ،  وهذه الغرية على حرمات اهللا    ! ؟  يب األذى 
  .. هذا كله هو قوام اجلماعة املسلمة الذي ال قيام هلا إال به .. اهللا

وإىل اإلدراك  . ومعرفة تكـاليف هـذا اإلميـان      ؛   وهذا كله يف حاجة إىل اإلميان الصحيح باهللا       
واجلهـد  ،  دة بقـوة  وإىل اجلد يف أخذ العقي    . ومعرفة أنه يشمل كل جوانب احلياة     ؛  الصحيح ملنهج اهللا  

؛ فاتمع املسلم الذي يستمد قانونه من شريعة اهللا        .. إلقامة املنهج الذي ينبثق منها يف حياة اتمع كله        
هو اتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة األمر باملعروف والنهي           ؛  ويقيم حياته كلها على منهجه    

أو جيعله غري ممكن أصال يف كـثري مـن          ؛  يف اخلضم حبيث ال يصبح هذا عمال فرديا ضائعا        ؛  عن املنكر 
واليت تقيم حياـا علـى   ؛ كما هو احلال يف اتمعات اجلاهلية القائمة اليوم يف أرجاء األرض         ! األحيان

 " وتعترب الفسق والفجـور واملعصـية     ؛  تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد يف شأن أحد        
كما جتعل من الظلم والبطش واالعتداء واجلـور         .. خل يف شأا  ليس ألحد أن يتد    " ! مسائل شخصية 
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وينكل مبن يقول كلمة حق أو معروف يف وجه         ،  ويعقد األلسنة ،  سيفا مصلتا من اإلرهاب يلجم األفواه     
  .. الطغيان

واتمع اخلري   .. والتضحيات النبيلة جيب أن تتجه أوال إىل إقامة اتمع اخلري         ،   إن اجلهد األصيل  
، قبل أن ينصرف اجلهد والبذل والتضـحية إىل إصـالحات جزئيـة            ..  الذي يقوم على منهج اهللا     هو

 . عن طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ شخصية وفردية
وحني يقـوم  ،  وحني تطغى اجلاهلية  ؛   إنه ال جدوى من احملاوالت اجلزئية حني يفسد اتمع كله         

فينبغي عندئذ أن تبدأ احملاولـة مـن        . يتخذ له شريعة غري شريعة اهللا     وحيت  ؛  اتمع على غري منهج اهللا    
وحني يستقر   .. وأن يكون اجلهد واجلهاد لتقرير سلطان اهللا يف األرض        ؛  وأن تنبت من اجلذور   ،  األساس

 . هذا السلطان يصبح األمر باملعروف والنهي عن املنكر شيئا يرتكن إىل أساس
فاالميان علـى هـذا   . راك حلقيقة هذا اإلميان وجماله يف نظام احلياةوإىل إد .  وهذا حيتاج إىل إميان   

 - مهما طـال الطريـق     - والثقة كلها بنصرته للخري   ؛  املستوى هو الذي جيعل االعتماد كله على اهللا       
وال تقديرا من اتمـع     ،  فال ينتظر من ينهض هلذه املهمة جزاء يف هذه األرض         ،  واحتساب األجر عنده  

 ! رة من أهل اجلاهلية يف أي مكانوال نص، الضال
 إن كل النصوص القرآنية والنبوية اليت ورد فيها األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر كانـت                 

، ويتحاكم إىل شـريعته   ،  جمتمع يعترف ابتداء بسلطان اهللا    . تتحدث عن واجب املسلم يف جمتمع مسلم      
وهكذا جنـد   ..  اإلمث يف بعض األحيان ومن شيوع ،  يف بعض األحيان  ،  مهما وجد فيه من طغيان احلكم     

وال يكون إماما حىت     " إمام " فهو "  .. أفضل اجلهاد كلمة حق عند إمام جائر      :  " ع يف قول الرسول  
إمنا يقول   " إمام:  " فالذي ال حيكم شريعة اهللا ال يقال له       . وبتحكيم شريعته ؛  يعترف ابتداء بسلطان اهللا   

  ..  " كم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرونومن مل حي " –سبحانه  - عنه اهللا
فهـو املنكـر   ، فاملنكر األكرب فيها واألهم، فأما اتمعات اجلاهلية اليت ال تتحاكم إىل شريعة اهللا       

وهـذا املنكـر الكـبري       .. هو رفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة       .. الذي تنبع منه كل املنكرات    
اليت هي تبـع    ،  قبل الدخول يف املنكرات اجلزئية    ،   يتجه إليه اإلنكار   األساسي اجلذري هو الذي جيب أن     

  .. وعرض له، وفرع عنه، هلذا املنكر األكرب
يف مقاومـة املنكـرات      .. جهد اخلريين الصاحلني من الناس     ..  إنه ال جدوى من ضياع اجلهد     

ورفـض  ،  دعاء خصائص األلوهية  منكر اجلرأة على اهللا وا     .. الناشئة بطبيعتها من املنكر األول    ،  اجلزئية
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ال جدوى من ضياع اجلهد يف مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك            .. برفض شريعته للحياة  ،  ألوهية اهللا 
 . املنكر األول ومثراته النكدة بال جدال

: بأي ميزان نزن أعماهلم لنقول هلم     ؟   على أنه إالم حناكم الناس يف أمر ما يرتكبونه من منكرات          
: فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لـك ؛ إن هذا منكر: أنت تقول؟ اجتنبوهإن هذا منكر ف  

وختتلف  " يتقدم " واتمع،   " تتطور " والدنيا! لقد كان منكرا يف الزمان اخلايل     . ليس هذا منكرا  ! كال
 ! االعتبارات

نقيس إليها املعروف   وال بد من قيم معترف ا       ،   فال بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه باألعمال        
 ؟ ومن أين نأيت ذا امليزان؟ فمن أين نستمد هذه القيم. واملنكر

إننا ننتـهي   ؟  وهي متقلبة ال تثبت على حال      -  من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام     
 ! وإىل خضم ال معامل فيه، إذن إىل متاهة ال دليل فيها

  .. بد أن يكون هذا امليزان ثابتا ال يتأرجح مع األهواءوال  ..  فال بد ابتداء من إقامة امليزان
  ..  هذا امليزان الثابت هو ميزان اهللا
ماذا إذا كان ال يتحاكم إىل شـريعة        ؟  بسلطان اهللا  - ابتداء -  فماذا إذا كان اتمع ال يعترف     

 ؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل مبن يدعوه إىل منهج اهللا؟ اهللا
أن تقوم يف مثل هذا اتمع لتأمر باملعروف وتنـهى عـن      ،  وعبثا هازال ،  ال يكون جهدا ضائعا    أ
وتتعـارض فيهـا اآلراء     ،  ختتلف عليها املوازين والقيم   ،  يف جزئيات وجانبيات من شئون احلياة     ،  املنكر

 ! ؟ واألهواء
جهة يرجع إليهـا    وعلى  ،  وعلى سلطان ،  وعلى ميزان ،   إنه ال بد من االتفاق مبدئيا على حكم       

  .. املختلفون يف اآلراء واألهواء
والنهي عن املنكر   .  ال بد من األمر باملعروف األكرب وهو االعتراف بسلطان اهللا ومنهجه للحياة           

فلتـوفر  ! وبعد إقامة األساس ميكن أن يقام البنيان       .. األكرب وهو رفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة       
 ! إلقامة األساس الذي عليه وحده يقام البنيان، تحشد كلها يف جبهة واحدةول، اجلهود املبعثرة إذن
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األمر باملعروف والنـهي     " ينفقون جهدهم يف  ،   وإن اإلنسان لريثي أحيانا ويعجب ألناس طيبني      
ويقوم عليه األمر بـاملعروف     ؛  بينما األصل الذي تقوم عليه حياة اتمع املسلم       ؛  يف الفروع  " عن املنكر 

 ! مقطوع، ي عن املنكروالنه
فيسـتحيل  ؛   فما غناء أن تنهي الناس عن أكل احلرام مثال يف جمتمع يقوم اقتصاده كله على الربا               

ألن نظامه االجتماعي واالقتصادي كلـه ال        .. وال ميلك فرد فيه أن يأكل من حالل       ؛  ماله كله حراما  
 ! ؟ يعته للحياةألنه ابتداء يرفض ألوهية اهللا برفض شر. يقوم على شريعة اهللا

إال يف حالـة   - وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثال يف جمتمع قانونه ال يعترب الزنـا جرميـة              
ألنه ابتداء يرفض ألوهية اهللا برفض شـريعته         .. وال يعاقب حىت يف حالة اإلكراه بشريعة اهللا        - اإلكراه
 ! ؟ للحياة

وال يعاقـب إال    ،  ونه يبيح تداول وشرب اخلمر     وما غناء أن تنهى الناس عن السكر يف جمتمع قان         
ألنـه ال يعتـرف ابتـداء       . وحىت هذه ال يعاقب فيها حبد اهللا      . على حالة السكر البني يف الطريق العام      

 ! ؟ حباكمية اهللا
إمنا . وال يعبد فيه اهللا   ؛  يف جمتمع ال يعترف بسلطان اهللا     ؛   وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين       

والسـاب  . وقيمـة وموازينـه   ،  ونظامه وأوضاعه ؛  يرتلون له شريعته وقانونه   ؛   من دونه  هو يتخذ أربابا  
إمنا مها وأهل جمتمعهما طرا يف دين مـن يرتلـون هلـم الشـرائع               . واملسبوب كالمها ليس يف دين اهللا     

 ! ؟ ويضعون هلم القيم واملوازين؛ والقوانني
 ما غناء النهي عن هذه الكبائر     ؟  ه األحوال  ما غناء األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مثل هذ         

بـرفض  ؛  كبرية الكفر باهللا   .. والكبرية الكربى ال ي عنها     - فضال عن أن يكون النهي عن الصغائر       -
 ! ؟ منهجه للحياة

 .. جهدهم وطاقتهم واهتمـامهم    " الطيبون " مما ينفق فيه هؤالء   ،   إن األمر أكرب وأوسع وأعمق    
. مهما تكن ضخمة حىت ولو كانت هي حـدود اهللا         - ليس أمر تتبع الفرعيات    - يف هذه املرحلة   - إنه

فإذا مل يصبح هذا االعتـراف حقيقـة        . فحدود اهللا تقوم ابتداء على االعتراف حباكمية اهللا دون سواه         
واعتبار ربوبية اهللا وقوامته هي املصـدر       ؛  تتمثل يف اعتبار شريعة اهللا هي املصدر الوحيد للتشريع        ؛  واقعة

واملنكر األكرب أحـق     .. وكل حماولة يف الفروع عبث    ؛  فكل جهد يف الفروع ضائع     .. الوحيد للسلطة 
  .. باجلهد واحملاولة من سائر املنكرات
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فإن مل يستطع   ،  فإن مل يستطع فبلسانه   . من رأى منكم منكرا فليغريه بيده     :  " يقول ع  والرسول
  "  .. وذلك أضعف اإلميان. فبقلبه

وال يستطيعون فيه تغـيري     ؛  على املسلمني زمان ال يستطيعون فيه تغيري املنكر بأيديهم         وقد جييء   
، وهذا ما ال ميلك أحد أن حيول بينهم وبينه        ؛  وهو تغيريه بقلوم  ؛  فيبقى أضعف اإلميان  ؛  املنكر بألسنتهم 

 ! إن هم كانوا حقا على اإلسالم
بأنه تغـيري    ع وتعبري الرسول  - ىء األمر كما يلوح يف باد    -  وليس هذا موقفا سلبيا من املنكر     

 معناه احتفاظ هذا القلب بإجيابيته جتاه املنكر      ،  فإنكار املنكر بالقلب  . دليل على أنه عمل إجيايب يف طبيعته      
وإنكار  .. وال يعتربه الوضع الشرعي الذي خيضع له ويعترف به        ،  إنه ينكره ويكرهه وال يستسلم له     .. 

يف أول  " املعـروف  " وإلقامة الوضـع ، وة إجيابية هلدم هذا الوضع املنكر    القلوب لوضع من األوضاع ق    
وهو على   .. وهذا كله عمل إجيايب يف التغيري      .. وللتربص باملنكر حىت توايت هذه الفرصة     ،  فرصة تسنح 

أما االستسالم للمنكـر ألنـه      ! فال أقل من أن حيتفظ املسلم بأضعف اإلميان       . كل حال أضعف اإلميان   
والتخلي حىت عـن أضـعف      ،  فهو اخلروج من آخر حلقة     - قد يكون ساحقا   - ألن له ضغطا  و،  واقع
 : هذا وإال حقت على اتمع اللعنة اليت حقت على بين إسرائيل! اإلميان

ذلك مبـا عصـوا     . لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي            " 
  "  .. ! لبئس ما كانوا يفعلون. كر فعلوهكانوا ال يتناهون عن من. وكانوا يعتدون

|     |     | 
فيصـف  . وهو اية هذا اجلزء   ،  مث ميضي السياق إىل اية هذا املقطع يف احلديث عن بين إسرائيل           

، فهم يتولـون الـذين كفـروا    ،  وهي حاهلم يف كل زمان ويف كل مكان        ع حاهلم على عهد الرسول   
أم مل يؤمنوا باهللا والـنيب       - مع أم أهل كتاب    - وعلة ذلك . ويتناصرون معهم ضد اجلماعة املسلمة    

 : ولو كانوا مؤمنني ما تولوا الكافرين. فهم غري مؤمنني .. وأم مل يدخلوا يف دين اهللا األخري
، أن سخط اهللا عليهم   : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم    . ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا      " 

ولكـن  . لو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أوليـاء           و. ويف العذاب هم خالدون   
  ..  " كثريا منهم فاسقون
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ينطبق على حاهلم اليـوم      ع على عهد رسول اهللا    -  وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود      
 .. ليومكذلك ينطبق على الفريق اآلخر من أهل الكتاب يف معظم أرجاء األرض ا            . ويف كل حني  ،  وغدا

  .. ويف عجائبه املدخرة للجماعة املسلمة يف كل آن، مما يدعو إىل التدبر العميق يف أسرار هذا القرآن
ويقولـون للـذين   " ،  ويؤلبوم على املسـلمني ؛   لقد كان اليهود هم الذين يتولون املشركني      

وقد جتلى هذا كله    . رميكما حكى عنهم القرآن الك     ..  " هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا     : كفروا
وما قامت إسرائيل    .. إىل اللحظة احلاضرة  ؛  ومن قبلها ومن بعدها كذلك    ،  على أمته يف غزوة األحزاب    

 ! يف أرض فلسطني أخريا إال بالوالء والتعاون مع الكافرين اجلدد من املاديني امللحدين
ادية كلما كـان األمـر أمـر        فهو يتعاون مع املادية اإلحل    ،   فأما الفريق اآلخر من أهل الكتاب     

 " حـىت و  ! كلما كانت املعركة مـع املسـلمني      ،  وهم يتعاونون مع الوثنية املشركة كذلك     ! املسلمني
ولكنها اإلحنة اليت ال    ! إال يف أم من ذراري قوم كانوا مسلمني       . ال ميثلون اإلسالم يف شيء     " املسلمون

 ! يف انتمائهم مدعنيولو كانوا ، ومن ينتمون إليه؛ دأ على هذا الدين
  ..  " ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا:  "  وصدق اهللا العظيم

  ..  " ويف العذاب هم خالدون، أن سخط اهللا عليهم: لبئس ما قدمت هلم أنفسهم " 
فما . وخلودهم يف العذاب  . إا سخط اهللا عليهم    ..  فهذه هي احلصيلة اليت قدمتها هلم أنفسهم      

مثـرة تـوليهم   . ويا هلا من مثـرة مـرة  ؛ وما أبأسها من تقدمة تقدمها هلم أنفسهم      ! صيلةأبأسها من ح  
 ! للكافرين

يف : فال يتخذ من عند نفسه مقررات مل يأذن ا اهللا         ؟   فمن منا يسمع قول اهللا سبحانه عن القوم       
 ! وأعدائه الذين يتولون الكافرين؛ الوالء والتناصر بني أهل هذا الدين

 : إنه عدم اإلميان باهللا والنيب؟ ما دافع القوم لتويل الذين كفروا؟  وما الدافع
 ولكن كثريا منهم فاسقون   . ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء           " 

 " ..  
مع  - إذن - إم يتجانسون  .. إن كثرم فاسقة   .. إم مل يؤمنوا باهللا والنيب     ..  هذه هي العلة  

  .. فال جرم يتولون الذين كفروا وال يتولون املؤمنني؛ ذين كفروا يف الشعور والوجهةال
 :  وتربز لنا من هذا التعقيب القرآين ثالث حقائق بارزة
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ألـم  . غري مؤمنني باهللا   ع إال القلة اليت آمنت مبحمد     - أن أهل الكتاب مجيعا   :  احلقيقة األوىل 
بل نفى عنهم اإلميان بـاهللا      .  القرآن الكرمي عنهم اإلميان بالنيب وحده      ومل ينف . مل يؤمنوا برسوله األخري   

 - وهو تقريـر مـن اهللا      " ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء          .  " كذلك
وخباصة إذا اعتربنا ما هم عليـه مـن          .. مهما تكن دعواهم يف اإلميان باهللا     . ال يقبل التأويل   - سبحانه

 . حنراف التصور للحقيقة اإلهلية كما سلف يف آيات هذا الدرس ويف غريها من آيات القرآن الكرميا
 ع على لسان حممـد   ،  أن أهل الكتاب مجيعا مدعوون إىل الدخول يف دين اهللا         : واحلقيقة الثانية 
 . وإن تولوا فهم كما وصفهم اهللا. وأصبحوا على دين اهللا، فإن استجابوا فقد أمنوا

ألن كل شأن   . يف شأن من الشئون   ،  أنه ال والء وال تناصر بينهم وبني املسلمني       : قيقة الثالثة  واحل
 . من شئون احلياة عند املسلم خاضع ألمر الدين

وحبماية أرواحهم  ؛   ويبقى أن اإلسالم يأمر أهله باإلحسان إىل أهل الكتاب يف العشرة والسلوك           
وإىل دعوم  ؛  هم إىل ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون         وبترك؛  وأمواهلم وأعراضهم يف دار اإلسالم    

 بعهدهم ومساملتهم للمسلمني   - ما وفوا  - والوفاء هلم . باحلسىن إىل اإلسالم وجمادلتهم باحلسىن كذلك     
  .. ال يكرهون على شيء يف أمر الدين - يف أية حال - وهم.. 

  .. تهويف بره ومساح. يف وضوحه ونصاعته ..  هذا هو اإلسالم
 . وهو يهدي السبيل.  واهللا يقول احلق

|     |     | 
 تابع سورة املائدة/ اجلزء السابع من القرآن الكرمي تفسري بداية 

اليت وردت أوائلها وسبق احلـديث عنـها يف اجلـزء            - يتألف هذا اجلزء من بقية سورة املائدة      
وسنرجى ء   "  .. .  أننا نزلنا إليهم املالئكة    ولو:  " ومن أوائل سورة األنعام إىل قوله تعاىل       - السادس

ومنضي هنا يف   ،  حني نستعرض سورة األنعام    - احلديث عن هذا الشطر الثاين من هذا اجلزء إىل موضعه         
 . احلديث عن الشطر األول املكون من بقية سورة املائدة

|     |     | 
 :  العباراتهذه - يف اجلزء السادس -  لقد جاءت يف التعريف ذه السورة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

182

ولينظم بـه   ،  وليقيم به دولة  ؛  لينشى ء به أمة    ع نزل هذا القرآن الكرمي على قلب رسول اهللا        " 
وروابط تلك الدولة   ،  وليجدد به روابط ذلك اتمع فيما بينه      ؛  ولرييب به ضمائر وأخالقا وعقوال    ؛  جمتمعا

؛ جيمع متفرقه ،  ه برباط قوي واحد   ولريبط ذلك كل   .. وعالقات تلك األمة بشىت األمم    ،  مع سائر الدول  
 " وذلك هو  .. وإىل جهة واحدة  ،  وإىل سلطان واحد  ،  ويشدها كلها إىل مصدر واحد    ؛  ويؤلف أجزاءه 

  " !  " مسلمني " أيام أن كانوا .. وكما عرفه املسلمون؛ كما هو يف حقيقته عند اهللا " الدين
؛ موضوعات شىت  - ثالث الطوال قبلها  كما وجدنا يف السور ال     - ومن مث جند يف هذه السورة      " 

وتنظـيم  ، وإقامة دولـة ، إنشاء أمة: الرابط بينها هو هذا اهلدف األصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه      
 - سـبحانه  - األصل فيه إفـراد اهللا ، وبناء جديد، وتصور معني،  على أساس من عقيدة خاصة    ،  جمتمع

ي منهج احلياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمهـا منـه          وتلق،  باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان   
 . وحده بال شريك

وكذلك جند بناء التصور االعتقادي وتوضيحه وختليصه من أساطري الوثنية واحنرافـات أهـل               " 
وما ،  وطبيعة طريقها ،  وحقيقة دورها ،  الكتاب وحتريفام إىل جانب تعريف اجلماعة املسلمة حبقيقة ذاا        

إىل جانب أحكـام     .. طريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها هلا أعداؤها وأعداء هذا الدين          يف هذا ال  
إىل جانـب    .. وروح اجلماعة املسلمة وتربطهـا برـا      ،  الشعائر التعبدية اليت تطهر روح الفرد املسلم      

إىل  ..  بغريهـا  والتشريعات الدولية اليت تنظم عالقاا    ؛  التشريعات االجتماعية اليت تنظم روابط جمتمعها     
 وألوانا من األعمال واملسـالك    ،  جانب التشريعات اليت حتلل وحترم ألوانا من املآكل واملشارب واملناكح         

وكمـا فهمـه   ، كمـا أراده اهللا  " الـدين  " متثل معىن، كل ذلك حزمة واحدة يف السورة الواحدة      .. 
  " . مسلمني " أيام أن كانوا .. املسلمون

|     |     | 
نستطيع أن منضي مع بقيتـها يف هـذا         ،  وء هذا التصوير العام لطبيعة السورة وحمتوياا      وعلى ض 

 . واليت سبق بعضها يف اجلزء السادس، فنجدها تضم بقية من موضوعات السورة اليت أشرنا إليها. اجلزء
 الـيت   ومن عجب أا هي    - جند بقية عن املعسكرات املتعددة اليت تواجه األمة املسلمة يف املدينة          

مع التفاوت يف مواقـف     ؛  والعداء الذي تنطوي عليه صدورها     - تواجه حركات البعث اإلسالمي دائما    
 وميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى اليت استجابت لدعوة الرسـول           ؛  بعض هذه املعسكرات  

  .وفازت بثواب اهللا وجنات جتري من حتتها األار، والنت قلوا ملا مسعت من اهلدى ع
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والنهي عن االعتداء بالتحرمي والتحليـل      ؛   وجند بقية من احلديث عن حق التشريع باحلل واحلرمة        
وتذكري الذين آمنوا بتقوى اهللا يف هذا األمر الذي يتعلق به اإلميان والكفر بعد مـا                ؛  بغري سلطان من اهللا   

 . أعلنوا اإلميان
والصيد يف  ،  مر وامليسر واألنصاب واألزالم   واخل،   يتلو ذلك بقية من األحكام التشريعية يف األميان       

مع التنبيه املتكرر إىل وجوب االلتـزام        .. وحرمة الكعبة واألشهر احلرم واهلدي والقالئد     ،  حالة اإلحرام 
والتهديـد  ،  والنهي والتحذير مـن املخالفـة      ع وما يأمر به نبيه    - سبحانه - والطاعة ملا يشرعه اهللا   

 . والتذكري باهللا الذي إليه حيشرون، ن اهللاواالنتقام م، بالعذاب األليم
فال تعجبها كثرة اخلبيث ولكـن      ،  بتقرير القيم اليت تتعامل ا    .  مث بقية يف تربية اجلماعة املسلمة     

فال تسأله عما مل يبده وال تطلب تفصيل        . ويف أدا الواجب مع را ومع رسوهلا      . يعجبها الطيب الزكي  
 . ما أمجله

يف بعـض أنـواع     ،  ى من تقاليد اجلاهلية وشرائعها املتخلفة من شركها ووثنيتها         مث إبطال ما تبق   
مع تقرير املصدر الوحيد الصحيح للتشريع       .. والوصيلة واحلامي ،  والسائبة،  كالبحرية: األنعام والذبائح 

 . ال إىل عرف البشر واصطالحهم، ورد األمر يف هذا إىل اهللا وحده؛ يف أمور احلياة كلها
وتبعتها ؛  وانفصاهلا عن سواها  ،  وتضامنها فيما بينها  ،   تنبيه األمة املسلمة إىل متيزها بذاا       ذلك مع 

 . ورد أمر جزائها وجزاء غريها إىل اهللا وحده يف دار اجلزاء؛ وبراءا من تبعات أهل الضالل، اخلاصة
ر والبعد عـن     وينتهي احلديث عن قضية التشريع كلها حبكم اإلشهاد على الوصية يف حالة السف            

ويضرب يف األرض كـذلك     ،  وتنطيم اإلسالم ملثل هذه األقضية يف جمتمع جياهد يف سبيل اهللا          ؛  احلاضرة
 . مع ربط التشريع مبخافة اهللا يف الدنيا واآلخرة. للتجارة ابتغاء فضل اهللا

ومن أجل هذا    - من اهل الكتاب   -  أما بقية السورة فتتضمن بقية يف تصحيح عقيدة النصارى        
ومسألة املائـدة الـيت     ؛  واملعجزات اليت أجراها اهللا على يديه     ؛  يعاد عرض طرف من قصة مرمي وعيسى      

 - حيث يكذب عيسى  ؛  مث تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها         .. طلبها احلواريون 
رهوب مـن   ويربى ء نفسه من هذه الفرية أمام ربه يف مشهد م          ،  أن يكون هو قد ادعاها     - عليه السالم 

صـلوات اهللا    - والرسـل ،  ويدع أمر قومه هللا ربه ورم على مأل من البشرية بأمجعها          ؛  مشاهد القيامة 
  .. كلهم شهود - وسالمه عليهم
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وقدرته اليت ال حـدود هلـا وال        ،   وختتم السورة بتقرير ملكية اهللا للسماوات واألرض وما فيهن        
  ..  " واهللا على كل شيء قدير ،هللا ملك السماوات واألرض وما فيهن:  " قيود

|     |     | 
حسب منهجها   - يتجلى التماسك يف بنائها   ،  ومن هذا االستعراض السريع لبقية حمتويات السورة      

يف تناول هذه احملتويات وهو املنهج الذي أشرنا إليه يف مطالع السورة ونقلنا فقرات منه يف مطلع هـذا                   
 . البيان الوجيز

 : صيل مع السورة يف مواجهة النصوص فنمضي اآلن بالتف
|     |     | 

 +             ةً لِّلَِّذيندوم مهبنَّ أَقْرِجدلَتكُواْ ورأَش الَِّذينو ودهواْ الْينآم ةً لِّلَِّذيناوداِس عالن دنَّ أَشِجدلَت
 وِإذَا سِمعواْ   82نهم ِقسيِسني ورهبانا وأَنهم الَ يستكِْبرونَ       آمنواْ الَِّذين قَالُواْ ِإنا نصارى ذَِلك ِبأَنَّ مِ       

                  عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُواْ ِمنرا عِع ِمممالد ِمن ِفيضت مهنيى أَعروِل تسا أُنِزلَ ِإلَى الرم
  اِهِدينا   83الشمو                اِلِحنيِم الصالْقَو عا منبا رِخلَندأَن ي عطْمنو قالْح ا ِمناءنا جمِباللِّه و ِمنؤا الَ نلَن

84                ِسِننيحاء الْمزج ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنا قَالُواْ جِبم اللّه مه85 فَأَثَاب 
ِحيِم والْج ابحأَص لَـِئكا أُواِتنواْ ِبآيكَذَّبواْ وكَفَر 86الَِّذين_  

|     |     | 
ومن األمـة    ع ومواقفهم من الرسول  ،  هذه البقية من احلديث عن اليهود والنصارى واملشركني       

فقـد   ]عني  رب[  هي طرف من احلديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خالل أكثر من            ؛  املسلمة
سـواء مـع    ،  تناولت احلديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معا وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم            

كما تناولت احلكم على عقيـدة اليهـود         .. ونصرة املشركني عليه   ع أنبيائهم من قبل أو مع الرسول     
 م مبا جاءهم به رسول اهللا     لتركهم ما جاء يف كتبهم وتكذيبه      " الكفر " والنصارى اليت انتهوا إليها بأا    

مث وجـه    .. والتوكيد بأم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رـم               ع
فكلهم ليسـوا  ؛ ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إىل اجلميع مشركني ويهودا ونصارى      ع احلديث إىل الرسول  

كما وجه احلديث إىل األمـة املسـلمة        .  فيه وكلهم خماطب باإلسالم للدخول   ؛  على شيء من دين اهللا    
واليهود يتولون  ؛  فإن بعضهم أولياء بعض   ،  وال تتوىل اليهود والنصارى   ،  لتتوىل اهللا والرسول والذين آمنوا    

  .. . اخل .. . وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مرمي؛ الذين كفروا
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. ومـن األمـة املسـلمة    ع  من النيب فاآلن جتيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف مجيعا     
  .. ولتقرير اجلزاء الذي ينتظر اجلميع يف اآلخرة

، خطتها وحركتـها   - وفق توجيهاته وتقريراته   -  لقد كانت هذه األمة تتلقى هذا القرآن لتقرر       
فهذا الكتاب كان هو موجهها     . مواقفها من الناس مجيعا    - وفق هذه التوجيهات والتقريرات    - ولتتخذ
ألا ختوض معركتها مع أعدائها حتـت  ، ومن مث كانت تغلب وال تغلب .. ركها ورائدها ومرشدها  وحم

  .. مذ كان نبيها يقودها وفق اإلرشادات الربانية العلوية؛ القيادة الربانية املباشرة
ن والذي. والتقريرات اليت تضمنها ذلك الكتاب الكرمي ما تزال       ؛   وهذه اإلرشادات الربانية ما تزال    

حيملون دعوة االسالم اليوم وغدا خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك اإلرشادات كأم خياطبون ا               
، ومن شىت املذاهب واملعتقـدات واآلراء     ؛  ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شىت طوائف الناس       ؛  اللحظة

  .. الزماناليوم وغدا وإىل آخر  .. ومن شىت األوضاع واألنظمة وشىت القيم واملوازين
  "  .. . لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا " 

وأن تكون كذلك خطابا عاما خرج خمرج        ع  إن صيغة العبارة حتتمل أن تكون خطابا للرسول       
وهي صيغة هلا نظائرها يف األسلوب العـريب        . ألنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا جيده كل إنسان       ،  العموم
  .. وهي يف كلتا احلالتني تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه .. ل به القرآن الكرميالذي نز

 فإذا تقرر هذا فإن األمر الذي يلفت النظر يف صياغة العبارة هو تقدمي اليهود على الذين أشركوا                 
من وأن شدة عداوم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل          ؛  يف صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا       

 ! وجيده كل من يتأمل، يرى
 ..  نعم إن العطف بالواو يف التعبري العريب يفيد اجلمع بني األمرين وال يفيد تعقيبـا وال ترتيبـا                 

مبا أم أصـال     - حيث يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من املشركني         ،  ولكن تقدمي اليهود هنا   
على  - إنه! املألوف من العطف بالواو يف التعبري العريب      جيعل هلذا التقدمي شأنا خاصا غري        - أهل كتاب 

وهي أم كالذين أشـركوا     ،  يوجه النظر إىل أن كوم أهل كتاب مل يغري من احلقيقة الواقعة            - األقل
وال ينفي هذا احتمال أن يكون املقصود هـو   " . على األقل " إن هذا: ونقول! أشد عداوة للذين آمنوا  
  .. اء على الذين أشركواتقدميهم يف شدة العد
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 وحني يستأنس اإلنسان يف تفسري هذا التقرير الرباين بالواقع التارخيي املشهود منذ مولد اإلسالم              
فإنه ال يتردد يف تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق               ،  حىت اللحظة احلاضرة  

 ! إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين أشركوا
. د واجه اليهود اإلسالم بالعداء منذ اللحظة األوىل اليت قامت فيها دولـة اإلسـالم باملدينـة            لق

وتضمن القرآن الكرمي مـن التقريـرات       . وكادوا لألمة املسلمة منذ اليوم األول الذي أصبحت فيه أمة         
ها اليهود على واإلشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك احلرب املريرة اليت شن              

واليت مل ختب حلظة واحـدة      ،  وعلى األمة املسلمة يف تارخيها الطويل      ع اإلسالم وعلى رسول اإلسالم   
 )1(. وما تزال حىت اللحظة يتسعر أوارها يف أرجاء األرض مجيعا، قرابة أربعة عشر قرنا

 إىل اإلسـالم    ودعـاهم ؛  معاهدة تعايش مع اليهود   ،  أول مقدمه إىل املدينة    ع  لقد عقد الرسول  
شأم يف هذا كشأم مع كـل        - ولكنهم مل يفوا ذا العهد     .. الذي يصدق ما بني أيديهم من التوراة      

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما      :  " حىت قال اهللا فيهم   ،  عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل        
وملا جـاءهم  . بل أكثرهم ال يؤمنون؟ مأو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه . يكفر ا إال الفاسقون   

رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتـاب اهللا وراء ظهـورهم                   
 )2( " كأم ال يعلمون

 ولقد أضمروا العداء لإلسالم واملسلمني منذ اليوم األول الذي مجع اهللا فيه األوس واخلزرج على               
ومنذ اليوم الذي حتددت فيه قيادة األمة املسلمة        ،   صفوفهم مدخل وال خمرج    فلم يعد لليهود يف   ،  اإلسالم

 ! فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ع وأمسك بزمامها حممد رسول اهللا
وأفادـا مـن    ،   ولقد استخدموا كل األسلحة والوسائل اليت تفتقت عنها عبقرية املكر اليهودية          

ومع أن اإلسالم قد وسعهم بعد ما       . لذل يف الدولة الرومانية   وا،  والعبودية يف مصر  ،  قرون السيب يف بابل   
فإم ردوا لإلسالم مجيله عليهم أقبح الكيد وأألم املكر منذ          ،  ضاقت م امللل والنحل على مدار التاريخ      

 . اليوم األول

                                                 
 .  يراجع جانب من هذه اإلشارات والتقريرات وتفسريها يف ظالل القرآن يف الصفحات التالية)1(
 . 101 - 99 البقرة )2(
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وراحوا جيمعون القبائـل    ؛   ولقد ألبوا على اإلسالم واملسلمني كل قوى اجلزيرة العربية املشركة         
 )1( " هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال: ويقولون للذين كفروا:  " املتفرقة حلرب اجلماعة املسلمة

استداروا يكيـدون لـه بـدس        - يوم أن كان الناس مسلمني     -  وملا غلبهم االسالم بقوة احلق    
يدون لـه   ويك - مل يسلم من هذا الدس إال كتاب اهللا الذي تكفل حبفظه سبحانه            - املفتريات يف كتبه  

وإثارة الفنت عن طريق استخدام حديثي العهد باإلسالم ومن ليس هلم فيه            ،  بالدس بني صفوف املسلمني   
حىت انتهى م املطاف أن      .. ويكيدون له بتأليب خصومه عليه يف احناء األرض       . فقه من مسلمة األقطار   

وهـم  ؛  شرب على وجـه االرض    يكونوا يف العصر األخري هم الذين يقودون املعركة مع اإلسالم يف كل             
وهم الذين يقيمون األوضـاع ويصـنعون       ،  الذين يستخدمون الصليبية والوثنية يف هذه احلرب الشاملة       

ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هـذا     ،  األبطال الذين يتسمون بأمساء املسلمني    
 ! الدين

  ..  " ين آمنوا اليهود والذين أشركوالتجدن أشد الناس عداوة للذ:  "  وصدق اهللا العظيم
ومجع بني اليهود من بين قريظـة       ؛   إن الذي ألب األحزاب على الدولة املسلمة الناشئة يف املدينة         

  .. يهودي .. وبني القبائل األخرى يف اجلزيرة، وبني قريش يف مكة؛ وغريهم
وما تالها من    ا ل عثمان يف فتنة مقت  ،  وأطلق الشائعات ،  ومجع الشراذم ،   والذي ألب العوام  

  .. يهودي .. النكبات
  .. يهودي .. ويف الروايات والسري ع  والذي قاد محلة الوضع والكذب يف أحاديث رسول اهللا

ووراء االنقالبـات الـيت     ؛   مث إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية يف دولة اخلالفة األخرية           
مث انتهت بإلغاء   ،  ا يف عهد السلطان عبداحلميد     " الدستور"  ابتدأت بعزل الشريعة عن احلكم واستبدال     

  .. يهودي .. أتاتورك " البطل " اخلالفة مجلة على يدي
 وسائر ما تال ذلك من احلرب املعلنة على طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان علـى وجـه                   

 ! األرض وراءه يهود
 .. ووراء الرتعة احليوانية اجلنسية يهـودي  .. دييهو ..  مث لقد كان وراء الرتعة املادية اإلحلادية    

 )1(! ووراء معظم النظريات اهلدامة لكل املقدسات والضوابط يهود

                                                 
 . 51:  النساء)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

188

من تلـك الـيت     ،  وأعرض جماال ،   ولقد كانت احلرب اليت شنها اليهود على اإلسالم أطول أمدا         
ركة مع مشركي العـرب مل      إن املع  .. قدميا وحديثا  - على ضراوا  - شنها عليه املشركون والوثنيون   

وأمـا يف   . وكذلك كانت املعركة مع فارس يف العهد األول        .. متتد إىل أكثر من عشرين عاما يف مجلتها       
ولكنها ال تبلغ ضـراوة     ؛  العصر احلديث فإن ضراوة املعركة بني الوثنية اهلندية واإلسالم ضراوة ظاهرة          

وليس هناك ما مياثل معركة اليهود مع اإلسالم         ]فرع هلا   اليت تعد املاركسية جمرد     [  .. الصهيونية العاملية 
 . اليت سنتعرض هلا يف الفقرة التالية، يف طول األمد وعرض اال إال معركة الصليبية

 : يقول - سبحانه -  فإذا مسعنا اهللا
  ..  " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا " 

فإننا ندرك طرفا من    ،  مث راجعنا هذا الواقع التارخيي     .. لى الذين أشركوا  ويقدم اليهود يف النص ع    
 ! حكمة اهللا يف تقدمي اليهود الذين أشركوا

، اليت ينغل احلقد يف صدورها على اإلسالم وعلى نيب اإلسـالم          ،   إم هذه اجلبلة النكدة الشريرة    
كدة الشريرة إال اإلسالم وأهله يوم أن كانوا        ومل يغلب هذه اجلبلة الن     .. فيحذر اهللا نبيه وأهل دينه منها     

  .. ولن خيلص العامل من هذه اجلبلة النكدة إال اإلسالم يوم يفيء أهله إليه!  .. أهله
ذلك بـأن منـهم قسيسـني       . إنا نصارى : ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا       " 
رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا        وإذا مسعوا ما أنزل إىل ال     . وأم ال يستكربون  ،  ورهبانا

ونطمع ،  وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق        . فاكتبنا مع الشاهدين  ،  ربنا آمنا : يقولون،  من احلق 
، فأثام اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األار خالدين فيهـا           . أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني     

  ..  " ذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيموال. وذلك جزاء احملسنني
 تصور حالة فريق من أتباع عيسـى       .. وتقرر حكما يف هذه احلالة    ،   إن هذة اآليات تصور حالة    

  .. وتقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا ..  " إنا نصارى: الذين قالوا :  " - عليه السالم -
هي الـيت ينطبـق     ،  جماال للشك يف أا تصور حالة معينة       ومع أن متابعة جمموع اآليات ال تدع        

وجيعلون منها مادة للتميع املؤذي يف تقدير       ،  فإن الكثريين خيطئون فهم مدلوهلا    ،  عليها هذا التقرير املعني   

                                                                                                                                               
دار الشروق .  " حممد قطب" . التطور والثبات " ماركس وفرويد ودركامي يف كتاب : ثالثةاليهود ال:  يراجع فصل)1(
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 لذلك جند من الضـروري     .. وموقف هذه املعسكرات منهم   ،  املسلمني ملوقفهم من املعسكرات املختلفة    
أن نتابع بالدقة تصوير هذه اآليات هلذه احلالة اخلاصة اليت ينطبق عليهـا ذلـك                - يف ظالل القرآن   -

 : احلكم اخلاص
هم أقرب مـودة    . إنا نصارى : قالوا،   إن احلالة اليت تصورها هذه اآليات هي حالة فئة من الناس          

ون حقيقـة   فمنهم من يعرف   ..  " ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأم ال يستكربون       :  " للذين آمنوا 
  .. دين النصارى فال يستكربون على احلق حني يتبني هلم
: وال يدع األمر جمهال ومعمما على كل من قالوا        ،   ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا احلد       

 : إمنا هو ميضي فيصور موقف هذه الفئة اليت يعنيها .. إنا نصارى
يقولـون  ،   من الدمع مما عرفوا من احلق      وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض         " 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع     ،  وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق        . فاكتبنا مع الشاهدين  ،  ربنا آمنا 

  ..  " القوم الصاحلني
الذين هم أقرب مودة للـذين      ،   فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآين هلذه الفئة من الناس          

وفاضـت  ، والنت قلوم، ا مسعوا ما أنزل إىل الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم        إم إذ  .. آمنوا
والذي ال جيدون له يف أول األمر كفاء        . أعينهم بالدمع تعبريا عن التأثر العميق العنيف باحلق الذي مسعوه         

ر درجة أعلى من أن     وهي حالة معروفة يف النفس البشرية حني يبلغ ا التأث          - من التعبري إال الدمع الغزير    
وليطلق الشحنة احلبيسة من التـأثر العميـق        ؛  ليؤدي ما ال يؤديه القول    ،  فيفيض الدمع ،  يفي ا القول  

 . العنيف
وال يقفون موقفا سلبيا من احلق الذي تأثروا به هـذا           ؛   مث هم ال يكتفون ذا الفيض من الدمع       

إـم ال يقفـون      .. اإلحساس مبا له من سلطان    والشعور باحلق الذي حيمله و    ؛  التأثر عند مساع القرآن   
إمنا هم يتقدمون ليتخذوا من هـذا       ! موقف املتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع مث ينتهي أمره مع هذا احلق           

وإعـالن هـذا    ،  واإلذعان لسلطانه ،  واإلميان به ،  موقف القبول هلذا احلق    .. احلق موقفا إجيابيا صرحيا   
 :  قوية عميقة صرحيةاإلميان وهذا اإلذغان يف هلجة

ونطمـع  ، وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق  . ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين    : يقولون " 
  "  .. ؟ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني
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أن يضـمهم إىل     - سـبحانه  - مث يدعونه .  إم اوال يعلنون لرم إميام ذا احلق الذي عرفوه        
الـيت  ،  األمه املسلمه  .. وأن يسلكهم يف سلك االمة القائمة عليه يف األرض        ؛  ذا احلق قائمة الشاهدين هل  

وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملها وحبركتها إلقرار هذا احلق يف حيـاة            ،  تشهد هلذا الدين بأنه احلق    
م بـاحلق   ويشهدون رم على إميا   ؛  فهؤالء الشاهدون اجلدد ينضمون إىل هذه األمة املسلمة        .. البشر

  .. أن يكتبهم يف سجلها - سبحانه - ويدعونه؛ الذي تتبعة هذة األمة
أو أن يسمعوا هـذا  ؛  مث هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن اإلميان باهللا     

فيدخلـهم مـع    ،  ويرفع مقامهم عنده  ،  أن يقبلهم رم   - ذا اإلميان  - وال يأملوا ،  احلق مث اليؤمنوا به   
 : م الصاحلنيالقو

  "  .. ؟ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني، وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق " 
مث ،  موقف االستماع واملعرفـة    ..  فهو موقف صريح قاطع جتاه ما أنزل اهللا إىل رسوله من احلق           

أن  - سـبحانه  - مع دعـاء اهللا   ،  سلمةمث اإلسالم واالنضمام إىل األمة امل     ،  التأثر الغامر واإلميان اجلاهر   
، الذين يؤدون شهادم سلوكا وعمال وجهـادا إلقـراره يف األرض          ؛  جيعلهم من الشاهدين هلذا احلق    

حبيث ال يعودون يرون أنه جيـوز       ؛  والتمكني له يف حياة الناس مث وضوح الطريق ففي تقديرهم وتوحده          
بعد  - واألمل،  وباحلق الذي أنزله على رسوله    ،   باهللا هو طريق اإلميان  : هلم أن ميضوا إال يف طريق واحد      

 . يف القبول عنده والرضوان - ذلك
 وال يقف السياق القرآين هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنوا مـن                  

 اختاذ  ويف؛  من احلق  ع وعند بيان سلوكهم يف مواجهة ما أنزل اهللا اىل الرسول         ؛  الذين قالوا إنا نصارى   
واالستعداد ألداء الشهادة بـالنفس     ؛  واالنضمام إىل الصف املسلم   ،  باإلميان املعلن ،  موقف إجيايب صريح  

مع الطمع يف أن    ؛  والدعاء إىل اهللا أن يقبلهم يف الصف الشاهد هلذا احلق على هذا النحو            ؛  واجلهد واملال 
  .. خيتم هلم باالنضمام إىل موكب الصاحلني

. قرآين عند هذا احلد يف بيان أمر هؤالء الذين يقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا              ال يقف السياق ال   
 : ورسم املصري الذي انتهوا إليه فعال، بل يتابع خطاه لتكملة الصورة

  ..  " فأثام اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني " 
وصدق تصميمهم  ؛  وصدق عزميتهم على املضى يف الطريق     ؛  وألسنتهملقد علم اهللا صدق قلوم      

واعتبارهم أن  ،  وهلذا الصف املسلم الذي اختاروه    ؛  على أداء الشهادة هلذا الدين اجلديد الذي دخلوا فيه        
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؛ منة مين اهللا ا على مـن يشـاء مـن عبـاده             - بكل تكاليفها يف النفس واملال     - أداء هذه الشهادة  
ورجـاءهم يف   ؛   أنه مل يعد هلم طريق يسلكونة إال هذا الطريق الذي أعلنوا املضي فيه             واعتبارهم كذلك 

  .. رم أن يدخلهم مع القوم الصاحلني
 سبحانه - وشهد هلم ؛  فقبل منهم قوهلم وكتب هلم اجلنة جزاء هلم       ؛   لقد علم اهللا منهم هذا كله     

 : وأنه جيزيهم جزاء احملسنني، بأم حمسنون -
 وذلك جزاء احملسنني   .. جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها       - مبا قالوا  -  اهللا فأثام " 

 .. . "  
قد شهد هلذا الفريـق مـن        - جل جالله  - واهللا ..  واإلحسان أعلى درجات اإلميان واإلسالم    

 . الناس أنه من احملسنني
 : هو فريق خاص حمدد املالمح هذا الذي يقول عنه القرآن الكرمي

  ..  " إنا نصارى: ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا"  
بل يستجيب له تلك االستجابة العميقـة اجلـاهرة         ،   هو فريق ال يستكرب عن احلق حني يسمعه       

واالنضمام إليـه   ؛  واالنضمام للصف املسلم  ،  وهو فريق ال يتردد يف إعالن استجابته لإلسالم       . الصرحية
وهي أداء الشهادة هلا باالستقامة عليها واجلهاد إلقرارها ومتكينها         ؛  هذه العقيدة بصفة خاصة يف تكاليف     

  .. وهو فريق علم اهللا منه صدق قوله فقبله يف صفوف احملسنني
 ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا احلد يف حتديد مالمح هذا الفريق املقصود مـن النـاس                  

إنا نصارى  : إنه ليمضي فيميزه من الفريق اآلخر من الذين قالوا        الذين جتدهم أقرب مودة للذين آمنوا بل        
 : وال ينضمون إىل صفوف الشاهدين، واليستجيبون له، ممن يسمعون هذا احلق فيكفرون به ويكذبون

  ..  " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم " 
من الذين قالوا إنـا      - لذين يسمعون  واملقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا يف هذا املوضع هم ا         

سواء يف ذلك   . والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا يف مثل هذا املوقف         .. مث ال يستجيبون   - نصارى
ما داموا يف موقف التكـذيب ملـا        ؛  ويضمهم إىل موكب الكفار مع املشركني سواء      ؛  اليهود والنصارى 

اع عن الدخول يف اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من الناس           ويف موقف االمتن  ؛  أنزل اهللا على رسوله من احلق     
 : جند هذا يف مثل قول اهللا سبحانه .. دينا سواه
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  ..  " منفكني حىت تأتيهم البينة - من أهل الكتاب واملشركني - مل يكن الذين كفروا " 
م شر  يف نار جهنم خالدين فيها أولئك ه       - من أهل الكتاب واملشركني    - إن الذين كفروا   " 

  ..  " الربية
  ..  " إن اهللا ثالث ثالثة: لقد كفر الذين قالوا " 
  ..  " إن اهللا هو املسيح ابن مرمي: لقد كفر الذين قالوا " 
  ..  " لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي " 

: رقة بني فريقني من الذين قالوا     وهو يأيت هنا للتف    .. وحكم معهود ،   فهو تعبري مألوف يف القرآن    
وللتفرقة كذلك بني مصـري هـؤالء   ؛ وللتفرقة بني موقف كل فريق منهما جتاه الذين آمنوا        ؛  إنا نصارى 

هؤالء هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني وأولئـك       .. وأولئك عند اهللا  
  .. أصحاب اجلحيم

ولتجدن أقرم مودة للذين    :  " نصارى إذن داخلني يف ذلك احلكم     إم  :  وليس كل من قالوا   
كما حياول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون متامها إمنا هذا احلكم مقصـور علـى                  ..  " آمنوا

وال موقفها متلبسا مبوقف سـواها      ،  وال مالحمها جمهلة  ،  حالة معينة مل يدع السياق القرآين أمرها غامضا       
  .. ليليف كثري وال ق

 :  ولقد وردت روايات هلا قيمتها يف حتديد من هم النصارى املعنيون ذا النص
ملا قدم عليهم املسـلمون     ،  وهذه اآلية نزلت يف النجاشي وأصحابه     :  "  أورد القرطيب يف تفسريه   

؛ خوفا من املشركني وفتنتـهم     - حسب ما هو مشهور يف سرية ابن اسحاق وغريه         - يف اهلجرة األوىل  
حالـت  ، إىل املدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليـه  ع كانوا ذوي عدد مث هاجر رسول اهللا      و

: قال كفار قريش  ،  احلرب فلما كانت وقعة بدر وقتل اهللا فيها صناديد الكفار          ع بينهم وبني رسول اهللا   
، م مـن عنـده    إن ثأركم بأرض احلبشة فأهدوا إىل النجاشي وابعثوا له برجلني من ذوي رأيكم يعطيك             

فسـمع  . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبداهللا بن أيب ربيعة دايا          . فتقتلوم مبن قتل منكم ببدر    
فقدم على  ؛  عمرو بن أمية الضمري وكتب معه إىل النجاشي        ع فبعث رسول اهللا  ،  بذلك ع رسول اهللا 
وأرسـل إىل الرهبـان      ،مث دعا جعفر بن أيب طالب واملهـاجرين        ع فقرأ كتاب رسول اهللا   ،  النجاشي

فقاموا تفيض أعينهم من     " مرمي " فقرأ سورة ،  مث أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن      . والقسيسني فجمعهم 
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وقرأ  " إنا نصارى : ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا      :  " فهم الذين أنزل اهللا فيهم    . الدمع
: قـال . حدثنا ابن وهـب   : قال،  ن مسلمة املرادي  حدثنا حممد ب  : قال. رواه أبو داود  [  الشاهدين إىل

وعن سعيد بـن املسـيب      . عن أيب بكر عبدالرمحن بن احلرث بن هشام       ،  أخربين يونس عن ابن شهاب    
 . ]وساق احلديث بطوله . أن اهلجرة األوىل هجرة املسلمني إىل أرض احلبشة: وعن عروة بن الزبري

أو قريب من   ،  عشرون رجال وهو مبكة    ع النيبقدم على   : وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال      " 
ورجال مـن   ،  فكلموه وسألوه ،  فوجدوه يف املسجد  ،  من احلبشة ،  من النصارى حني ظهر خربه    ،  ذلك

 دعاهم رسـول اهللا   ،  عما أرادوا  ع فلما فرغوا من مسألتهم رسول اهللا     . قريش يف أنديتهم حول الكعبة    
مث استجابوا له وآمنوا به     ،  مسعوه فاضت أعينهم من الدمع    فلما  . وتال عليهم القرآن  ،  إىل اهللا عز وجل    ع

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهـل      . وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتام من أمره         ،  وصدقوه
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم فتأتوم         ! خيبكم اهللا من ركب   : يف نفر من قريش فقالوا    

ما نعلم ركبا أمحـق     ،  السكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه مبا قال لكم        فلم تطل جم  ،  خبرب الرجل 
ال نألو أنفسنا   ،  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   ،  سالم عليكم ال جناهلكم   : فقالوا - أو كما قال هلم    - منكم
الـذين  :  " إن فيهم نزلت هـؤالء اآليـات      : ويقال. إن النفر النصارى من أهل جنران     : فيقال .. خريا
 .  " ال نبتغي اجلاهلني:  " إىل قوله " ناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونآتي

فـيهم  ،  يف سبعني رجال عليهم ثياب الصـوف       ع إن جعفرا وأصحابه قدم على النيب     : وقيل " 
اثنان وستون من احلبشة ومثانية من أهل الشام وهم حبرياء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة ومثامة وقثم                

، فبكوا حني مسعوا القرآن وآمنوا به     ،  إىل آخرها  " يس " سورة ع فقرأ عليهم رسول اهللا   . ودريد وأمين 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود        ما أشبه هذا مبا كان يرتل على عيسى فرتلت فيهم         : وقالوا

 0لنجاشـي    يعين وفد ا   00 إنا نصارى : ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا      ،  والذين أشركوا 
الذين آتيناهم الكتاب مـن      " وأنزل اهللا فيهم أيضا   :  وقال سعيد بن جبري    0وكانوا أصحاب الصوامع  

 وقال مقاتل والكلـيب     0إىل آخر اآلية     " أولئك يؤتون أجرهم مرتني    " إىل قوله  " قبله هم به يؤمنون   
ومثانية وسـتني   ،  من احلبشة واثنني وثالثني   ،  كانوا أربعني رجال من أهل جنران من بين احلرث بن كعب          

نزلت يف ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من احلق مما جـاء بـه                :  وقال قتادة  0من أهل الشام    
  " آمنوا به فأثىن اهللا عليهم ع فلما بعث اهللا حممدا، عيسى

وتؤيده هـذه الروايـات    ،  والذي يدل عليه السياق بذاته    ؛   وهذا الذي نقرره يف معىن هذا النص      
 هو الذي يتفق مع بقية التقريرات يف هذه السورة ويف غريها عن موقف أهل الكتاب عامـة        ،  ليت أسلفنا ا
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كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التارخيي الذي عرفتـه           0من هذا الدين وأهله      - اليهود والنصارى  -
 . األمة املسلمة خالل أربعة عشر قرنا

وكالم اهللا سـبحانه ال ينـاقض بعضـه    ؛ ا وأهدافهاإن السورة وحدة يف اجتاهها وظالهلا وجوه 
وقـد وردت يف هـذه السـورة     ..  " ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا     " 0بعضا

 :  نذكر منها00حتدد معىن هذا النص الذي نواجهه هنا وجتلو ، نفسها نصوص وتقريرات
ومن يتـوهلم   ،  بعضهم أولياء بعض  ،   أولياء يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى        " 

  ..  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، منكم فإنه منهم
يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إلـيكم مـن                : قل " 

  " ينفال تأس على القوم الكافر    ،   وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا          0ربكم  
 .. 

:  قل 0ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم          :  "  كذلك جاء يف سورة البقرة    
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا مـن ويل وال               ؛  إن هدى اهللا هو اهلدى    

  ..  " نصري
 0هود ومن النصارى سـواء  من الي؛  كذلك صدق الواقع التارخيي ما حذر اهللا األمة املسلمة إياه       

وإذا كان الواقع التارخيي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة لإلسالم منذ اليوم األول الـذي دخـل فيـه                 
وإذا كان اليهود ال يزالون  ؛  يف صورة كيد مل ينته ومل يكف حىت اللحظة احلاضرة         ؛  اإلسالم عليهم املدينة  

 فإن هذا الواقـع  00وم يف حقد خبيث وكيد لئيم يقودون احلملة ضد اإلسالم يف كل أرجاء األرض الي       
قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيني أم اختذوا من اإلسالم موقف العداء منذ واقعة الريموك بني جيش                

فيما عدا احلاالت اليت وقع فيها ما تصفه اآليات اليت حنن بصددها فاستجابت              - املسلمني وجيوش الروم  
ما عدا حاالت أخرى آثرت فيها طوائف من النصـارى أن حتتمـي              وفي 0قلوب لإلسالم ودخلت فيه     

أمـا التيـار     -!  يالقون من ظلمها الوبال   ؛  بعدل اإلسالم من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك        
إال يف  - العام الذي ميثل موقف النصارى مجلة فهو تلك احلروب الصليبية اليت مل خيـب أوارهـا قـط       

 ! والرومان على ضفاف الريموكمنذ التقى اإلسالم  - الظاهر
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لقد جتلت أحقاد الصليبية على اإلسالم وأهله يف احلروب الصليبية املشهورة طوال قـرنني مـن                
مث يف  ،  كما جتلت يف حروب االبادة اليت شنتها الصليبية على االسالم واملسلمني يف االنـدلس ر              ،  الزمان

  .. مث يف العامل كله أخريا،  إفريقية أوالمحالت االستعمار والتبشري على املماليك اإلسالمية يف
على كل ما بينـهما      -  ولقد ظلت الصهيونية العاملية والصليبة العاملية حليفتني يف حرب اإلسالم         

 " بعضهم أولياء بعـض   :  " ولكنهم كانوا يف حرم لإلسالم كما قال عنهم العليم اخلبري          - من أحقاد 
وبعـد أن   . مث مضوا يف طريقهم ينقضون هذا الدين عـروة عـروة           0حىت مزقوا دولة اخلالفة األخرية      

  " ! الصالة " ها هم أوالء حياولون اإلجهاز على عروة " احلكم " أجهزوا على عروة
 فيؤيدون الوثنيـة حيثمـا      0 مث ها هم أوالء يعيدون موقف اليهود القدمي مع املسلمني والوثنني            

وعن طريق املؤسسات الدولية اليت يشرفون      ،  باشرة تارة  عن طريق املساعدات امل    0وجدت ضد اإلسالم    
 . وليس الصراع بني اهلند وباكستان على كشمري وموقف الصليبية منها ببعيد! عليها تارة أخرى

 وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة األوضاع اليت تتوىل سحق حركـات اإلحيـاء والبعـث               
لقائمني ذه األوضاع أثواب البطولة الزائفـة ودق        وإلباس ا . اإلسالمية يف كل مكان على وجه األرض      

يف زمحة الضجيج العاملي حول األقـزام الـذين         ،  ليستطيعوا اإلجهاز على اإلسالم   ،  الطبول من حوهلم  
 ! يلبسون أردية األبطال

من موقف اليهودية والصليبية    ؛   هذا موجز سريع ملا سجله الواقع التارخيي طوال أربعة عشر قرنا          
واحلقـد  ،  وال افتراق بني هذا املعسكر وذاك يف الكيد لإلسـالم         ؛  ال فرق بني هذه وتلك    ؛  المجتاه اإلس 

 . واحلرب الدائبة اليت ال تفتر على امتداد الزمان، عليه
فال ينساقوا وراء حركـات التمييـع اخلادعـة أو          ؛   وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا       

ودون متابعة لسياق السورة    ؛  دون متابعة لبقيته   - هذا النص القرآين  اليت تنظر إىل أوائل مثل      ؛  املخدوعة
مث  - ودون متابعة للواقع التارخيي الذي يصدق هـذا كلـه         ،  ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة    ،  كله

؛ تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر املسلمني جتاه املعسكرات اليت تضمر هلم احلقد وتبيت هلم الكيد               
 . وهي بصدد الضربة األخرية املوجهة إىل جذور العقيدة، تبذل فيه هذه املعسكرات جهدهااألمر الذي 

مهما قـل    -  إن هذه املعسكرات ال ختشى شيئا أكثر مما ختشى الوعي يف قلوب العصبة املؤمنة             
وقد يكـون بعضـهم مـن     . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         - عددها وعدا 
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بل إنه ليكون أشد أذى     ،  عن ضرر أعدى األعداء    - حينئذ - ولكن ضررهم ال يقل   ؛   املخدوعة الفرائس
 . وضرا

  .. فلنقرأه إذن على بصرية، وهو ال يناقض بعضه بعضا؛  إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم
|     |     | 

 +        ا أَحاِت مبواْ طَيمرحواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيي            ِحـبالَ ي واْ ِإنَّ اللّـهـدتعالَ تو لَكُم لَّ اللّه
  ِدينتعونَ              87الْمِمنؤم ِبِه مأَنت الَِّذي قُواْ اللّهاتا وبالَالً طَيح اللّه قَكُمزا ركُلُواْ ِمم88 و   اِخذُكُمؤالَ ي 

ِخذُكُم ِبما عقَّدتم اَأليمانَ فَكَفَّارته ِإطْعام عشرِة مسـاِكني ِمـن           اللّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم ولَـِكن يؤا     
أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم أَو ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبٍة فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالَثَِة أَياٍم ذَِلك كَفَّـارةُ                  

  89فْتم واحفَظُواْ أَيمانكُم كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تشكُرونَ أَيماِنكُم ِإذَا حلَ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس مـن عمـِل الشـيطَاِن                

 لَّكُملَع وهِنبتونَ   فَاجفِْلحـِر              90 تمـاء ِفـي الْخضغالْبةَ واودالْع كُمنيب وِقعطَانُ أَن ييالش ِريدا يمِإن 
 وأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسـولَ  91والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَ           

ذَراحو          ِبنيالَغُ الْما الْبوِلنسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيوِملُـواْ        92واْ فَِإن تعـواْ ونآم لَى الَِّذينع سلَي 
 ثُـم اتقَـواْ   الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعمواْ ِإذَا ما اتقَواْ وآمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت ثُم اتقَواْ وآمنـواْ             

 ِسِننيحالْم ِحبي اللّهواْ ونسأَح93و  
يا أَيها الَِّذين آمنواْ لَيبلُونكُم اللّه ِبشيٍء من الصيِد تنالُه أَيِديكُم وِرماحكُم ِليعلَم اللّـه مـن                 

 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنـتم          94ك فَلَه عذَاب أَِليم     يخافُه ِبالْغيِب فَمِن اعتدى بعد ذَلِ     
حرم ومن قَتلَه ِمنكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم هديا باِلغَ الْكَعبِة                   

ارةٌ طَعام مساِكني أَو عدلُ ذَِلك ِصياما لِّيذُوق وبالَ أَمِرِه عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد فَينتِقم                 أَو كَفَّ 
ِة وحرم علَـيكُم   أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر وطَعامه متاعا لَّكُم وِللسيار95اللّه ِمنه واللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم  

 جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام ِقيامـا        96صيد الْبر ما دمتم حرما واتقُواْ اللّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ           
 اللّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض         لِّلناِس والشهر الْحرام والْهدي والْقَالَِئد ذَِلك ِلتعلَمواْ أَنَّ       

      ِليمٍء عيِبكُلِّ ش أَنَّ اللّه97و            ِحـيمر غَفُور أَنَّ اللّهالِْعقَاِب و ِديدش واْ أَنَّ اللّهلَملَـى     98 اعـا عم 
 قُل الَّ يستِوي الْخِبيـثُ والطَّيـب ولَـو          99تكْتمونَ  الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ واللّه يعلَم ما تبدونَ وما         

  100أَعجبك كَثْرةُ الْخِبيِث فَاتقُواْ اللّه يا أُوِلي اَأللْباِب لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
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م وِإن تسأَلُواْ عنها ِحـني ينـزلُ        يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تسأَلُواْ عن أَشياء ِإن تبد لَكُم تسؤكُ           
          ِليمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تـا           101الْقُرواْ ِبهحـبأَص ثُم ِلكُمن قَبم ما قَوأَلَهس قَد 

  ِصي         102كَاِفِرينالَ وٍة وآِئبالَ سٍة وِحريِمن ب لَ اللّهعا جونَ      مـرفْتواْ يكَفَر الَِّذين لَـِكناٍم والَ حلٍَة و
 وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَـى الرسـوِل             103علَى اللِّه الْكَِذب وأَكْثَرهم الَ يعِقلُونَ       

  104انَ آباؤهم الَ يعلَمونَ شيئًا والَ يهتدونَ قَالُواْ حسبنا ما وجدنا علَيِه آباءنا أَولَو كَ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم الَ يضركُم من ضلَّ ِإذَا اهتديتم ِإلَى اللِّه مرِجعكُم جِميعـا    

  105فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
 هِيا أَي               نكُمٍل مدا عاِن ذَوِة اثْنِصيالْو ِحني توالْم كُمدأَح رضِإذَا ح ِنكُميةُ بادهواْ شنآم ا الَِّذين

 أَو آخراِن ِمن غَيِركُم ِإنْ أَنتم ضربتم ِفي اَألرِض فَأَصابتكُم مِصيبةُ الْموِت تحِبسونهما ِمـن بعـدِ                
الصالَِة فَيقِْسماِن ِباللِّه ِإِن ارتبتم الَ نشتِري ِبِه ثَمنا ولَو كَانَ ذَا قُربى والَ نكْتم شهادةَ اللِّه ِإنـا ِإذًا                    

   اآلِثِمني 106لَِّمن   مهقَامانُ ماِن ِيقُومرا فَآخقَّا ِإثْمحتا اسمهلَى أَنع ِثرفَِإنْ ع     قحـتاس الَّـِذين ا ِمـن
                الظَّـاِلِمني ا ِإذًا لَِّمنا ِإننيدتا اعما وِتِهمادهِمن ش قا أَحنتادهاِن ِباللِّه لَشقِْسماِن فَيلَياَألو ِهملَي107ع 

ترد أَيمانٌ بعد أَيماِنِهم واتقُوا اللّه واسمعواْ       ذَِلك أَدنى أَن يأْتواْ ِبالشهادِة علَى وجِهها أَو يخافُواْ أَن           
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّه108و_  

|     |     | 
ويـدور كلـه     - هذا القطاع جبملته يتناول قضية واحدة على تعدد املوضوعات اليت يتعرض هلا           

 .. اهللا هو الذي حيرم وحيلل     .. ع فيجعلها هي قضية األلوهية    إنه يتناول قضية التشري    .. حول حمور واحد  
. مث تتساوى املسائل كلها عند هذه القاعدة       .. واهللا هو الذي ينهى ويأمر     .. واهللا هو الذي حيضر ويبيح    

 . فشئون احلياة اإلنسانية جبملتها جيب أن ترد إىل هذه القاعدة دون سواها. كبريها وصغريها
وليس هـذا احلـق      .. فإمنا يدعي حق األلوهية أو يزاوله     ،  تشريع أو يزاوله   والذي يدعي حق ال   

والـذي   .. واهللا ال حيب املعتدين    .. وإال فهو االعتداء على حق اهللا وسلطانه وألوهيته        .. ألحد إال هللا  
فإمنا يعدل عمـا أنـزل اهللا إىل        ،  يستمد يف شيء من هذا كله من عرف الناس ومقوالم ومصطلحام          

 . وخيرج ذا العدول عن اإلميان باهللا وخيرج من هذا الدين .. ولالرس
يـا   ..  "  " يا أيها الذين آمنوا   :  "  وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر         

يا أيها الذين آمنـوا إمنـا        "  ..  "  .. أيها الذين أمنواال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا          
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يا ايهـا الـذين      "  ..  "  .. يسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه       اخلمر وامل 
 "  ..  "  .. آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من خيافه بالغيب             

آمنوا عليكم  يا أيها الذين     "  ..  "  .. يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم           
يا أيها الذين آمنوا شهادة بيـنكم إذا حضـر       "  ..  "  .. أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم      

  "  ..  .. أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم
 وهلذا النداء على هذا النحو مكانه وداللته يف سياق هذا القطاع الذي يعـاجل قضـية التشـريع     

إنه النداء بصفة اإلميان الذي معناه ومقتضاه        .. وقضية الدين ،  يجعلها هي قضية األلوهية وقضية اإلميان     ف
فهو نداء التذكري والتقريـر ألصـل        .. واالعتراف له سبحانه باحلاكمية   ،  االعتراف بألوهية اهللا وحده   

والتحذير مـن  ؛ اهللا وطاعة الرسولومعه األمر بطاعة   . ذه املناسبة احلاضرة يف السياق    ؛  اإلميان وقاعدته 
 . واإلطماع يف مغفرته ورمحته ملن أناب، والتهديد بعقاب اهللا الشديد؛ التويل واإلعراض

وال يتبع منهجهم هـذا يف      ،  املفاصلة بني الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم        .. بعد ذلك  ..  مث
 : داء على حق اهللا وسلطانه وألوهيتهوالتخلي عن االعت؛ ترك قضية التشريع هللا يف الصغرية والكبرية

إىل اهللا مـرجعكم    ،  ال يضركم من ضل إذا اهتـديتم      ،  يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم      " 
  ..  " فينبئكم مبا كنتم تعملون، مجيعا

وهلا مصدر هذا الشرع الذي ال تستمد من        ،  وهلا شرعها ،  وهلا جها ،   فهم أمة واحدة هلا دينها    
، مـن ضـالل النـاس      - حني تبني للناس منهجها هذا مث تفاصلهم عليه        - ذه األمة وال على ه  . غريه

 . ومرجعهم بعد ذلك إىل اهللا. ومضيهم يف جاهليتهم
أما املوضوعات الداخلة يف إطاره فقد أشرنا       .  هذا هو احملور العام الذي يقوم عليه القطاع جبملته        

 : نواجهها تفصيال يف حدود هذا اإلطار العامواآلن . إليها يف التقدمي هلذا اجلزء إشارة جمملة
|     |     | 

. إن اهللا ال حيب املعتدين    ،  وال تعتدوا ،  يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم           " 
ال يؤاخـذكم اهللا بـاللغو يف        .. واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون     ،  وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا     

فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمـون         . ن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان     ولك 0أميانكم  
، ذلك كفارة أميـانكم إذا حلفـتم      ،  فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام     ،  أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة     

  ..  " كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون، واحفظوا أميانكم
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خصـائص   - وأنتم بشر عبيـد هللا     - ى إميانكم أال تزاولوا أنتم    إن مقتض  ..  يا أيها الذين آمنوا   
على  - وليس لكم أن متتنعوا   ؛  فليس لكم أن حترموا ما أحل اهللا من الطيبات        . األلوهية اليت يتفرد ا اهللا    

. فاهللا هو الذي رزقكم ذا احلـالل الطيـب         .. عن األكل مما رزقكم اهللا حالال طيبا       - وجه التحرمي 
 : هذا حرام وهذا حالل:  أن يقولوالذي ميلك

. إن اهللا ال حيب املعتدين    . يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا             " 
  ..  " واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون؛ وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا

تكن إليـه األلوهيـة يف      واحلق الـذي تـر    .  إن قضية التشريع جبملتها مرتبطة بقضية األلوهية      
فهو وحده صاحب احلـق     . هو أن اهللا هو خالق هؤالء البشر ورازقهم       ،  االختصاص بتنظيم حياة البشر   

. وهو منطق يعترف به البشر أنفسـهم  .. إذن يف أن حيل هلم ما يشاء من رزقه وأن حيرم عليهم ما يشاء        
املبدأ البديهي معتـد ال شـك يف        واخلارج على هذا    . فصاحب امللك هو صاحب احلق يف التصرف فيه       

وال جيتمع االعتداء على اهللا     . والذين آمنوا ال يعتدون بطبيعة احلال على اهللا الذي هم به مؤمنون           ! اعتدائه
 ! واالميان به يف قلب واحد على اإلطالق

 واهللا ال  ..  هذه هي القضية اليت تعرضها هاتان اآليتان يف وضوح منطقي ال جيادل فيه إال معتـد               
ويتعلق مبقتضـى   ؛  وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق حبق األلوهية يف رقاب العباد            .. حيب املعتدين 

وتذكر بعض الروايات أن هاتني اآليتني واآليـة الـيت           .. اإلميان باهللا يف سلوك املؤمنني يف هذه القضية       
 ع ني على عهد رسول اهللا    قد نزلت يف حادث خاص يف حياة املسلم        - اخلاصة حبكم األميان   - بعدمها

 : وإن كان السبب يزيد املعىن وضوحا ودقة. ولكن العربة بعموم النص ال خبصوص السبب
فقال ناس  . مث قام ومل يزدهم على التخويف     ،  جلس يوما فذكر الناس    ع أنه ..  روى ابن جرير  

فحـرم  !  حنـرم  فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن      ،  ما حقنا إن مل حندث عمال     : من أصحابه 
 ع فبلغ ذلك رسـول اهللا     .. وحرم بعضهم النساء  ؛  وأن يأكل بالنهار  ،  بعضهم أن يأكل اللحم والورك    

وأنكح النسـاء   ،  وأفطر وأصوم ،  أال إين أنام وأقوم   ؟  ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم      :  " فقال
رموا طيبات ما أحل اهللا لكـم وال        يا أيها الذين آمنوا ال حت     :  " فرتلت؛   " فمن رغب عين فليس مين    

  " . اخل .. . تعتدوا
 : شاهد ذا الذي رواه ابن جرير ا  ويف الصحيحني من رواية أنس
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فلما أخربوا عنـها    . يسألون عن عبادته   ع جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج رسول اهللا       :  "  قال
: قال أحـدهم ؟  تقدم من ذنبه وما تأخروقد غفر له ما    ع أين حنن من رسول اهللا    : قالوا. كأم تقالوها 

وأنا أعتزل النسـاء وال     : وقال آخر . وأنا أصوم الدهر وال أفطر    : وقال اآلخر . أما أنا فأصلي الليل أبدا    
أما واهللا إين ألخشاكم هللا     . أنتم الذين قلتم كذا وكذا    :  " فقال،  إليهم ع فجاء رسول اهللا  . أتزوج أبدا 
  " . فمن رغب عن سنيت فليس مين، وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد، ولكين أصوم وأفطر. وأتقاكم له

إين إذا أصبت   : فقال ع أن رجلًا أتى النيب    ب عن ابن عباس   - بإسناده -  وأخرج الترمذي 
يا أيها الذين آمنوا ال     :  " فحرمت علي اللحم فأنزل اهللا تعاىل     ،  اللحم انتشرت للنساء وأخذتين شهويت    

  "  .. اآلية .. . اهللا لكمحترموا طيبات ما أحل 
 :  فأما اآلية اخلاصة باحللف واألميان واليت جاءت تالية يف السياق

فكفارته إطعام عشرة   ،  ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان    ،  ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم      " 
ذلك . ثة أيام فمن مل جيد فصيام ثال    ،  مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة          

  ..  " كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون. واحفظوا أميانكم. كفارة أميانكم إذا حلفتم
من احللف على االمتناع عن املباح الذي آىل         - وأمثاهلا -  فالظاهر أا نزلت ملواجهة هذه احلالة     

وردهم القرآن الكرمي   ،  متناع عنه عن اال  ع فردهم رسول اهللا  ،  أولئك النفر على أنفسهم أن ميتنعوا عنه      
كما أا تواجـه كـل      . فهذا ليس هلم إمنا هو هللا الذي آمنوا به        ،  عن مزاولة التحرمي والتحليل بأنفسهم    

فعليه أن  ،  فكل ميني يرى صاحبها أن هناك ما هو أبر        . حلف على االمتناع عن خري أو اإلقدام على شر        
 .  احملددة يف هذه اآليةويكفر عن ميينه بالكفارات، يفعل ما هو أبر

القوم الذين حرموا طيبات املطاعم واملالبـس واملنـاكح علـى           : سبب نزوهلا :  قال ابن عباس  
 كيف نصنع بأمياننا  : قالوا " ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم       " فلما نزلت . حلفوا على ذلك  . أنفسهم

  " . فرتلت هذه اآلية" 
اليت ينطق ـا اللسـان    ،  ال يؤاخذ املسلمني بأميان اللغو     - سبحانه -  وقد تضمن احلكم أن اهللا    

دون أن يعقد هلا القلب بالنية والقصد مع احلض على عدم ابتذال األميان باإلكثار من اللغو ـا إذ أنـه           
  .. فال تنطق هكذا لغوا، ينبغي أن تكون لليمني باهللا حرمتها ووقارها

 : فإن احلنث ا يقتضي كفارة تبينها هذه اآلية، نيةاليت وراءها قصد و،  فأما اليمني املعقودة
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، أو حترير رقبـة   ،  فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم           " 
 .  " ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم. فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام

 " أوسـط  " و .. هلـه الطعام الذي يقوم به احلالف أل      " أوسط "  وطعام املساكني العشرة من   
وإن كان اجلمع بينهما ال     . فكالمها من معاين اللفظ    " متوسط " أو من  " أحسن " حتتمل أن تكون من   

 " أو .. فالوسط هو األحسن يف ميـزان اإلسـالم        " األحسن " هو " املتوسط " خيرج عن القصد ألن   
ال ينص هنا على أا      " رقبةحترير   " أو .. الكسوة " أوسط " األقرب أن تكون كذلك من     " كسوم
 ..  " فمن مل جيد فصيام ثالثـة أيـام        ..  " ومن مث يرد بشأا خالف فقهي ليس هذا مكانه         .. مؤمنة

وكـون هـذه     .. وهي الكفارة اليت يعاد إليها يف اليمني املعقودة عند عدم استطاعة الكفارات األخرى            
. خالف فقهي بسبب عدم النص هنـا علـى تتابعهـا          األيام الثالثة متتابعة أو غري متتابعة فيه كذلك         

فمـن أرادهـا فليطلبـها يف       . واخلالفات الفقهية يف هذه الفرعيات ليست من منهجنا يف هذه الظالل          
إذ أا كلها تتفق على األصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد العتبار العقـد               . مواضعها يف كتب الفقه   

. بالوفاء بـالعقود   - سبحانه - وقد أمر اهللا   " عقود " وهي؛   ا وحفظ لإلميان من اإلستهانة   ،  املنقوض
وإذا عقدها على غري ما هـو       . فإذا عقد اإلنسان ميينه وكان هناك ما هو أبر فعل األبر وكفر عن اليمني             

 . نقضها وعليه التكفري، من حقه كالتحرمي والتحليل
خصـوص   " فأما من ناحية   .. به ونعود بعد ذلك إىل املوضوع األصيل الذي نزلت اآليات بسب         

وأن ليس لإلنسان أن خيتـار      . وما حرمه فهو اخلبيث   ،  فإن اهللا يبني أن ما أحله اهللا فهو الطيب         " السبب
الوجه األول أن التحرمي والتحليل من خصائص اهللا الرازق مبا          : من وجهني . لنفسه غري ما اختاره اهللا له     

 .. واليستقيم معـه إميـان    ،  ال فهو االعتداء الذي ال حيبه اهللا      وإ،  جيري فيه التحليل والتحرمي من الرزق     
اليت ا صـالحه وصـالح      ،  فال حيرم أحد على نفسه تلك الطيبات      ،  والوجه الثاين أن اهللا حيل الطيبات     

ولو كان اهللا يعلم    . فإن بصره بنفسه وباحلياة لن يبلغ بصر احلكيم اخلبري الذي أحل هذه الطيبات            ؛  احلياة
ولقد جاء هـذا     .. ولو كان يعلم يف احلرمان منها خريا ما جعلها حالال         . أو أذى لوقاه عباده   فيها شرا   

فهو ،  بني طاقات احلياة البشرية مجيعا    ،  والتناسق الكامل ،  والتوازن املطلق ،  الدين ليحقق اخلري والصالح   
تعمـل  ،  نسانوال يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات اإل       ؛  ال يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية      

وتعطيل للطاقة وتعويق   ،  ألا كبت للفطرة  ،  ومن مث حارب الرهبانية   . وال خترج عن اجلادة   ،  عمال سويا 
كما ى عن حترمي الطيبات كلها ألا من عوامل بنـاء احليـاة             ،  عن إمناء احلياة اليت أراد اهللا هلا النماء       

وترتقي عن طريق النمو والتجدد احملكومني      ،  جددلقد خلق اهللا هذه احلياة لتنمو وتت       .. ومنوها وجتددها 
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ألا تقف ا عنـد نقطـة       . والرهبانية وحترمي الطيبات األخرى تصطدم مع منهج اهللا للحياة        . مبنهج اهللا 
وفق املنهج امليسـر    ،  والتسامي واالرتفاع داخالن يف منهج اهللا للحياة      . معينة حبجة التسامي واالرتفاع   

 . مها اهللاملطابق للفطرة كما يعل
وهذا العموم يتعلـق بقضـية األلوهيـة        . ال يقيد عموم النص    - بعد هذا  -  وخصوص السبب 

إمنا . وهي قضية ال تقتصر على احلالل واحلرام يف املآكل واملشارب واملناكح           - كما أسلفنا  - والتشريع
  .. هو أمر حق التشريع ألي شأن من شئون احلياة

كما هو شـأنه     - ألن طول عزلة اإلسالم عن أن حيكم احلياة       ؛   وحنن نكرر هذا املعىن ونؤكده    
قد جعل معاين العبارة تتقلص ظالهلا عن مدى احلقيقة اليت تعنيها يف القرآن الكرمي ويف هذا                 - وحقيقته
حـىت عـاد ال     ،  يتقلص ظلهما يف حس الناس     " احلرام " وكلمة " احلالل " ولقد جعلت كلمة  . الدين

فهذه هـي    .. أو نكاحا يعقد  ،  أو لباسا يلبس  ،  أو شرابا يشرب  ،  أو طعاما يؤكل  ،  يتجاوز ذبيحة تذبح  
فأما األمور العامـة والشـئون      ! حالل هي أم حرام   : الشئون اليت عاد الناس يستفتون فيها اإلسالم لريوا       

 الكبرية فهم يستفتون يف شأا النظريات 
والنظـام السياسـي    ،  م االجتماعي جبملته  فالنظا!  والدساتري والقوانني اليت استبدلت بشريعة اهللا     

مل تعد مما يستفىت فيه     ،  وكافة اختصاصات اهللا يف األرض ويف حياة الناس       ؛  والنظام الدويل جبملته  ،  جبملته
 ! اإلسالم

ومن اتبع غريه ولو يف حكم      . من اتبعه كله فهو مؤمن ويف دين اهللا       .  واإلسالم منهج للحياة كلها   
مهما أعلن أنه حيترم العقيدة وأنه      . وخرج من دين اهللا   ،  عتدى على ألوهية اهللا   واحد فقد رفض اإلميان وا    

 . يكذب زعمه ويدمغه باخلروج من دين اهللا، فاتباعه شريعة غري شريعة اهللا. مسلم
أو ،  وجتعلها قضـية اإلميـان بـاهللا      ،   وهذه هي القضية الكلية اليت تعنيها هذه النصوص القرآنية        

وهو املدى الالئق جبدية هذا الدين وجدية هـذا         . وهذا هو مدى النصوص القرآنية     .. اإلعتداء على اهللا  
  .. وجدية معىن األلوهية ومعىن اإلميان، القرآن

|     |     | 
وختليصـها  ، ويف خط التربية لالمة املسلمة يف املدينة، ويف سياق قضية التشريع بالتحرمي والتحليل     

جييء النص القاطع األخري يف حترمي اخلمـر  ،  الشخصية واالجتماعيةمن جو اجلاهلية ورواسبها وتقاليدها   
 . أي إىل الشرك باهللا. وامليسر مقرونني إىل حترمي األنصاب واألزالم
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يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس مـن عمـل الشـيطان                 " 
نكم العداوة والبغضاء يف اخلمـر وامليسـر        إمنا يريد الشيطان أن يوقع بي     . فاجتنبوه لعلكم تفلحون  

وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن      ؟  فهل أنتم منتهون  ،  ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة     
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيمـا         . توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني      
واهللا حيـب   ،  مث اتقـوا وأحسـنوا    ،  مث اتقوا وآمنوا  ،  اتطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحل      

  ..  " احملسنني
ومن التقاليد املتغلغلة يف    ،   لقد كانت اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم من معامل احلياة اجلاهلية         

ويف كوا من مسات ذلك     ،  وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق يف مزاولتها        . اتمع اجلاهلي 
وجيعلوا من املفـاخر الـيت يتسـابقون يف         ،  فلقد كانوا يشربون اخلمر يف إسراف      .. ع وتقاليده اتم

وكان يصاحب جمالس الشراب    ! ويديرون عليها فخرهم يف الشعر ومدحهم كذلك      ؛  جمالسها ويتكاثرون 
لتفـون  حنر الذبائح واختاذ الشواء منها للشاربني وللسقاة وألحالس هذه االس ومن يلـوذون ـا وي        

وكانت هذه الذبائح تنحر على األنصاب وهي أصنام هلم كـانوا يـذحبون عليهـا ذبـائحهم                ! حوهلا
ويف ذبـائح   .. ]! كما كانت تذبح عليها الذبائح اليت تقدم لآلهلـة أي لكهنتـها   [  وينضحوا بدمها 

وهـي  . ق األزالم جمالس اخلمر وغريها من املناسبات االجتماعية اليت تشبهها كان جيري امليسر عن طري            
 ]املعلى  [  فالذي قدحه . فيأخذ كل منهم نصيبه منها حبسب قدحه      ،  قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة    

وقد يكون هـو صـاحب الذبيحـة        . وهكذا حىت يكون من ال نصيب لقدحه      ،  يأخذ النصيب األوفر  
 ! فيخسرها كلها

اا كذلك وفق حـال اجلاهليـة   ويبدو جري؛   وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد االجتماعية     
 . وتصوراا االعتقادية

ألا إمنا تقـوم علـى جـذور        ،   ومل يبدأ املنهج اإلسالمي يف معاجلة هذه التقاليد يف أول األمر          
حاشا للمنهج الرباين   . فعالجها من فوق السطح قبل عالج جذورها الغاثرة جهد ضائع         ؛  اعتقادية فاسدة 

بدأ باجتثاث التصور اجلاهلي    . عقدة العقيدة . من عقدة النفس البشرية األوىل    إمنا بدأ اإلسالم    ! أن يفعله 
إقامته من أعماق القاعدة املرتكـزة إىل       . وإقامة التصور األسالمي الصحيح   ؛  االعتقادي مجلة من جذورة   

أت وحني عرفوا إهلم احلق بد    . بني للناس فساد تصورام عن األلوهية وهداهم إىل اإلله احلق          .. الفطرة
أو يطيعـوا   ! وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا    . نفوسهم تستمع إىل ما حيبة منهم هذا اإلله احلق وما يكرهه          
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إن  .. وما كانوا ليقلعوا عن مألوفام اجلاهلية مهما تكرر هلم النهي وبذلت هلم النصيحة            ؛  أمرا وال يا  
 أوال فلن يثبت فيها شيء من خلق أو         وما مل تنعقد هذه العقيدة    ؛  عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة     

وما مل تفتح مبفتاحها فستظل سراديبها      . إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا      .. ذيب أو إصالح اجتماعي   
، وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب     ؛  وكما كشف منها زقاق انبهمت أزقة     ،  مغلقة ودروا ملتوية  

 إىل ما ال اية    .. منها درب سدت دروب ومسالك    وكلما فتح   ،  وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد     
 .. 

 من هذه الرذائل واالحنرافات   ،   لذلك مل يبدأ املنهج اإلسالمي يف عالج رذائل اجلاهلية واحنرافاا         
وطالت فترة إنشاء ال إلـه إال اهللا هـذه يف            .. بدأ من شهادة أن الإله إال اهللا       .. إمنا بدأ من العقيدة   .. 

تعريف الناس بـإهلهم احلـق      ! مل يكن فيها غاية إال هذه الغاية      ،  حنو ثالثة عشر عاما   الزمن حىت بلغت    
وأصبحوا ال جيدون ألنفسهم خرية إال      ؛  حىت إذا خلصت نفوسهم هللا     .. وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه   

ية رواسب  وعندئذ بدأت عملية تنق    - مبا فيها الشعائر التعبدية    - عندئذ بدأت التكالف   .. ما خيتاره اهللا  
بدأت يف الوقت الـذي يـأمر اهللا         .. اجلاهلية االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألخالقية والسلوكية     

 ! ألم ال يعلمون هلم خرية فيما يأمر اهللا به أو ينهى عنه أيا كان. فيطيع العباد بال جدال
بعـد أن مل     ..  االستسالم بعد "  .. اإلسالم " لقد بدأت األوامر والنواهي بعد    :  أو بتعبري آخر  

 بعد أن مل يعد يفكر يف أن يكون له إىل جانب اىل أمر اهللا رأي أو اختيار                 .. يعد للمسلم يف نفسه شيء    
حتـت   " ماذا خسر العامل باحنطاط املسـلمني     :  " أو كما يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه        .. 

  " : احنلت العقدة الكربى:  " عنوان
وجاهدهم رسـول   ؛  فاحنلت العقد كلها   .. عقدة الشرك والكفر   .. لت العقدة الكربى  احن "  .. 

وانتصر اإلسالم على اجلاهليـة يف      ؛  فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر أو ي        ،  جهاده األول  ع اهللا
وقد دخلوا يف السلم كافـة بقلـوم وجـوارحهم    . فكان النصر حليفه يف كل معركة، املعركة األوىل 

؛ وال جيدون يف أنفسهم حرجا مما قضى      ؛  ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى        ،  احهم كافة وأرو
وعرضوا أجسـادهم   ؛  حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم    . وال يكون هلم اخلرية من بعد ما أمر أو ى         

قـة علـى    نزل حترمي اخلمر والكـؤوس املتدف      .. للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت احلد       
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وكسرت دنان اخلمـر فسـالت يف    ؛  فحال أمر اهللا بينها وبني الشفاه املتلمظة واألكباد املتقدة        ؛  راحام
  " . )1(سكك املدينة 

فلقد سبقت هذا التحرمي     ..  ومع هذا فلم يكن حترمي اخلمر وما يتصل ا من امليسر أمرا مفاجئا            
، املتلبسة بعادات النفوس ومألوفاا   ،  تماعية املتغلغلة القاطع مراحل وخطوات يف عالج هذه التقاليد االج       
 . واملتلبسة كذلك ببعض اجلوانب االقتصادية ومالبساا

 :  لقد كانت هذه هي املرحلة الثالثة أو الرابعة يف عالج مشكلة اخلمر يف املنهج اإلسالمي
:  ه يف سورة النحل املكية     كانت املرحلة األوىل مرحلة إطالق سهم يف االجتاه حني قال اهللا سبحان           

فكانت أول ما يطرق حس      .. .  " ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا        " 
فكأمنا هو شيء والـرزق احلسـن        .. يف مقابل الرزق احلسن    ]وهو املخمر   [  املسلم من وضع السكر   

 . شيء آخر
طق التشريعي يف نفوس املسـلمني حـني       مث كانت الثانية بتحريك الوجدان الديين عن طريق املن        

، فيهما إمث كـبري ومنـافع للنـاس       : قل. يسألونك عن اخلمر وامليسر   :  " نزلت اليت يف سورة البقرة    
إذ أنـه   . ويف هذا إحياء بأن تركهما هو األوىل ما دام االمث اكرب من النفع             ..  " وإمثهما أكرب من نفعهما   
 . مته إمنا ترتكز على غلبة الضر أو النفعولكن حله أو حر؛ قلما خيلو شيء من نفع

وإيقاع التنافر بينها وبني فريضة الصالة حني نزلت اليت يف          ،   مث كانت الثالثة بكسر عادة الشراب     
والصالة يف   ..  " يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون             " النساء

ويف هذا تضييق لفـرص املزاولـة   .  يكفي ما بينها للسكر مث اإلفاقة      وال؛  مخسة أوقات معظمها متقارب   
وخاصة عادة الصبوح يف الصباح والغبوق بعد العصر أو املغرب كما كانـت              - العملية لعادة الشراب  

وهو أمر له وزنه يف نفس       - وفيه. وفيه كسر لعادة اإلدمان اليت تتعلق مبواعيد التعاطي        - عادة اجلاهليني 
 ذلك التناقض بني الوفاء بفريضة الصالة يف مواعيدها والوفاء بعادة الشراب يف مواعيدها - املسلم

وقد يأت النفوس هلا يؤا كامال فلم يكن إال النهي حىت           ،  مث كانت هذة الرابعة احلامسة واألخرية     
 : تتبعه الطاعة الفورية واإلذعان

                                                 
 .  من الطبعة الرابعة88 - 87 ص)1(
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فرتلـت الـيت يف   . )1(مر بيانا شـفاء  اللهم بني لنا يف اخل    : أنه قال  ا  عن عمر بن اخلطاب   
 " وإمثهما أكرب من نفعهما   ،  فيهما إمث كبري ومنافع للناس    : قل،  يسألونك عن اخلمر وامليسر   :  " البقرة

يا :  " فرتلت اليت يف النساء   ،  اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء      : فقال،  فقرئت عليه  ا فدعي عمر . 
: فقال،  فقرئت عليه  ا فدعي عمر  .. اآلية "  .. أنتم سكارى أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة و      

إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العـداوة        :  " فرتلت اليت يف املائدة   . اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء      
فدعي عمـر    " ؟  فهل أنتم منتهون  ،  ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة     ؛  والبغضاء يف اخلمر وامليسر   

 . ]أخرجه أصحاب السنن [  "  .. انتهينا. انتهينا:  " لفقرئت عليه فقا
مل حيتج األمر إىل أكثر من منـاد يف  ، يف سنة ثالث بعد وقعة أحد،  وملا نزلت آيات التحرمي هذه 

فمن كان يف يده كأس حطمها ومن كـان          "  .. إن اخلمر قد حرمت   . أال أيها القوم  :  " نوادي املدينة 
 ! وانتهى األمر كأن مل يكن سكر وال مخر .. قاق اخلمر وكسرت قنانيهوشقت ز، يف فمه جرعة جمها

 : واملنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه؛  واآلن ننظر يف صياغة النص القرآين
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس مـن عمـل الشـيطان                 " 

د الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمـر وامليسـر            إمنا يري . فاجتنبوه لعلكم تفلحون  
وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن      ؟  فهل أنتم منتهون  ،  ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة     

 .  " توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني
 :  إنه يبدأ بالنداء املألوف يف هذا القطاع

  ..  " منوايا أيها الذين آ " 
ولتذكريهم مبقتضى هذا اإلميان من االلتزام والطاعـة مـن          ؛   الستجاشة قلوب املؤمنني من جهة    

  .. جهة أخرى
 : يلي هذا النداء املوحي تقرير حاسم على سبيل القصر واحلصر

  ..  " إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان " 

                                                 
 كما حكى عن -وقد كان عمر .  ورغبته يف بيان شفاء- رضي اهللا عنه - لعل آية النحل هي اليت أثارت قلق عمر )1(

  ..ل على تغلغل هذه العادة يف اتمع اجلاهلي مما يد.  رجل مخر يف اجلاهلية-نفسه 
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. وهي مـن عمـل الشـيطان      . اليت احلها اهللا   " الطيبات "  وصف  فهي دنسة ال ينطبق عليها    
، ويكفي أن يعلم املؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسـه             ؛  والشيطان عدو اإلنسان القدمي   

 ! ويبعد عنه من خوف ويتقيه، وجيفل منه كيانه، وتشمئز منه نفسه
وهي ملسة أخـرى مـن     - الفالح ويف هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك باإلطماع يف          

 : ملسات اإلحياء النفسي العميق
  ..  " فاجتنبوه لعلكم تفلحون " 

 :  مث يستمر السياق يف كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس
ويصدكم عن ذكـر  ، إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر    " 

  "  ..  .. . اهللا وعن الصالة
إا إيقـاع العـداوة      .. وغاية كيدة ومثرة رجسه   ،  ذا ينكشف لضمري املسلم هدف الشيطان     

الذين آمنوا عـن ذكـر اهللا وعـن     كما أا هي صد - يف اخلمر وامليسر - والبغضاء يف الصف املسلم   
 ! وياهلا إذن من مكيدة .. الصالة

ملسلمون ان يروها يف عامل الواقع بعد        وهذه األهداف اليت يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع ا        
فما حيتاج اإلنسان إىل طول حبـث حـىت يـرى أن            . تصديقها من خالل القول اإلهلي الصادق بذاته      

فاخلمر مبا تفقد من الوعي ومبا تـثري        . بني الناس  - يف اخلمر وامليسر   - الشيطان يوقع العداوة والبغضاء   
وامليسر الذي يصحاا وتصاحبه مبا يتركـه يف        . ت ودفعات ومبا يج من نزوا   ،  من عرامة اللحم والدم   

، إذا املقمور البد ان حيقد على قامره الذي يستوىل على ماله أمام عينيـه             ؛  النفوس من خسارات واحقاد   
مهمـا  ،  إن من طبيعة هذه األمور أن تثري العداوة والبغضاء         .. ويذهب به غامنا وصاحبه مقمور مقهور     

 ! جماالت من العربدة واالنطالق اللذين خييل للنظرة السطحية أما أنس وسعادةمجعت بني القرناء يف 
، وامليسـر يلـهي   ،  فاخلمر تنسي  .. فال حيتاجان إىل نظر   ،   وأما الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة      

وعامل القامر كعامل السكري ال يتعـدى املوائـد         ؛  وغيبوبة امليسر ال تقل عن غيبوبة اخلمر عند املقامرين        
 ! األقداح والقداحو

 "  وهكذا عندما تبلغ هذه اإلشارة إىل هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلـوب               
 : وهو يسمع ت جييء السؤال الذي ال جواب له عندئذ إال جواب عمر، وحتفزها " الذين آمنوا
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 ؟  " فهل أنتم منتهون " 
  "  .. انتهينا. انتهينا:  "  فيجيب لتوه
 : ياق ميضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبري ولكن الس

  " فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني       . وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا     " 
 .. 

الذي ال تبقـى     .. اإلسالم .. طاعة اهللا وطاعة الرسول   :  إا القاعدة اليت يرجع إليها األمر كله      
 : والتهديد امللفوف، واحلذر من املخالفة .. سولمعه إال الطاعة املطلقة هللا وللر

  ..  " فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني " 
  .. بعد البالغ املبني، فتحددت التبعة على املخالفني،  وقد بلغ وبني

ـ  !  .. الذي ترتعد له فرائص املؤمنني    ،  يف هذا األسلوب امللفوف   ،   إنه التهديد القاصم   ني إم ح
ولقد نفض يديـه مـن      ؛  وأدى ع لقد بلغ الرسول  . يعصون وال يطيعون ال يضرون أحدا إال أنفسهم       

ولقد صـار    - وقد عصوه ومل يطيعوه    - وما هو بدافع عنهم عذابا    ،  أمرهم إذن فما هو مبسؤول عنهم     
 ! وهو القادر على جمازاة العصاة املتولني. أمرهم كله إىل اهللا سبحانه

  .. وتتكشف له فيها املسالك والدروب، فتنفتح له مغاليقها، اين يطرق القلوب إنه املنهج الرب
 :  ولعله حيسن هنا أن نبني ما هي اخلمر اليت نزل فيها هذا النهي

  "  .. وكل مسكر حرام. كل خممر مخر :  " ب  أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس
يا أيها الناس قـد     :  " ابة فقال مبحضر مجاعة من الصح    ع على منرب النيب   ا  وخطب عمر 

واخلمر ما خامر   . من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري     : نزل حترمي اخلمر يوم نزل وهي من مخسة       
 . ]ذكره القرطيب يف تفسريه [  "  .. العقل

وأنه ليس مقصورا على نـوع       .. فدل هذا وذلك على أن اخلمر تشمل كل خممر حيدث السكر          
 .  أسكر فهو حراموأن كل ما. بعينه

تنايف اليقظة الدائمة اليت يفرضها اإلسالم على قلـب املسـلم    - بأي مسكر - إن غيبوبه السكر  
مث ليكون ذه اليقظة عامال إجيابيا يف منـاء         . مراقبا هللا يف كل خطرة    ،  ليكون موصوال باهللا يف كل حلظة     

ومحاية أمن اجلماعة   ،  فسه وماله وعرضه  ويف محاية ن  ،  ويف صيانتها من الضعف والفساد    ،  احلياة وجتددها 
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فعلية يف كل حلظة    ؛  والفرد املسلم ليس متروكا لذاته وللذاته     . املسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء     
وتكاليف للجماعة  ،  وتكاليف ألهله ،  وتكاليف لنفسه ،  تكاليف لربه . تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة   

وهو مطالـب باليقظـة الدائمـة       . نسانية كلها ليدعوها ويهديها   وتكاليف لإل ،  املسلمة اليت يعيش فيها   
، وحىت حني يستمتع بالطيبات فإن اإلسالم حيتم عليه أن يكون يقظا هلذا املتـاع      . لينهض ذه التكاليف  

وغيبوبة السكر   .. إمنا يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية املالك ألمره        . فال يصبح عبدا لشهوة أو لذة     
 .  يف شيء مع هذا االجتاهال تتفق

وجنـوح  ؛   مث إن هذه الغيبوبة يف حقيقتها إن هي إال هروب من واقع احلياة يف فترة من الفترات                
واإلسالم ينكر على اإلنسان هذا الطريق ويريد من النـاس          . إىل التصورات اليت تثريها النشوة أو اخلمار      

وال يقيموا هذه احليـاة علـى       ،  فوا حيام وفقها  ويصر،  ويعيشوا فيها ،  وأن يواجهوها ،  أن يروا احلقائق  
أما اهلـروب منـها إىل تصـورات        ؛  إن مواجهة احلقائق هي حمك العزمية واإلرادة       .. تصورات وأوهام 

واإلسالم جيعل يف حسـابه دائمـا تربيـة         . وتذاوب اإلرادة ،  ووهن العزمية ،  وأوهام فهو طريق التحلل   
وهذا االعتبار كاف وحده من وجهـة النظـر          .. اإلدمان .. اهرةوإطالقها من قيود العادة الق    ،  اإلرادة

مفسـد حليـاة     .. وهي رجس من عمل الشـيطان      .. اإلسالمية لتحرمي اخلمر وحترمي سائر املخدرات     
 . االنسان

أو يف اعتبار شرا هو     .  وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار ذات اخلمر جنسة كبقية النجاسات احلسية          
ل اجلمهور والثاين قول ربيعة والليث بن سعد واملزين صـاحب الشـافعي وبعـض               واألول قو . احملرم

 . وحسبنا هذا القدر يف سياق الظالل .. املتأخرين من البغداديني
ووصفت بأا رجس من عمـل      ،  وذكر فيها حترمي اخلمر   ،   وقد حدث أنه ملا نزلت هذه اآليات      

 . خمتلفتان يف الباعث واهلدف، تان يف الصيغةالشيطان أن انطلقت يف اتمع املسلم صيحتان متحد
فمـا  : أو قالوا  .. كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون اخلمر     :  قال بعض املتحرجني من الصحابة    

 . ]أي قبل حترميها [  بال قوم قتلوا يف أحد وهي يف بطوم
يريـدون أن   ؛  بهههذا القول أو ما يش     ..  وقال بعض املشككني الذين يهدفون إىل البلبلة واحلرية       

وهي ؛  أو الشعور بضياع إميان من ماتوا واخلمر مل حترم        ،  ينشروا يف النفوس قلة الثقة يف أسباب التشريع       
 ! ماتوا والرجس يف بطوم، رجس من عمل الشيطان

 :  عنذئذ نزلت هذه اآلية
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عملـوا  ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا و              " 
  ..  " واهللا حيب احملسنني، مث اتقوا وأحسنوا، مث اتقوا وآمنوا. الصاحلات

وأنه ال حيرم بـأثر     ؛  وأن التحرمي يبدأ من النص ال قبله      ؛   نزلت لتقرر أوال أن ما مل حيرم ال حيرم        
والذين  .. ألن النص هو الذي ينشى ء احلكم      ؛  سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة     ؛  فال عقوبة إال بنص   ؛  رجعي

ومل يرتكبـوا   ؛  فإم مل يتناولوا حمرمـا    ؛  ليس عليهم جناح  ،  وهي مل حترم بعد   ،  ماتوا واخلمر يف بطوم   
لقد كانوا خيافون اهللا ويعملون الصاحلات ويراقبون اهللا ويعلمون أنه مطلـع علـى نوايـاهم        .. معصية

 . ومن كانت هذه حاله ال يتناول حمرما وال يرتكب معصية .. وأعماهلم
هل :  وال نريد أن ندخل ذه املناسبة يف اجلدل الذي أثاره املعتزلة حول احلكم بأن اخلمر رجس               

. أم إنه ناشى ء عن صفة مالزمة للخمر يف ذاـا          ،  بتحرميها - سبحانه - هو ناشى ء عن أمر الشارع     
جدل عقـيم يف    فهو   .. أم إن هذه الصفة تلزمها من التحرمي      ،  وهل احملرمات حمرمات لصفة مالزمة هلا     

سواء ذكـر   . مل حرمه  - سبحانه - واهللا حني حيرم شيئا يعلم    !  .. نظرنا وغريب على احلس اإلسالمي    
أو لعلة تتعلق مبن يتناوله من ناحية       ،  وسواء كان التحرمي لصفة ثابتة يف احملرم      . سبب التحرمي أو مل يذكر    

، والطاعة ألمره واجبـة   ؛  يعلم األمر كله  فاهللا سبحانه هو الذي      .. أو من ناحية مصلحة اجلماعة    ،  ذاته
إذا : وال يقولن أحـد    .. والواقعية هي طابع هذا املنهج الرباين     . واجلدل بعد ذلك ال ميثل حاجة واقعية      

حكمـة يف    - سبحانه - فال بد أن هللا   ! ! كان التحرمي لصفة ثابتة يف احملرم فكيف أبيح إذن قبل حترميه          
واستحسان اإلنسان أو    - سبحانه - وهذا مقتضى ألوهيته  . ر كله إىل اهللا   ومرد األم . تركه فترة بال حترمي   

واألدب مع اهللا يقتضي تلقـي      . وما يراه علة قد ال يكون هو العلة       ؛  استقباحه ليس هو احلكم يف األمر     
 . واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون .. سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية، أحكامه بالقبول والتنفيذ

على الطاعة هللا إظهارا للعبوديـة لـه    .. ن العمل بشريعة اهللا جيب أن يقوم ابتداء على العبودية      إ
وبعد الطاعة جيوز للعقل البشري أن يتلمس حكمـة     .. مبعىن االستسالم  - فهذا هو اإلسالم   .. سبحانه

وسـواء  ،   مل يبينـها   سواء بني اهللا حكمتـه أم      - فيما أمر اهللا به أو ى عنه       - بقدر ما يستطيع   - اهللا
فاحلكم يف استحسان شريعة اهللا يف أمر من األمور لـيس هـو              - أدركها العقل البشري أم مل يدركها     

فأما إذا تـرك     .. فإذا أمر اهللا أو ى فقد انتهى اجلدل ولزم األمر أو النهي           . إمنا احلكم هو اهللا   ! اإلنسان
فأين مكان األلوهيـة إذن      .. األخري يف شرع اهللا   احلكم للعقل البشري فمعىن ذلك أن الناس هم املرجع          

 ؟ وأين مكان العبودية
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 :  وخنلص من هذا إىل تركيب اآلية وداللة هذا التركيب
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملـوا      ،  ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا         " 
  ..  " سننيمث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب احمل، مث اتقوا وآمنوا. الصاحلات

 ومل أجد يف أقوال املفسرين ما تستريح إلية النفس يف صياغة العبارة القرآنية على النحو وتكرار                
كـذلك مل أجـد يف       .. ومرة مع اإلحسـان   ،  ومرة مع اإلميان  ،  التقوى مرة مع اإلميان والعمل الصاحل     

 وأحسن ما قـرأت  .. يه نفسي األن تفسريي هلذا التكرار يف الطبعة األوىل من هذه الظالل ما يستريح إل           
االتقاء االول هو االتقـاء     :  " هو قاله ابن جرير الطربي     - وإن كان ال يبلغ من حسي مبلغ االرتياح        -

واالتقاء الثاين االتقاء بالثبـات علـى التصـديق    . بتلقي أمر اهللا بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل   
  "  .. لنوافلوالثالث االتقاء باإلحسان والتقرب با

إنه توكيد عن طريق التفصيل بعـد       :  "  وكان الذي ذكرته يف الطبعة األوىل يف هذا املوضع هو         
، مث جعل التقوى مرة مع اإلميان يف الثانية       . فقد أمجل التقوى واإلميان والعمل الصاحل يف األوىل       . اإلمجال

توكيد مقصود هنا لالتكاء علـى هـذا        ذلك ال  .. يف الثالثة  - وهو العمل الصاحل   - ومرة مع اإلحسان  
تلـك   .. فالتقوى. والبراز ذلك القانون الثابت يف تقدير األعمال مبا يصاحبها من شعور باطين           . املعىن

والعمل ، واإلميان باهللا والتصديق بأوامره ونواهيه   . واالتصال به يف كل حلظة    ،  احلساسية املرهفة برقابة اهللا   
 .. والترابط بني العقيدة الباطنة والعمل املعرب عنـها       . رة للعقيدة املستكنة  الصاحل الذي هو الترمجة الظاه    

  " . وهذه القاعدة حتتاج إىل التوكيد والتكرار والبيان .. ال الظواهر واألشكال، هذه هي مناط احلكم
واهللا  .. ولكنه مل يفتح علي بشـيء آخـر        .. اللحظة ال أجد يف هذا القول ما يريح أيضا        ،   وأنا

 . ستعانامل
|     |     | 

، وكفارة قتلـه  ،  يتحدث عن الصيد يف حالة اإلحرام     ،  مث ميضي السياق يف جمال التحرمي والتحليل      
اليت ى عن املساس ـا يف مطـالع         ،  وعن حكمة اهللا يف حترمي البيت واألشهر احلرم واهلدى والقالئد         

امليزان الذي يرجح    .. لمة وللمجتمع املسلم  مث خيتم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس املس         .. السورة
 : على الكثري واخلبيث، فيه الطيب وإن قل

ليعلم اهللا مـن    ؛  يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم            " 
؛ حرميا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم         . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم      ؛  خيافه بالغيب 
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أو ،  هديا بالغ الكعبة  ؛  حيكم به ذوا عدل منكم    ،  ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم         
ومن عاد فينتقم   ،  عفا اهللا عما سلف   ،  ليذوق وبال أمره  ،  أو عدل ذلك صياما   ،  كفارة طعام مساكني  

وحـرم علـيكم    ،  رةأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيا       . واهللا عزيز ذو انتقام   ؛  اهللا منه 
، قياما للناس ،  جعل اهللا الكعبة البيت احلرام    . واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون    ،  صيد الرب ما دمتم حرما    

وأن اهللا  ،  ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض          . والشهر احلرام واهلدي والقالئد   
ما على الرسول إال البالغ واهللا      . فور رحيم اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غ       . بكل شيء عليم  

فـاتقوا اهللا   ،  ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث       : قل. يعلم ما تبدون وما تكتمون    
  ..  " يا أويل األلباب لعلكم تفلحون

 :  لقد قال تعاىل للذين آمنوا يف أول هذه السوره
غري حملـي   ،  كم يمة األنعام إال ما يتلى عليكم      أحلت ل ،  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود      " 

يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال            . الصيد وأنتم حرم إن اهللا حيكم ما يريد       
  .. وإذا حللتم فاصطادوا  . اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا           

 . " 
أو الشـهر احلـرام أو      ،  وعن إحالل شعائر اهللا   ؛  ي عن إحالل الصيد وهم حرم      وكان هذا النه  

 .. إمنا يلحقـه اإلمث   ،  ال يرتب عقوبة يف الدنيا على املخالف      ،  أو قاصدى البيت احلرام   ،  اهلدي والقالئد 
؛ ويعلن العفو عما سلف من إحالل هذه احملارم        " ليذوق وبال أمره   " فاآلن يبني العقوبة وهي الكفارة    

 . ويهدد بانتقام اهللا ممن يعود بعد هذا البيان
 ..  " يا أيها الذين آمنـوا  "  وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء املألوف   

 : يف أمر الصيد الذي وا عنه وهم حمرمون؛ مث خيربهم أم مقدمون على امتحان من اهللا وابتالء
ليعلم اهللا مـن    ،  م اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم       يا أيها الذين آمنوا ليبلونك     " 

  ..  " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، خيافه بالغيب
ولقد . وتناله رماحهم بال مشقة   ،  صيد تناله أيديهم من قريب    . يسوقه اهللا إليهم  ،   إنه صيد سهل  

إنه اإلغراء الذي   !  .. م من قريب  حكي أن اهللا ساق هلم هذا الصيد حىت لكان يطوف خبيامهم ومنازهل           
حـني أحلـوا   ،  إنه ذات اإلغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له            .. يكون فيه االبتالء  
أن جيعل اهللا هلم يوما للراحة والصالة ال يشتغلون فيه بشـيء مـن             - عليه السالم  - على نبيهم موسى  
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يد البحر جييئهم قاصدا الشاطى ء متعرضا ألنظارهم        مث ساق إليهم ص   . فجعل هلم السبت  . شئون املعاش 
؛ فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مـع اهللا . شأن السمك يف املاء   ،  فإذا مل يكن السبت اختفى    . يف يوم السبت  

؛ حيتالون على اهللا فيحوطون على السمك يوم السبت وال يصيدونه          - يف جبلة اليهود املعروفة    - وراحوا
 رسـوله  - سبحانه - وذلك الذي وجه اهللا   ! ايل عادوا فأمسكوه من التحويطة    حىت إذا كان الصباح الت    

إذ ،  واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحـر       :  " ألن يواجههم ويفضحهم به يف قوله تعاىل       ع
كذلك نبلوهم مبا   . ويوم ال يسبتون ال تأتيهم    ،  يعدون يف السبت إذ تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعا        

  ..  " نكانوا يفسقو
وكـان هـذا     .. فنجحت حيث أخفقت يهـود    ،   هذا االبتالء بعينه ابتلى به اهللا األمة املسلمة       

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنـهون         :  " مصداق قول اهللا سبحانه يف هذه األمة      
  " هم الفاسقون منهم املؤمنون وأكثر  . ولو آمن أهل الكتاب لكان خريا هلم      . عن املنكر وتؤمنون باهللا   

 .. 
ومن مث نزع اهللا اخلالفـة يف       .  ولقد جنحت هذه األمة يف مواطن كثرية حيث أخفق بنو إسرائيل          

إذ أن  . ومكن هلا يف األرض ما مل ميكن ألمـة قبلـها          . األرض من بين إسرائيل وائتمن عليها هذه األمة       
 .. ا كما متثل يف خالفة األمـة املسـلمة       منهج اهللا مل يتمثل متثال كامال يف نظام واقعي حيكم احلياة كله           

يوم أن كانت تعلم أن اإلسالم هو أن يتمثل دين اهللا وشـريعته يف حيـاة                . ذلك يوم أن كانت مسلمة    
وأا هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج        ؛  وتعلم أا هي املؤمتنة على هذه األمانة الضخمة       . البشر
 . وتقوم عليه بأمانة اهللا، اهللا

لقد كان هذا االختبار بالصيد السهل يف أثناء فترة اإلحرام أحد االختبارات اليت اجتازا هذه                و
بتربية هذه األمة مبثل هذه االختبارات من مظاهر رعايتـه           - سبحانه - وكانت عناية اهللا  . األمة بنجاح 
 . واصطفائه

 :  ولقد كشف اهللا للذين آمنوا يف هذا احلادث عن حكمة االبتالء
  ..  " ليعلم اهللا من خيافه بالغيب  "

القاعدة الصلبة اليت يقوم عليها بناء      .  إن خمافة اهللا بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة يف ضمري املسلم          
  .. وتناط ا أمانة اخلالفة يف األرض مبنهج اهللا القومي، وبناء السلوك، العقيدة
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، إنه تعاىل بالنسبة هلم غيـب  .. حني يؤمنونولكنهم جيدونه يف نفوسهم ؛   إن الناس ال يرون اهللا    
 حقيقة اإلميان باهللا بالغيب وخمافتـه   - إن استقرار هذه احلقيقة اهلائلة    . ولكن قلوم تعرفه بالغيب وختافة    

؛ الشـهادة  - بل يرجح  - والشعور ذا الغيب شعورا يوازي    ؛  واالستغناء عن رؤية احلس واملشاهدة     -
إن استقرار هذه احلقيقة على هذا النحـو         .. أن ال إله إال اهللا وهو مل ير اهللا        ب: حىت ليؤدي املؤمن شهادة   

واستخدام أجهزته املركوزة يف    ،  وانطالق طاقاته الفطرية  ،  يعرب عن نقلة ضخمة يف ارتقاء الكائن البشري       
 تعـرف   عن عامل البهيمة اليت ال     - مبقدار هذا االرتقاء   - وابتعاده؛  تكوينه الفطري على الوجه األكمل    

وانكماش ،  بينما يعرب انغالق روحه عن رؤية ما وراء احلس         - باملستوى الذي يأ له اإلنسان     - الغيب
وانتكاسـه إىل املسـتوى     ،  عن تعطل أجهزة االلتقاط واالتصال الراقية فيه      ،  إحساسه يف دائرة احملسوس   

  " ! املادي " احليواين يف احلس
ويكشف للذين آمنوا عن هذه احلكمـة كـي         ؛  ذا االبتالء  ومن مث جيعلها اهللا سبحانه حكمة هل      

  .. حتتشد نفوسهم لتحقيقها
ال حياسب الناس على مـا       - سبحانه - ولكنه.  واهللا سبحانه يعلم علما لدنيا من خيافه بالغيب       

  .. علم وقوع - سبحانه - إمنا حياسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اهللا. يعلمه عنهم علما لدنيا
  ..  " عتدى بعد ذلك فله عذاب أليمفمن ا " 

وبذلت له كـل أسـباب      ؛  وحذر من الوقوع فيه   ،  وعرف حكمة تعرضه له   ،  فقد أخرب باالبتالء  
وقد اختار بنفسـه    ؛  كان العذاب األليم جزاء حقا وعدال      - بعد ذلك  - فإذا هو اعتدى   .. النجاح فيه 

 ، هذا اجلزاء واستحقه فعال
 : خالفة مبدوءا بالنهي خمتوما بالتهديد مرة أخرى بعد هذا جييء تفصيل كفارة امل

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل        . يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم         " 
، أو عدل ذلك صياما   ،  أو كفارة طعام مساكني   ،  من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة         

  ..  " واهللا عزيز ذو انتقام، ومن عاد فينتقم اهللا منه، فعفا اهللا عما سل. ليذوق وبال أمره
فـإذا   .. فأما إذا قتله خطأ فال إمث عليه وال كفارة.  إن النهي ينصب على قتل احملرم للصيد عمدا    

فالغزالة مثال جتزى ء    . كان القتل عمدا فكفارته أن يذبح يمة من األنعام من مستوى الصيد الذي قتله             
واألرنـب   .. والنعامة والزرافة وما إليها جتزى ء فيها بدنة       . واأليل جتزى ء فيه بقرة    . رتةفيها نعجة أو ع   

  .. وما ال مقابل له من البهيمة جيزى ء عنه ما يوازي قيمته، والقط وأمثاهلا جيزى ء فيه أرنب
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 هديا  فإذا حكما بذبح يمة أطلقت    .  ويتوىل احلكم يف هذه الكفارة اثنان من املسلمني ذوا عدل         
أما إذا مل توجد يمة فللحكمني أن حيكمـا بكفـارة          . تذبح هناك وتطعم للمساكني   ،  حىت تبلغ الكعبة  

فإذا مل جيد صـاحب الكفـارة       . ]خالف فقهي   [  مبا يساوي مثن البهيمة أو مثن الصيد      ؛  طعام مساكني 
اكني الذين يطعمهم هذا    وجمزأ على عدد املس   ،  مقدرا مثن الصيد أو البهيمة    . صام ما يعادل هذه الكفارة    

أما كم يبلغ مثن إطعام مسكني فهو موضـع خـالف            .. وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكني     ؛  الثمن
 . ولكنه يتبع األمكنة واألزمنة واألحوال. فقهي

 :  وينص السياق القرآين على حكمة هذه الكفارة
  ..  " ليذوق وبال أمره " 

لـذلك  :  هنا خمل حبرمة يشدد فيها اإلسالم تشديدا كبريا        ألن الذنب ،   ففي الكفارة معىن العقوبة   
 : يعقب عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام اهللا ممن ال يكف

 .  " واهللا عزيز ذو انتقام، ومن عاد فينتقم اهللا منه، عفا اهللا عما سلف " 
 األمـان يف مثابـة      الذي أراد اهللا لـه    ،   فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد         

 ! فاهللا هو العزيز القوي القادر على االنتقام، األمان
 : فأما صيد البحر فهو حالل يف احلل واإلحرام.  ذلك شأن صيد الرب

  ..  " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " 
 حل صيد البحر    وملا ذكر  ..  فحيوان البحر حالل صيده وحالل أكله للمحرم ولغري احملرم سواء         

 : عاد فذكر حرمة صيد الرب للمحرم، وطعامة
  ..  " وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما " 

ولكن هناك خالف حول تناول احملرم لـه إذا         .  والذي عليه اإلمجاع هو حرمة صيد الرب للمحرم       
أم . الذي يصاد عادة  وهل هو خاص باحليوان     . كما أن هناك خالفا حول املعىن بالصيد      . صاده غري احملرم  

 . ولو مل يكن مما يصاد ومما ال يطلق عليه لفظ الصيد، النهي شامل لكل حيوان
والتذكري باحلشر إىل اهللا    ؛   وخيتم هذا التحليل وهذا التحرمي باستجاشة مشاعر التقوى يف الضمري         

 : واحلساب
 ؟ ففيم هذه احلرمات. وبعد ..  " واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون " 
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ا الكعبة احلرام .. ا منطقة األمان يقيمها اهللا للبشر يف زمحة الصراع إتقـدم  ، واألشهر احلرام، إ
يف وسط املعركة املستعرة بني املتخاصمني واملتحاربني واملتصارعني واملتزامحني على احلياة بني األحيـاء              

فتحل الطمأنينة حمـل     .. اتبني الرغائب واملطامع والشهوات والضرور     .. من مجيع األنواع واألجناس   
وتدرب الـنفس   . وترف أجنحة من احلب واإلخاء واألمن والسالم      ،  وحيل السالم حمل اخلصام   ،  اخلوف

فال تبقى جمرد   ؛  على هذه املشاعر وهذه املعاين     - ال يف عامل املثل والنظريات     - البشرية يف واقعها العملي   
 : قع احلياةتعز على التحقيق يف وا، كلمات جمنحة ورؤى حاملة

ذلـك  . واهلـدي والقالئـد   ،  والشهر احلرام ،  قياما للناس ،  جعل اهللا الكعبة البيت احلرام     " 
اعلموا أن اهللا شـديد  . لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأن اهللا بكل شيء عليم     

  ..  " دون وما تكتمونواهللا يعلم ما تب؛ ما على الرسول إال البالغ، وأن اهللا غفور رحيم، العقاب
،  لقد جعل اهللا هذه احلرمات تشمل اإلنسان والطري واحليوان واحلشرات باألمن يف البيت احلرام             

كما جعل األشهر احلرم األربعة اليت ال جيـوز  . ويف فترة اإلحرام بالنسبة للمحرم حىت وهو مل يبلغ احلرم    
 - ولقد ألقى اهللا يف قلوب العرب      .. رم مث رجب  فيها القتل وال القتال وهي ذو القعدة وذو احلجة واحمل         

وال ، وال يطلبـون فيهـا دمـا      ،  فكانوا ال يروعون فيها نفسا    . حرمة هذه األشهر   - حىت يف جاهليتهم  
فكانت جماال آمنا للسـياحة     ،  حىت كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فال يؤذيه         ،  يتوقعون فيها ثأرا  

أن تكون   - بيت اهللا احلرام   - جعلها اهللا كذلك ألنه أراد للكعبة      .. رزقوالضرب يف األرض وابتغاء ال    
كذلك جعل األشهر احلرم لتكون منظقة أمن يف        . تقيم الناس وتقيهم اخلوف والفزع    . مثابة أمن وسالم  

فجعلـه حقـا    ،  مث مد رواق األمن خارج منطقة الزمان واملكان       . الزمان كالكعبة منطقة أمن يف املكان     
كما . فال ميسه أحد يف الطريق بسوء     ؛  الذي يطلق ليبلغ الكعبة يف احلج والعمرة       - وهو النعم  - للهدي

 . معلنا احتماءه بالبيت العتيق، جعله ملن يتقلد من شجر احلرم
وجعله مثابة للناس   ؛   لقد جعل اهللا هذه احلرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإمساعيل            

والناس مـن   ،  إذ كان بيت اهللا بينهم مثابة هلم وأمنا       ؛   به على املشركني أنفسهم    حىت لقد امنت اهللا   ،  وأمنا
وال يفردونه بالعبـادة يف     ؛  ال يشكرون اهللا   - بعد ذلك  - مث هم ،  وهم فيه وبه آمنون   ،  حوهلم يتخطفون 

. إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضـنا  : إذ يدعوهم إىل التوحيد    ع ويقولون للرسول ؛  بيت التوحيد 
إن نتبع اهلدى معك نتخطـف مـن        : وقالوا:  " حكى اهللا قوهلم هذا وجبههم حبقيقة األمن واملخافة       ف
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 ولكن أكثرهم ال يعلمون   ؟  أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل شيء رزقا من لدنا             . أرضنا
 " . 

لبلـد  إن هذا ا  :  " يوم فتح مكة   ع قال رسول اهللا  : قال ب  ويف الصحيحني عن ابن عباس    
  " . وال تلتقط لقطته إال ملعرف، وال ينفر صيده، )1(وال خيتلى خاله ، ال يعضد شجرة، حرام

 ومل يستثن من األحياء مما جيوز قتله يف احلرم وللمحرم إال الغراب واحلدأة والعقـرب والفـأرة                 
 احلل  بقتل مخس فواسق يف    ع أمر رسول اهللا  :  " يف الصحيحني  ل   والكلب العقور حلديث عائشة   

  "  .. الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور: واحلرم
 . زيادة احلية ب ويف صحيح مسلم من حديث ابن عمر 

املدينة حرم ما بني عـري إىل        ع قال رسول اهللا  : قال ا  كذلك حرمت املدينة حلديث علي    
إن إبراهيم حـرم مكـة       " : قال ع ويف الصحيحني من حديث عباد بن متيم أن رسول اهللا          "  .. ثور

  " . وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا هلا
وليس رواق األمن الـذي يشـمل   . فإا ليست منطقة األمان يف الزمان واملكان وحدمها    ،   وبعد

ذلك املصطرع املترامي    .. إمنا هي كذلك منطقة األمان يف الضمري البشري        .. احليوان واإلنسان وحدمها  
هذا املصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانـه علـى            .. راف يف أغوار النفس البشرية    األط

حـىت  ،  إا منطقة السالم والسماحة يف ذلك املصـطرع       !  .. وعلى اإلنسان واحليوان  ،  املكان والزمان 
ولكنهما هنا  . حل لإلنسان  - يف غري هذه املنطقة    - ومها. ليتحرج احملرم أن ميد يده إىل الطري واحليوان       

إا منطقة املرانة والتدريب للنفس البشرية لتصـفو         .. يف النفس اآلمنة  . يف الفترة اآلمنة  . يف املثابة اآلمنة  
  .. وتتهيأ للتعامل مع املأل األعلى؛ وترق وترف فتتصل باملأل األعلى

اليت جعلـها اهللا    ،  مانإىل منطقة األ   .. املتطاحنة املتصارعة ،   أال ما أحوج البشرية املفزعة الوجلة     
 ! وبينها للناس يف هذا القرآن، للناس يف هذا الدين

  ..  " وأن اهللا بكل شيء عليم، ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض " 
، ويقيم هذه املثابـة   ،  إن اهللا يشرع هذه الشريعة    ! ولكنه مفهوم ؛   تعقيب عجيب يف هذا املوضع    

ليعلموا أنـه يعلـم    ..  اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأن اهللا بكل شيء عليم ليعلم الناس أن  

                                                 
 . وخيتلي أي حيش. الرطب من النبات: واخلال. يقطع:  يعضد شجره)1(
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وأنه يقـرر شـرائعه لتلبيـة الطبـائع         . طبائع البشر وحاجام ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم      
؛ فإذا أحست قلوب النـاس رمحـة اهللا يف شـريعته           .. واالستجابة لألشواق واملكنونات  ،  واحلاجات
 مجال هذا التطابق بينها وبني فطرم العميقة علموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات واألرض وأن                 وتذوقت

 . اهللا بكل شيء عليم
ويف تلبيته  ؛   إن هذا الدين عجيب يف توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها مجيعا            

وحني ينشـرح   . وينه يطابق تكوينها  وتك؛  إن تصميمه يطابق تصميمها    .. حلاجات احلياة البشرية مجيعا   
 ! صدر هلذا الدين فإنه جيد فيه من اجلمال والتجاوب واألنس والراحة ما ال يعرفه إال من ذاق

 وينتهي احلديث عن احلالل واحلرام يف احلل واإلحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع اإلطماع              
 : يف املغفرة والرمحة

  ..  " وأن اهللا غفور رحيم، اعلموا أن اهللا شديد العقاب " 
 :  ومع التحذير إحياء وإلقاء للتبعة على املخالف الذي ال يثوب

  ..  " واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما على الرسول إال البالغ " 
ميزان يرجح فيه الطيـب ويشـيل   . ليزن به املسلم وحيكم،  مث ختتم الفقرة مبيزان يقيمه اهللا للقيم 

 !  خيدع اخلبيث املسلم بكثرته يف أي وقت ويف أي حالكي ال. اخلبيث
فاتقوا اهللا يـا أويل األلبـاب       ،  ولو أعجبك كثرة اخلبيث   ؛  ال يستوي اخلبيث والطيب   : قل " 

  ..  " لعلكم تفلحون
هي مناسبة تفصيل احلرام واحلالل يف      ،  إن املناسبة احلاضرة لذكر اخلبيث والطيب يف هذا السياق        

وال يستوي اخلبيث والطيب ولو كانت كثرة اخلبيث         .. واحلالل طيب ،  احلرام خبيث و. الصيد والطعام 
ومـا يف    .. وبال عقابيل من أمل أو مرض     ،  ففي الطيب متاع بال معقبات من ندم أو تلف        . تغر وتعجب 

والعقـل حـني     .. اخلبيث من لذة إال ويف الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة يف الدنيا واآلخرة              
فينتـهي األمـر إىل     ؛  خيتار الطيب على اخلبيث   ،  خلص من اهلوى مبخالطة التقوى له ورقابة القلب له        يت

 : الفالح يف الدنيا واآلخرة
  ..  " فاتقوا اهللا يا أويل األلباب لعلكم تفلحون " 
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وهو يشـمل   . أفسح مدى وأبعد أفقا    - بعد ذلك  - ولكن النص  ..  هذه هي املناسبة احلاضرة   
 : ويصدق يف مواضع شىت، عيااحلياة مج

 يعدها ألمر عظيم هائل   ،  وجعلها خري أمة أخرجت للناس    ،   لقد كان اهللا الذي أخرج هذه األمة      
ولتقيمـه يف حيـاة     ،  لتستقيم عليه كما مل تستقم أمة قط      ،  كان يعدها حلمل أمانة منهجه يف األرض      .. 

رياضة ختلعها أوال مـن     . ياضة طويلة ومل يكن بد أن تراض هذه األمة ر       . الناس كما مل يقم كذلك قط     
وترفعها من سفح اجلاهلية اهلابطة ومتضي ا صعدا يف املرتقى الصـاعد إىل قمـة اإلسـالم                 ؛  جاهليتها

وتربية إرادا  ؛  الشاخمة مث تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراا وعاداا ومشاعرها من رواسب اجلاهلية            
 ..  تقييم احلياة مجلة وتفصيال وفق قيم اإلسـالم يف ميـزان اهللا            مث تنتهي ا إىل   . على محل احلق وتبعاته   
وعندئذ ال يستوي يف ميزاا اخلبيث       .. وحىت ترتفع بشريتها إىل أحسن تقومي      .. حىت تكون ربانية حقا   

، ولكن متييز اخلبيث من الطيب    . والكثرة تأخذ العني وول احلس    ! ولو أعجبها كثرة اخلبيث   ؛  والطيب
 وكفة الطيب ترجح على قلتـه ، جيعل كفة اخلبيث تشيل مع كثرته     ،  نفس حىت تزنه مبيزان اهللا    وارتفاع ال 

؛ تزن هلـا مبيـزان اهللا      .. القوامة على البشرية   .. وعندئذ تصبح هذه األمة أمينة ومؤمتنة على القوامة       .. 
  !وال تأخذ عينها وال نفسها كثرة اخلبيث، وختتار هلا الطيب؛ وتقدر هلا بقدر اهللا

وتؤخـذ  ؛  فتراه النفوس رابيـا   ؛  ذلك حني ينتفش الباطل    ..  وموقف آخر ينفع فيه هذا امليزان     
فـال  ،  مث ينظر املؤمن الذي يزن مبيزان اهللا إىل هذا الباطـل املنـتفش             .. األعني مبظهره وكثرته وقوته   

وال عدة  ؛  ال زبد وخيتار عليه احلق الذي ال رغوة له و       ؛  وال خيتل ميزانه  ،  وال يزوغ بصره  ،  تضطرب يده 
وإال ؛  وإال من ثقله يف ميزان اهللا وثباته      ؛  احلق ارد إال من صفته وذاته      .. إمنا هو احلق   .. حوله وال عدد  

 ! من مجاله الذايت وسلطانه
أا وصـلت    - سبحانه - حىت علم  ع وقوامة رسول اهللا  ،   لقد رىب اهللا هذه األمة مبنهج القرآن      

ولكـن يف حياـا     ،  ال يف نفوسها وضمائرها فحسـب      .. ه على دين اهللا   إىل املستوى الذي تؤمتن في    
وتصـادم  ،  وإهواء ومشارب ،  بكل ما يضطرب يف احلياة من رغبات ومطامع       ،  ومعاشها يف هذه األرض   

مث بعد ذلك يف قوامتها على البشرية بكل ما هلا من تبعات            . وغالب بني األفراد واجلماعات   ،  بني املصاحل 
 . ياة العامجسام يف خضم احل

وجعلـها  ؛  وشىت التشـريعات  ،  وشىت االبتالءات ،  وشىت املؤثرات ،   لقد رباها بشىت التوجيهات   
ومبشـاعرها  ،  هو إعداد هذه األمة بعقيدا وتصوراا     ،  كلها حزمة واحدة تؤدي دورا يف النهاية واحدا       
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وألن تتوىل  ،  هللا يف األرض  ألن تقوم على دين ا    ،  وبشريعتها ونظامها ،  وبسلوكها وأخالقها ،  واستجاباا
وقامت يف واقع احليـاة      .. واهللا غالب على أمره    .. وحقق اهللا ما يريده ذه األمة      .. القوامة على البشر  

ومتلك البشرية أن تترمسه يف كـل        .. حلما يتمثل يف واقع    .. األرضية تلك الصورة الوضيئة من دين اهللا      
  .. وقت حني جتاهد لبلوغه فيعينها اهللا

||     |      
بعد ذلك يتجه السياق إىل شيء من تربية اجلماعة املسلمة وتوجيهها إىل األدب الواجـب مـع                 

مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكـاليف           ؛  وعدم سؤاله عما مل خيربها به      ع رسول اهللا 
 .  بعبادهأو تركها بال حتديد رمحة، أو ضيق عليه يف أشياء وسع اهللا فيها، ال يطيقها
وإن تسألوا عنها حني يـرتل      . يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم            " 

  " لقد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا ا كـافرين         . عفا اهللا عنها واهللا غفور حليم     . القرآن تبد لكم  
 .. 

أو يلحف  . ا أمر أو ي   من السؤال عن أشياء مل يترتل فيه       ع  كان بعضهم يكثر على رسول اهللا     
أو يف االستفسار عـن أمـور ال   . وجعل اهللا يف إمجاهلا سعة للناس،  يف طلب تفصيل أمور أمجلها القرآن     

 . ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غريه من املسلمني
لسـؤال ألن   هذا ا  ع فكره رسول اهللا  ؟  أيف كل عام  :  وروي أنه ملا نزلت آية احلج سأل سائل       

. واحلج مرة جيزي   " وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا        :  " النص على احلج جاء جممال    
 . فأما السؤال عنه أيف كل عام فهو تفسري له بالصعب الذي مل يفرضه اهللا

وهللا :  " ملا نزلت هذه اآلية   : قال ت    ويف حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطين عن علي       
أيف : فقالوا. فسكت؟  يا رسول اهللا أيف كل عام     : قالوا " لناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا      على ا 
 : فأنزل اهللا " ولو قلت نعم لوجبت. ال:  " قال؟ كل عام

 . اخل اآلية ..  " يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " 
يا أيها الناس   :  " ع قال رسول اهللا  : أيب هريرة قال   وأخرجه الدارقطين أيضا عن أيب عياض عن        

أيف كل  : مث عاد فقال  ،  فأعرض عنه ؟  أيف كل عام يا رسول اهللا     : فقام رجل فقال   " . كتب عليكم احلج  
. نعـم : والذي نفسي بيده لو قلـت     :  " قال. فالن: قالوا" ؟    ومن القائل :  " فقال؟  عام يا رسول اهللا   
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يا أيها الذين آمنوا    :  " فأنزل اهللا تعاىل   " . ولو مل تطيقوها لكفرمت   . هاولو وجبت ما أطقتمو   . لوجبت
  ..  " ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

فواهللا ال  :  "  .. . ع عن النيب ،   ويف حديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه          
أين مـدخلي يـا     :  إليه رجل فقال   فقام " )1(تسألوين عن شيء إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا            

أبـوك  :  " فقـال " ؟    من أيب يا رسول اهللا    :  " فقام عبداهللا بن حذافة فقال     " النار:  " قال؟  رسول اهللا 
، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانيـة      ،  عبداهللا بن حذافة أسلم قدميا    : قال ابن عبد الرب    "  .. حذافة

: وملا قال  ع أرسله إىل كسرى بكتاب رسول اهللا      ع ول اهللا وكان رس ! وكانت فيه دعابة  ،  وشهد بدرا 
أأمنت أن تكون أمك    . ما مسعت بابن أعق منك    : قالت أمه  " أبوك حذافة :  " قال؟  من أيب يا رسول اهللا    

واهللا لو أحلقين بعبد أسود للحقت      : فقال! ؟  قارفت ما يقارف نساء اجلاهلية فتفضحها على أعني الناس        
  .. به

وهو غضبان حممـار     ع خرج رسول اهللا  : عن أيب هريرة قال    - بسنده - البن جرير  ويف رواية   
؟ من ايب : فقام آخر فقال   " يف النار :  " قال؟  أين أنا : فقام إليه رجل فقال   . وجهه حىت جلس على املنرب    

يـا  نب ع رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد     : فقال،  فقام عمر بن اخلطاب    " أبوك حذافة :  " فقال
، فسكن غضبه : قال. واهللا أعلم من آباؤنا   ،  إنا يا رسول اهللا حديثو عهد جباهلية وشرك       . وبالقرآن إماما 

 . اآلية ..  " يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " ونزلت هذه اآلية
والسـائبة  عـن الـبحرية      ع  وروى جماهد عن ابن عباس أا نزلت يف قوم سألوا رسول اهللا           

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة       :  " أال ترى أن بعده   : وقال. وهو قول سعيد بن جبري    . والوصيلة واحلام 
 ؟  " وال وصيلة وال حام

وجمموعة هذه الروايات وغريها تعطي صورة عن نوع هذه األسئلة اليت ى اهللا الذين آمنـوا أن                 
  .. يسألوها

ولكن كذلك لـرييب    . وال ليشرع شريعة فحسب   ،  قيدة فحسب  لقد جاء هذا القرآن ال ليقرر ع      
وهو هنا يعلمهم    .. وليكون األفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه        ،  وينشى ء جمتمعا  ،  أمة

، هو الذي يرتل هذه الشريعة     - سبحانه - وما دام اهللا   .. ومنهج املعرفة ،  وحدود البحث ،  أدب السؤال 
                                                 

 حىت أحفوه يف املسألة     - صلى اهللا عليه وسلم      - أم سألوا رسول اهللا      - عن أنس    - يف رواية أخرى البن جرير       )1(
 .  عن أيب هريرة سنذكرها يف صلب السياقفقال هذا الذي قال وهناك رواية أخرى البن جرير
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وأن يتركـوا لـه     ؛  ن يترك العبيد حلكمته تفصيل تلك الشريعة أو إمجاهلـا         فمن األدب أ  ،  وخيرب بالغيب 
. وأن يقفوا هم يف هذه األمور عند احلدود اليت أرادها العليم اخلبري           . كذلك كشف هذا الغيب أو ستره     

كذلك ال جيـرون    . واجلري وراء االحتماالت والفروض   ،  ال ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص     
، واهللا أعلم بطاقة البشر واحتماهلم    . لون الكشف عما مل يكشف اهللا منه وما هم ببالغيه         وراء الغيب حياو  

وهناك أمور تركهـا اهللا     . ويكشف هلم من الغيب ما تدركه طبيعتهم      ،  فهو يشرع هلم يف حدود طاقتهم     
لنبـوة  يف عهد ا   - ولكن السؤال . وال ضري على الناس يف تركها هكذا كما أرادها اهللا         ؛  جمملة أو جمهلة  

وتشق عليهم كلهم وعلى من جيـيء       ،  قد جيعل اإلجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم       - وفترة ترتل القرآن  
 . بعدهم

وأنذرهم بأم سيجابون   ؛   لذلك ى اهللا الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها           
اليف عفا اهللا عنها فتركها ومل      وستترتب عليهم تك   ع عنها إذا سألوا يف فترة الوحي يف حياة رسول اهللا         

 : يفرضها
وإن تسألوا عنها حني يـرتل      . يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم            " 

  " .  .. عفا اهللا عنها .. القرآن تبد لكم
كأمره  ..  أي ال تسألوا عن أشياء عفا اهللا عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون يف اإلمجال سعة               

  .. أو تركه ذكرها أصال .. حلج مثالبا
ممن كانوا يشددون علـى أنفسـهم        - من أهل الكتاب   -  مث ضرب هلم املثل مبن كانوا قبلهم      

ولو سـكتوا وأخـذوا     . فلما كتبها اهللا عليهم كفروا ا ومل يؤدوها       . بالسؤال عن التكاليف واألحكام   
 . وما احتملوا تبعة التقصري والكفران، األمور باليسر الذي شاءه اهللا لعبادة ما شدد عليهم

بال شـروط   ،   ولقد رأينا يف سورة البقرة كيف أن بين إسرائيل حينما أمرهم اهللا أن يذحبوا بقرة              
أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون يف تفصيالت هذه         .. كانت جتزيهم فيها بقرة أية بقرة     ،  وال قيود 
 . ركوا السؤال ليسروا على أنفسهمولو ت. ويف كل مرة كان يشدد عليهم. األوصاف

 !  ..  وكذلك كان شأم يف السبت الذي طلبوه مث مل يطيقوه
 !  ولقد كان هذا شأم دائما حىت حرم اهللا عليهم أشياء كثرية تربية هلم وعقوبة

فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة      . ذروين ما تركتكم  :  " أنه قال  ع  ويف الصحيح عن رسول اهللا    
  " . واختالفهم على أنبيائهم ،سؤاهلم
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وحد حدودا فال تعتدوها وحرم     ،  إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها      :  "  ويف الصحيح أيضا  
  "  .. فال تسألوا عنها - غري نسيان - وسكت عن أشياء رمحة بكم. أشياء فال تنتهكوها

ن أعظم املسـلمني يف     إ " ع قال رسول اهللا  :  ويف صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال         
  "  .. من سأل عن شيء مل حيرم على املسلمني فحرم عليهم من أجل مسألته، املسلمني جرما

  .. ترسم منهج اإلسالم يف املعرفة - إىل جانب النصوص القرآنية - ولعل جمموعة هذه األحاديث
فالغيب  .. اجة الواقعة  إن املعرفة يف اإلسالم إمنا تطلب ملواجهة حاجة واقعة ويف حدود هذه احل            

ألن معرفته ال تواجه حاجة واقعيـة يف   ،  وماوراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق يف استجالئه واستكناهه        
فأما حـني يتجـاوز     . وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه العليم به          . حياة البشرية 

ألنه ليس مزودا باملقدرة على استكناهه إال       ،  دافإنه ال يصل إىل شيء أب     ؛  اإلميان به إىل البحث عن كنهه     
يؤدي إىل الضـالل  ، فوق أنه ضرب يف التيه بال دليل    . فهو جهد ضائع  . يف احلدود اليت كشف اهللا عنها     

 . البعيد
 ..  وأما األحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع األقضية اليت تتطلب هـذه األحكـام           

  .. وهذا هو منهج اإلسالم
وإن ترتلت األوامر والنواهي عن أشياء       -  طوال العهد املكي مل يترتل حكم شرعي تنفيذي         ففي

ولكن األحكام التنفيذية كاحلدود والتعازير الكفارات مل تترتل إال بعد قيام الدولة املسـلمة               - وأعمال
 . اليت تتوىل تنفيذ هذه األحكام

 يفتون يف مسألة إال إذا كانت قد وقعـت          فلم يكونوا ؛   ووعى الصدر األول هذا املنهج واجتاهه     
ليكون للسـؤال والفتـوى جديتـهما       ،  ويف حدود القضية املعروضه دون تفصيص للنصوص      ؛  بالفعل

 : ومتشيهما كذلك مع ذلك املنهج التربوي الرباين
وذكر  .. ذكره الدارمي يف مسنده    .. يلعن من سأل عما مل يكن      ا  كان عمر بن اخلطاب   

: فإن قالوا ؟  أكان هذا : لغنا أن زيد بن ثابت األنصاري كان يقول إذا سئل عن األمر           ب: عن الزهري قال  
وأسند عن عمار بن    . فذروه حىت يكون  : قال،  مل يكن : وإن قالوا . حدث فيه بالذي يعلم   ،  نعم قد كان  

فإذا كـان   ،  قال دعونا حىت يكون   . ال: قالوا؟  هل كان هذا بعد   : فقال - وقد سئل عن مسألة    - ياسر
 . شمناها لكمجت
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عن ابن  ،  عن عطاء ،  حدثنا ابن فضيل  : قال،  حدثنا عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة      :  وقال الدرامي 
ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة        ع ما رأيت قوما كانوا خريا من أصحاب رسول اهللا        : قال،  عباس

  " يسألونك عن احمليض  و ..  "  " يسألونك عن الشهر احلرام   :  " منهن،  كلهن يف القرآن  ،  حىت قبض 
 . ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم .. وشبهه.. 

فإذا نزلت  . وما عندهم علم غري الكتاب والسنة      ]يعين املدينة   [  أدركت هذا البلد  :  وقال مالك 
وأنتم تكثرون املسائل وقد كرههـا      . فما اتفقوا عليه أنفذه   ،  مجع األمري هلا من حضر من العلماء      ،  نازلة

 ! ع رسول اهللا
:  قـال  ع روى مسلم عن املغرية بن شعبة عن رسول اهللا        :  وقال القرطيب يف سياق تفسريه لآلية     

وكثرة ؛  قيل وقال : وكره لكم ثالثا  . ومنعا وهات ،  ووأد البنات ،  إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات     " 
التكثري من السؤال    " : سؤالوكثرة ال :  " املراد بقوله : قال كثري من العلماء    "  .. وإضاعة املال ،  السؤال

وقد كـان السـلف     . وتشقيق املولدات ،  واألغلوطات،  وتكلفا فيما مل يرتل   ،  يف املسائل الفقهية تنطعا   
  .. إذا نزلت النازلة وفق املسؤول هلا: ويقولون. يكرهون ذلك ويرونه من التكلف

مواجهـة  ،   أصول شريعة اهللا   املشتقة هلا من  ،  يواجه وقائع احلياة باألحكام   .  إنه منهج واقعي جاد   
مث تقضـي فيهـا     ،  مواجهة تقدر املشكلة حبجمها وشكلها وظروفها كاملة ومالبساا        .. عملية واقعية 

  .. باحلكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقا كامال دقيقا
 غـري واقـع فـإن       وما دام . فهو استفتاء عن فرض غري حمدد     ،   فأما االستفتاء عن مسائل مل تقع     

والسؤال واجلـواب عندئـذ     . والفتوى عليه حينئذ ال تطابقه ألنه فرض غريحمدد       . حتديده غري مستطاع  
 . كما حيمالن خمالفة للمنهج اإلسالمي القومي؛ حيمالن معىن االستهتار جبدية الشريعة

ـ ،   ومثله االستفتاء عن أحكام شريعة اهللا يف أرض ال تقام فيها شريعة اهللا             وى علـى هـذا    والفت
فإذا كان املستفيت واملفـيت كالمهـا        .. إن شريعة اهللا ال تستفىت إال ليطبق حكمها وينفذ        !  .. األساس

وال تعترف بسلطان اهللا يف األرض ويف نظام اتمع ويف حياة           ؛  يعلمان أما يف أرض ال تقيم شريعة اهللا       
فما اسـتفتاء   .. ع حلكمه وال تدين لسلطانهأي ال تعترف بألوهية اهللا يف هذه األرض وال ختض         .. الناس
ويستهتران ـا شـاعرين أو غـري    ، يرخصان شريعة اهللا - كليهما - إما؟ وما فتوى املفيت؟  املستفيت

 ! شاعرين سواء
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إـا   ..  ومثله تلك الدراسات النظرية اردة لفقه الفروع وأحكامه يف اجلوانب غـري املطبقـة    
يهام بأن هلذا الفقه مكانا يف هذه األرض اليت تدرسه يف معاهدها وال تطبقـه يف                رد اإل ! دراسة للتلهية 

 ! ليخدر مشاعر الناس ذا اإليهام، وهو إيهام يبوء باإلمث من يشارك فيه! حماكمها
وينتزع من املغتصـبني    ،  جاء ليعبد الناس هللا وحده    . وقد جاء ليحكم احلياة   .  إن هذا الدين جد   

وجـاءت هـذه    .. ال إىل شرع أحد سـواه ، فريد األمر كله إىل شريعة اهللا ،  سلطانلسلطان اهللا هذا ال   
ولتديل حبكم اهللا يف    ،  ولتواجه بأحكام اهللا حاجات احلياة الواقعية وقضاياها      ؛  الشريعة لتحكم احلياة كلها   

 . الواقعة حني تقع بقدر حجمها وشكلها ومالبساا
وال لتكون شريعته موضوع دراسة نظريـة ال        . شعار ومل جييء هذا الدين ليكون جمرد شارة أو         

وتضع هلذه الفروض الطائرة أحكاما فقهيـة       ،  وال لتعيش مع الفروض اليت مل تقع      . عالقة هلا بواقع احلياة   
 ! يف اهلواء

هذا الـدين أن يتبـع       " علماء " فمن شاء من  . وهذا هو منهج اإلسالم   .  هذا هو جد اإلسالم   
أو على األقل فليسكت عن الفتوى والقذف       . كيم شريعة اهللا يف واقع احلياة     منهجه ذا اجلد فليطلب حت    

 ! باألحكام يف اهلواء
|     |     | 

ومن قول سعيد بن جـبري كـذلك يف        ا باالستناد إىل رواية جماهد عن ابن عباس       - ويبدو
أن من بني    "  .. . ميا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك           :  " أسباب نزول اآلية  

ولكـن جمـيء    . ومل نقف على معني للسؤال ماذا كان      . ما كانوا يسألون عنه أشياء كانت يف اجلاهلية       
احلديث يف السياق عن البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هنـاك                 

 : دات اجلاهليةفنكتفي ذا لنواجه النص القرآين عن هذه العا .. اتصاال ما
ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا      . ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام           " 
حسبنا مـا   : قالوا،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      : وإذا قيل هلم  . وأكثرهم ال يعقلون  ،  الكذب

  "  ..  ؟أو لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون. وجدنا عليه آباءنا
ويتخـذه  ، فيعرف إهله الواحد؛  إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته اليت فطره اهللا عليها         

ويرفض ربوبية من عداه فريفض إذن أن يتلقى        ؛  ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده      ،  ربا
وجيـد  ،   يف االتصال بربه   إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر          .. شريعة من سواه  
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، وإما أن يتيه يف دروب اجلاهلية والوثنية ومنعرجاا        .. وجيد الوضوح يف عالقاته به    ،  البساطة يف عبادته  
تطلب إليه طواغيت اجلاهليـة والوثنيـة شـىت         . ويصادفه يف كل ثنية وهم    ،  تتلقاه يف كل درب ظلمة    

حىت ينسـى   ،  د الطقوس يف العبادات والتضحيات    مث تتعد ؛  وشىت التضحيات إلرضائها  ،  الطقوس لعبادا 
ويعاين من العبودية لشىت األرباب ما يقضي على كرامة         ،  ويؤديها وهو ال يعرف حكمتها    ،  الوثين أصوهلا 

 . اإلنسان اليت منحها اهللا لإلنسان
ـ ؛  ولقد جاء اإلسالم بالتوحيد ليوحد السلطة اليت تدين العباد  ة مث ليحرر الناس بذلك من العبودي

وجاء ليحرر الضمري البشري من أوهام الوثنيـة         .. ومن عبوديتهم لشىت اآلهلة واألرباب    ؛  بعضهم لبعض 
ومن مث حارب الوثنيـة يف      . ولريد إىل العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة اآلهلة وطقوسها         ؛  وأوهاقها

أم ،  أم يف شعائر العبـادة    ،  سواء يف أعماق الضمري   . وتتبعها يف دروا ومنحنياا   ؛  كل صورها وأشكاهلا  
 . يف أوضاع احلياة وشرائع احلكم والنظام

يعاجله ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما       ،   وهذا منعرج من منعرجات الوثنية يف اجلاهلية العربية       
 : وأصول الشرع والنظام يف آن؛ ويقرر أصول التفكري والنظر. حوله من أساطري

ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا      . سائبة وال وصيلة وال حام    ما جعل اهللا من حبرية وال        " 
  ..  " وأكثرهم ال يعقلون، الكذب

منتزعـة مـن األوهـام      ،   هذه الصنوف من األنعام اليت كانوا يطلقوا آلهلتهم بشروط خاصة         
 ! ! ! البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي. املتراكمة يف ظلمات العقل والضمري

 ؟ ومن الذي شرع هلم هذه األحكام فيها؟  من األنعام ما هي هذه الصنوف
 : فنعرض حنن طرفا من هذه التعريفات،  لقد تشعبت الروايات يف تعريفها

أي حيجـز   [  البحرية من اإلبل مينع درها للطواغيب     : روى الزهري عن سعيد بن املسيب قال       " 
والسائبة مـن اإلبـل      ]! الذين يأخذونه طبعا  لبنها وخيصص لآلهلة فال يطعمها الناس وكهنة اآلهلة هم          

، مث تثين باألنثى فيسـموا الوصـيلة      ،  والوصيلة كانت الناقة تبكر باألنثى    . كانوا يسيبوا لطواغيتهم  
واحلامي الفحل من اإلبـل كـان   . فكانوا يذحبوا لطواغيتهم، وصلت أنثيني ليس بينهما ذكر : يقولون

، فيتـرك ،  محى ظهره : فإذا بلغ ذلك يقال    ]بتلقيح عدد من النوق     أي يقوم   [  يضرب الضراب املعدود  
 . فيسمونه احلامي
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والناقـة  ،  حبرت أذن الناقة أحبرها حبـرا     : يقال،  البحرية الناقة اليت تشق أذا    : وقال أهل اللغة   " 
 أن  وهـي ،  وكان أهل اجلاهلية حيرمون البحرية    . ومنه البحر لسعته  . إذا شققتها واسعا  ،  مبحورة وحبرية 

ومل تطرد عـن    ،  حبروا أذا وحرموها وامتنعوا من ركوا وحنرها      ،  تنتج مخسة أبطن يكون آخرها ذكرا     
وكـانوا يف   ،  والسائبة املخالة وهي املسيبة   : قالوا. وإذا لقيها املعيي مل يركبها    ،  ومل متنع عن مرعى   ،  ماء

فكانـت  ، ناقيت سائبة: قال،  ذلكأو ما أشبه، أو برء من مرض ،  اجلاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من سفر      
فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أا األنثى من الغنم إذا ولـدت               .. كالبحرية يف التحرمي والتخلية   

وإذا ،  كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي هلم      : وقال بعضهم : وصلت أخاها فلم يذحبوها   : قالوا،  مع ذكر 
. وصلت أخاها فلم يذحبوه آلهلتهم    : ولدت ذكرا وأنثى قالوا   وإذا  . ولدت ذكرا ذحبوه آلهلتهم يف زعمهم     

وال ،  محى ظهره فال حيمل عليه    : قالوا،  احلامي الفحل من اإلبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن         : وقالوا
 . )1( " مينع من ماء وال مرعى

 وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه األنواع من الطقوس ال ترتفع على هذا املسـتوى مـن                 
وهي كما ترى أوهام من ظالم الوثنيـة         .. وال تزيد األسباب فيها معقولية على هذه األسباب       ،  تصورال

. وال ميزان وال منطق   ،  ال يكون هناك حد وال فاصل     ،  وحني تكون األوهام واألهواء هي احلكم     . املخيم
جاهليـة  وهذا هو الذي كـان يف       . وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف إليها وينقص منها بال ضابط         

حني ينحرف الضمري البشري عن التوحيد      ،  والذي ميكن أن حيدث يف كل مكان ويف كل زمان         ،  العرب
وهو ،  وقد تتغري األشكال اخلارجية ولكن لباب اجلاهلية يبقى       . الذي ال منعرجات فيه وال ظالم     ،  املطلق

 ! التلقي من غري اهللا يف أي شأن من شؤون احلياة
على مـدار   - يفِ أشكال شىت - ولكنها حالة ووضع يتكرر؛ ن الزمان إن اجلاهلية ليست فترة م   

وتتجه إليها املشـاعر  ، وتتجمع فيها كل ألوان السلطة ؛  فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة     . الزمان
، والشرائع والقوانني ،  وتتلقى منها القيم واملوازين   ،  والتنظيمات واألوضاع ،  والنوايا واألعمال ،  واألفكار

تتمثل فيها عبودية البشر للبشـرأو       - يف صورة من الصور    - وإما جاهلية  .. والتصورات والتوجيهات 
ألن العقل البشري ال يصلح وحده أن يكون ضـابطا          . ال ضابط هلا وال حدود     .. لغريهم من خلق اهللا   

؛  كل حـني   فالعقل يتأثر باهلوى كما نشهد يف     . موزونا ما مل ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة        
 . ويفقد قدرته على املقاومة يف وجه الضغوط املختلفة ما مل يقم إىل جانبة ذلك الضابط املوزون

                                                 
 .  طبعة البهية املصرية591 ص2 عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء )1(
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أنه حيثمـا انفـك      - بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن ذا البيان          -  وإننا لنشهد اليوم  
وفقد ،  ضع لربوبيات شىت  وخ،  تاه يف منحنيات ودروب ال عداد هلا      ،  رباط القلب البشري باإلله الواحد    

ولقد شهدت يف هذا اجلانب اخلرايف وحده يف صعيد مصر وريفها عشرات             .. حريته وكرامته ومقاومته  
يف ذات الصورة اليت كانت تطلق ـا        ،  لألولياء والقديسني ،  من األوهام تطلق هلا بعض صنوف احليوان      

 ! لآلهلة يف الزمان القدمي
هي نقطـة   . هي القاعدة الكلية   - ويف كل جاهلية   -  اجلاهلية  على أن املسألة يف تلك الطقوس     

هللا وحده كما قرر     .. ملن احلكم يف حياة الناس     .. هي. االنطالق يف طريق اإلسالم أو يف طريق اجلاهلية       
؟ أم لغري اهللا فيما يقرره البشر ألنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموازين             ؟  يف شريعته 

أيا كان هذا اخللق الذي يزاول حقـوق      ؟  أم خللق من خلقة   ؟  هللا؟  ملن األلوهية على الناس   : أو بتعبري آخر  
 ! األلوهية على الناس

مل يشرع البحرية وال السـائبة      .  ومن مث يبدأ النص القرآين بتقرير أن اهللا مل يشرع هذه الطقوس           
  !؟ فمن ذا الذي شرعها إذن هلؤالء الكفار .. وال الوصيلة وال احلامي

  ..  " ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام " 
مرة يشرعون مـن    . كفار يفترون على اهللا الكذب    .  والذين يتبعون ما شرعه غري اهللا هم كفار       

إننا نشرع ألنفسـنا وال نـدخل شـريعة اهللا يف           : ومرة يقولون  .. شريعة اهللا : عند أنفسهم مث يقولون   
 : وكله كذب على اهللا.  ال نعصي اهللاوحنن مع هذا .. أوضاعنا

  ..  " ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون " 
فهم مل يكونوا   .  ومشركو العرب كانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند اهللا             

ولكنهم مع ذلك كـانوا     . كلهبل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون        . جيحدون اهللا البتة  
ومثلهم كـل   . وهم ذا كانوا كفارا   ! يشرعون ألنفسهم من عند أنفسهم مث يزعمون أن هذا شرع اهللا          

أو ال   - أهل جاهلية يف أي زمان ويف أي مكان يشرعون ألنفسهم من عند اهللا أنفسـهم مث يزعمـون                 
 ! أن هذا شرع اهللا - يزعمون

وهو ليس مبهما وال غامضـا       ع وهو الذي بينه رسوله   ،  تابه إن شرع اهللا هو الذي قرره يف ك       
كما يتصور أهـل اجلاهليـة يف أي        ،  ويزعم أنه منه  ،  وال قابال ألن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري         

 ! زمان ويف أي مكان
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ولو كانوا  ! مث يصمهم كذلك بأم ال يعقلون     .  ولذلك يصم اهللا الذين ادعوا هذا االدعاء بالكفر       
 ! ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن مير هذا االفتراء. ن ما افتروا على اهللايعقلو

 :  مث يزيد هذه املفارقة يف قوهلم وفعلهم إيضاحا
أو . حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا    : قالوا،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      : وإذا قيل هلم   " 

   "  ..؟ لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون
وهـذه  . وهذا هو احملك   .. وهو حمدد فيما أنزل اهللا ومبني مبا سنه رسوله        .  إن ما شرعه اهللا بني    

فإما أن يدعى    .. طريق الكفر وطريق اإلميان   . هي النقطة اليت يفترق فيها طريق اجلاهلية وطريق اإلسالم        
وإمـا أن يـدعوا إىل اهللا   . ونفهم إذن مسـلم  .. الناس إىل ما أنزل اهللا بنصه وإىل الرسول ببيانه فيلبوا      

  .. وال خيار .. فهم إذن كفار .. والرسول فيأبوا
حسبنا ما وجـدنا عليـه      : قالوا،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      :  وهؤالء كانوا إذا قيل هلم    

ـ       . وتركوا ما شرعه رب العبيد    ،  فاتبعوا ما شرعه العبيد   ! آباءنا اد ورفضوا نداء التحرر من عبوديـة العب
 . لآلباء واألجداد، واختاروا عبودية العقل والضمري، للعباد

 :  مث يعقب السياق القرآين على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب
  "  .. ؟ أو لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون " 

أن لو كان   ،   وليس معىن هذا االستنكار التباعهم آلبائهم ولو كانوا ال يعلمون شيئا وال يهتدون            
إمنا هذا تقرير لـواقعهم وواقـع       ! يعلمون شيئا جلاز هلم اتباعهم وترك ما أنزل اهللا وترك بيان الرسول           

وال . فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه هلم آباؤهم أو ما شرعوه هم ألنفسـهم             . آبائهم من قبلهم  
إال وهو ال يعلم شـيئا وال       ،  سولهوبني يديه شرع اهللا وسنه ر     ،  يركن أحد إىل شرع نفسه أو شرع أبيه       

أصـدق   - سـبحانه  - فاهللا. إنه يعلم وإنه يهتدي: وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غريه ما يشاء    ! يهتدي
 ! فوق أنه مفتر كفور! وما يعدل عن شرع اهللا إىل شرع الناس إال ضال جهول .. وواقع األمر يشهد

|     |     | 
الذين آمنوا يقـرر هلـم انفصـاهلم         " روا وقوهلم التفت إىل   فإذا انتهى من تقرير حال الذين كف      

ويكلهم إىل حساب اهللا وجزائه     ؛  وحيدد هلم موقفهم ممن سواهم    ؛  ويبني هلم تكاليفهم وواجبهم   ؛  ومتيزهم
 . ال إىل أي مغنم يف هذه األرض أو مأرب
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 مـرجعكم   إىل اهللا ،  ال يضركم من ضل إذا اهتـديتم      ،  يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم      " 
  ..  " فينبئكم مبا كنتم تعملون، مجيعا

مث إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمـة         .  إنه التميز واملفاصلة بينهم وبني من عداهم      
 . واحدة

  ..  " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم " 
 .. فعلـيكم أنفسـكم   . كافلون فيما بيـنكم   متضامنون مت ،   أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم    

وال عليكم أن يضل غريكـم  ؛ وعليكم مجاعتكم فالتزموها وراعوها   ؛  عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها   
، وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض       ؛  فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم    . إذا أنتم اهتديتم  

 . وال والء لكم وال ارتباط بسواكم
ويف طبيعة عالقاا بـاألمم     ،   اآلية الواحدة تقرر مبادى ء أساسية يف طبيعة األمة املسلمة           إن هذه 

 . األخرى
ومـن مث ال يقـوم      . ومن عداها من األمم فهم حزب الشيطان      .  إن األمة املسلمة هي حزب اهللا     

ك يف هـدف أو     ومن مث ال اشترا   ؛  ألنه ال اشتراك يف عقيدة    ،  بينها وبني األمم األخرى والء وال تضامن      
 . وال اشتراك يف تبعة أو جزاء؛ وسيلة

وأن تدي دي اهللا الـذي      ،  وأن تتناصح وتتواصى  ؛   وعلى األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها      
مث ال يضريها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حوهلا ما            .. جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن األمم غريها       

 . دامت هي قائمة على اهلدى
. لكن ليس معىن هذا أن تتخلى األمة املسلمة عن تكاليفها يف دعوة الناس كلـهم إىل اهلـدى                  و

فإذا هي أقامت نظامها يف األرض بقي عليها أن تدعو النـاس   . واهلدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها     
ولتحـول  ؛  هموبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بين          ،  وأن حتاول هدايتهم  ،  كافة

  .. بينهم وبني الضالل واجلاهلية اليت منها أخرجتهم
ال يعين أـا    ،   إن كون األمة املسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اهللا ال يضريها من ضل إذا اهتدت              

وأول . مث يف األرض مجيعا   ،  غري حماسبة على التقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما بينها أوال            
وحكم . وأول املنكر اجلاهلية واالعتداء على سلطان اهللا وشريعته       ؛  اإلسالم هللا وحتكيم شريعته   املعروف  
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واألمـة املسـلمة     .. والطاغوت هو كل سلطان غري سلطان اهللا وحكمه       ،  اجلاهلية هو حكم الطاغوت   
 . وعلى البشرية كلها أخريا؛ قوامة على نفسها أوال

وكما ميكـن أن يفهـم       - آلية كما فهم بعضهم قدميا     وليس الغرض من بيان حدود التبعة يف ا       
 إذا اهتدى هو بذاته    - أن املؤمن الفرد غري مكلف باألمر باملعروف والنهي عن املنكر          - بعضهم حديثا 

وضل النـاس    - إذا هي اهتدت بذاا    - وال أن األمة املسلمة غري مكلفة إقامة شريعة اهللا يف األرض           -
 . من حوهلا

ومقاومة الضالل وحماربـة    ،  ال تسقط عن الفرد وال عن األمة التبعة يف كفاح الشر           إن هذه اآلية    
، وأطغى الطغيان االعتداء على ألوهية اهللا واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غري شريعته             - الطغيان

 . وهو املنكر الذي ال ينفع الفرد وال ينفع األمة أن تدي وهذا املنكر قائم
أيهـا النـاس    : مث قال ،  قام فحمد اهللا وأثىن عليه     ا اب السنن أن أبا بكر     ولقد روى أصح  
 ..  " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم           :  " إنكم تقرأون هذه اآلية   

وال ، إن النـاس إذا رأوا املنكـر  :  " يقول ع وإنكم تضعوا على غري موضعها وإين مسعت رسول اهللا        
  " . يوشك اهللا عز وجل أن يعمهم بعقابه، يغريونه

ما ترامى إىل وهم بعض الناس يف زمانه مـن           - رضوان اهللا عليه   -  وهكذا صحح اخلليفة األول   
ألن القيام بتكاليف التغيري للمنكر قد صـارت        ،  وحنن اليوم أحوج إىل هذا التصحيح     . هذه اآلية الكرمية  

،  هذه اآلية على النحو الذي يعفيهم من تعب اجلهاد ومشاقه          فما أيسر ما يلجأ الضعاف إىل تأويل      . أشق
 ! ويرحيهم من عنت اجلهاد وبالئه

وال بد هلـذا    . وال يصلح إال بعمل وكفاح    . إن هذا الدين ال يقوم إال جبهد وجهاد       !  وكال واهللا 
، هللا وحـده وإلخراج الناس من عبادة العباد إىل عبـادة ا   ،  الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه       

وإلقامـة  ،  ولرد املغتصبني لسلطان اهللا عما اغتصبوه من هذا السـلطان         ،  ولتقرير ألوهية اهللا يف األرض    
باحلسىن حني يكون الضالون أفـرادا      . ال بد من جهد    .. وإقامة الناس عليها  ،  شريعة اهللا يف حياة الناس    

 الباغية يف طريق الناس هي اليت تصدهم        وبالقوة حني تكون القوة   . حيتاجون إىل اإلرشاد واإلنارة   ،  ضالني
 . وتعوق شريعة اهللا أن تقوم، وتعطل دين اهللا أن يوجد؛ عن اهلدى

وينال الضالون جزاءهم مـن اهللا حـني        ،  تسقط التبعة عن الذين آمنوا     - ال قبله  -  وبعد ذلك 
 : يرجع هؤالء وهؤالء إليه
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 .   "إىل اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم تعملون " 
|     |     | 

يف بيان بعـض أحكـام      ،  واآلن جييء احلكم األخري من األحكام الشرعية اليت تتضمنها السورة         
، وهو اخلاص بتشريع اإلشهاد على الوصية يف حالـة الضـرب يف األرض            ،  املعامالت يف اتمع املسلم   

  .والبعد عن اتمع والضمانات اليت تقيمها الشريعة ليصل احلق إىل أهله
اثنـان ذوا    - حني الوصـية   - يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت          " 

حتبسـوما  ،  إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت       ،  أو آخران من غريكم   ،  عدل منكم 
ة وال نكتم شهاد  ،  ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب        - إن ارتبتم  - فيقسمان باهللا ،  من بعد الصالة  

فإن عثر على أما استحقا إمثا فاآلخران يقومان مقامهما من الذين اسـتحق             . إنا إذا ملن اآلمثني   ،  اهللا
. إنا إذن ملن الظـاملني    ،  وما اعتدينا ،  فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادما      .. األوليان .. عليهم

، واتقـوا اهللا وامسعـوا  ؛ عد أميامأو خيافوا أن ترد إميان ب  ،  ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها      
  ..  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني

ويريد أن يوصـي    ،  أن على من حيس بدنو أجله     :  وبيان هذا احلكم الذي تضمنته اآليات الثالث      
ويسلمهما مـا   ،  أن يستحضر شاهدين عدلني من املسلمني إن كان يف احلضر         ،  ألهله مبا حيضره من املال    

ومل جيـد مسـلمني يشـهدمها       ،  فأما إذا كان ضاربا يف األرض     . ألهله غري احلاضرين  يريد أن يسلمه    
 . فيجوز أن يكون الشاهدان من غري املسلمني، ويسلمهما ما معه

يف صدق ما يبلغه الشاهدان ويف أمانتهما يف أداء          - أو ارتاب أهل امليت    -  فإن ارتاب املسلمون  
أمـا ال   ،  ليحلفا بـاهللا   - حسب عقيدما  - أدائهما للصالة فإم يوقفوما بعد    ،  ما استحفظا عليه  

 .. وال يكتمان شيئا مما استحفظا عليه     ،  ولو كان ذا قرىب   ،  يتوخيان باحللف مصلحة هلما وال ألحد آخر      
 . وبذلك تنفذ شهادما .. وإال كانا من اآلمثني

قـام أوىل   . اذبة واخليانة لألمانة   فإذا ظهر بعد ذلك أما ارتكبا إمث الشهادة الكاذبة واليمني الك          
باحللف باهللا أن شهادما أحق من شهادة       ،  من الذين وقع عليهم هذا اإلمث     ،  اثنني من أهل امليت بوراثته    

وتنفذ الشهادة  ،  وبذلك تبطل شهادة األولني   . وأما مل يعتديا بتقريرمها هذه احلقيقة     . الشاهدين األولني 
 . الثانية
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أو اخلـوف مـن رد أميـان        ؛  ه اإلجراءات أضمن يف أداء الشهادة باحلق      إن هذ :  مث يقول النص  
 . مما حيملهما على حتري احلق، الشاهدين األولني

 .  " أو خيافوا أن ترد أميان بعد أميام، ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها " 
ألن اهللا ال يهـدي     ،  مرهوالطاعة ألوا ،  ومراقبته وخشيته ،   وينتهي إىل دعوة اجلميع إىل تقوى اهللا      

 : إىل خري وال إىل هدى، من يفسقون عن طريقه
  ..  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني. واتقوا اهللا وامسعوا " 

 :  قال القرطيب يف تفسريه عن سبب نزول هذه اآليات الثالث
داء روي  وعدي بن ب  ،  وال أعلم خالفا أن هذه اآليات الثالث نزلت بسبب متيم الداري           "  .. . 

؛ خيتلفان إىل مكـة   ،  كان متيم الداري وعدي بن بداء     : البخاري والدارقطين وغريمها عن ابن عباس قال      
، فدفعا تركتـه إىل أهلـه     ،  فأوصى إليهما ،  فتويف بأرض ليس ا مسلم    ،  فخرج معهما فىت من بين سهم     

مث  " . وال اطلعتمـا  ما كتمتما   :  " ع فاستحلفهما رسول اهللا  . وحبسا جاما من فضة خموصا بالذهب     
فجاء رجالن من ورثة السهمي فحلفا أن هذا اجلـام          . اشتريناه من عدي ومتيم   : فقالوا. وجد اجلام مبكة  

لفظ [  .. وفيهم نزلت هذه اآلية   . فأخذ اجلام : قال. ولشهادتنا أحق من شهادما وما اعتدينا     ،  للسهمي
 .  " ]الدارقطين 

ورمبـا  .  هذه األحكام لتنظيمه دخال يف شكل اإلجراءات        وواضح أن لطبيعة اتمع الذي نزلت     
. مث احللف باهللا يف جمتمع بعد الصـالة       ،  فاإلشهاد واالئتمان على هذا النحو    . يف طبيعة هذه اإلجراءات   
 .. والتحرج كذلك من الفضيحة يف اتمع عند ظهور الكـذب واخليانـة           ،  الستجاشة الوجدان الديين  

 . تفي حباجاته ومالبساته هذه اإلجراءات .كلها تشي بسمات جمتمع خاص
كالكتابـة  ،  وأشكاال أخرى من اإلجراءات   ،   ولقد متلك اتمعات اليوم وسائل أخرى لإلثبات      

  .. وما إليها .. والتسجيل واإليداع يف املصارف
 ؟ أو فقد هذا النص قدرته على العمل يف اتمعات البشرية.  ولكن

، فنظن أن بعض التشريعات وبعض اإلجراءات قد فقدت فاعليتها        ،  عينة إننا كثريا ما خندع بيئة م     
 ! ألن البشرية استجدت وسائل أخرى! وأا من خملفات جمتمعات مضى زمنها، ومل تعد هلا ضرورة
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ويف كـل  ، يف كـل أقطارهـا  ،  أجل كثريا ما خندع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية مجيعـا     
وأـا يف   .  البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البـداوة          وأن كثرية ضخمة من هذه    . أعصارها

وأا جتد يف هذا الدين ما يليب       ،  حاجة إىل أحكام وإجراءات تواكب حاجاا يف مجيع أشكاهلا وأطوارها         
وأا حني ترتقي من طور إىل طور جتد يف هذا الدين كفايتها كذلك بنفس              . هذه احلاجات يف كل حالة    

وأن هـذه    .. مث يرتقي ا إىل تلبية حاجاا املتطورة      ،  د يف شريعته ما يليب حاجاا احلاضرة      وجت؛  النسبة
 . وأا من اختياره سبحانه، وآية أنه من عند اهللا؛ معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته

 على أننا خندع كذلك مرة أخرى حني ننسى الضرورات اليت يقع فيها األفراد من البيئات الـيت                 
ووسائل هذا الدين املعدة للعمـل      ،  واليت يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة ومشوهلا      ؛  وزت هذه األطوار  جتا

ألنه دين البشرية كلـها يف مجيـع        . يف الصحراء والغابة  . يف البدو واحلضر  . يف كل بيئة ويف كل حالة     
  .. وتلك أيضا إحدى معجزاته الكربى .. أعصارها وأقطارها

فتردنـا الوقـائع إىل      .. أبصر باخللق من رب اخللق     - حنن البشر  - أننا إننا خندع حني نتصور     
 .. وأن نعرف أدب البشر يف حق خالق البشر       . وما أوالنا أن نتذكر قبل أن تصدمنا األحداث       ! التواضع

  .. ونثوب، لو كنا نتذكر ونعرف .. أدب العبيد يف حق رب العبيد
|     |     | 

  109لرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُِجبتم قَالُواْ الَ ِعلْم لَنا ِإنك أَنت عالَّم الْغيوِب يوم يجمع اللّه ا+ 
ِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى واِلدِتك ِإذْ أَيدتك ِبـروِح الْقُـدِس                  

   هِفي الْم اسالن كَلِّمالطِِّني            ت ِمن لُقخِإذْ تاِإلِجنيلَ واةَ وروالتةَ والِْحكْمو ابالِْكت كتلَّمِإذْ عالً وكَهِد و
موتى كَهيئَِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتنفُخ ِفيها فَتكُونُ طَيرا ِبِإذِْني وتبِرىُء اَألكْمه واَألبرص ِبِإذِْني وِإذْ تخِرج الْ              

                 رـذَا ِإالَّ ِسحِإنْ ه مهواْ ِمنكَفَر اِت فَقَالَ الَِّذيننيِبالْب مهِإذْ ِجئْت نكاِئيلَ عرِني ِإسب ِإذْ كَفَفْتِبِإذِْني و
  ِبنيا          110مناْ آموِلي قَالُوسِبرواْ ِبي وأَنْ آِمن نياِريوِإلَى الْح تيحِإذْ أَوونَ      وِلمسا منِبأَن دهاش111 و 

ِإذْ قَالَ الْحواِريونَ يا ِعيسى ابن مريم هلْ يستِطيع ربك أَن ينزلَ علَينا مآِئدةً من السماء قَالَ اتقُـواْ                   
     ِمِننيؤم مِإن كُنت ا     112اللّههأْكُلَ ِمنأَن ن ِريدكُـونَ           قَالُواْ ننا ونقْتـدص أَن قَد لَمعنا ونقُلُوب ِئنطْمتو 
    اِهِدينالش ا ِمنهلَيـا               113عكُونُ لَناء تمالس نةً مآِئدا منلَيا أَنِزلْ عنبر ماللَّه ميرم نى ابقَالَ ِعيس 

     و نكةً مآيا وآِخِرنا وِلنِعيداً لِّأَو     اِزِقنيالر ريخ أَنتا وقْنزـن        114ارفَم كُملَيا علُهزني مِإن قَالَ اللّه 
 الَِمنيالْع نا مدأَح هذِّبا الَّ أُعذَابع هذِّبي أُعفَِإن ِمنكُم دعب كْفُر115ي  
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        قُلت أَأَنت ميرم نى ابا ِعيسي ِإذْ قَالَ اللّهوِن اللِّه قَـالَ   وِن ِمن ديِإلَـه يأُمِخذُوِني واِس اتِللن 
سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما لَيس ِلي ِبحق ِإن كُنت قُلْته فَقَد عِلمته تعلَم ما ِفـي نفِْسـي والَ                      

       الْغ الَّمع أَنت كِإن فِْسكا ِفي نم لَموِب  أَعـي         116يبر واْ اللّهدبِني ِبِه أَِن اعترا أَمِإالَّ م ملَه ا قُلْتم 
وربكُم وكُنت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم فَلَما توفَّيتِني كُنت أَنت الرِقيب علَيِهم وأَنت علَى كُـلِّ                 

   ِهيدٍء شي117ش  ذِّبعِإن ت            ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت كفَِإن ملَه ِفرغِإن تو كادِعب مهفَِإن م118ه   قَالَ اللّه 
                  اللّـه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجت اتنج ملَه مقُهِصد اِدِقنيالص نفَعي موذَا يه

ضرو مهنع ِظيمالْع زالْفَو ذَِلك هن119واْ ع  
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو ا ِفيِهنمِض واَألراِت واومالس لْك120ِللِّه م_  

|     |     | 
وتقومي ما دخل عليها عند النصارى مـن احنرافـات   ؛ هذا الدرس بطوله بقية يف تصحيح العقيدة  

إذ أخرجتها من التوحيد املطلق الذي جـاء بـه          . اوي عند قاعدا األساسية   أخرجتها عن أصلها السم   
ال عالقة هلا أصـال بـدين   ، إىل ألوان من الشرك، كما جاء به كل رسول قبله  - عليه السالم  - عيسى
 . اهللا

كما هي يف    -  ومن مث فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية           
والذي يقـرر فيـه     ؛  تقرير هذه احلقيقة من خالل هذا املشهد العظيم الذي يعرضه          - سالميالتصور اإل 

أنه مل يقل لقومه شيئا مما زعموه مـن         ،  ومن البشر مجيعا  ،  على مأل من الرسل    - عليه السالم  - عيسى
 ! وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئا؛ ألوهيته ومن تأليه أمه

الـيت يعرضـها     " مشاهد القيامة  "  يعرض هذه احلقيقة يف مشهد تصويري من        والسياق القرآين 
يهتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأمنـا        ،  عميق التأثري ،  موحيا مؤثرا ،  القرآن الكرمي عرضا حيا ناطقا    
وتتجلـى فيـه االنفعـاالت      . وتسمعه األذن ،  الواقع الذي تراه العني   . يشهده اللحظة يف الواقع املنظور    

 :  فها حنن أوالء أمام املشهد العظيم)1(لسمات النابضة باحلياة وا
يوم :  " ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب      : قالوا؟  فيقول ماذا أجبتم  ،  يوم جيمع اهللا الرسل    " 

؛ وفرقهم يف املكان فذهب كل إىل قريتـه       ؛  جيمع اهللا الرسل الذين فرقهم يف الزمان فتتابعوا على مداره         

                                                 
 " . دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن :  "  يراجع كتاب)1(
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يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختالف الزمان واملكـان   .. جناس فمضى كل إىل قومه  وفرقهم يف األ  
بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من مجيـع األجنـاس             ع حىت جاء خامتهم  ؛  واألقوام
  .. واأللوان

عهـم  جيم، ها هو ذا مرسلهم فرادى  .. يف شىت األمكنة واألزمان   ،   هؤالء الرسل إىل شىت األقوام    
؛ نقباء البشرية يف حياا الدنيا     .. وها هم أوالء  . وشىت االجتاهات ،  وجيمع فيهم شىت االستجابات   ؛  مجيعا

هؤالء . ووراءهم استجابات البشرية يف شىت أعصارها     ،  ومعهم رساالت اهللا إىل البشرية يف شىت أرجائها       
 . يف مشهد يوم عظيم - سبحانه - رب البشرية .. هم أمام اهللا
 :  هو ذا املشهد ينبض باحلياة وها
  " . ؟ ماذا أجبتم: فيقول. يوم جيمع اهللا الرسل " 
، ويقدم الرسل حساب الرسـاالت    ،  ويضم الشتات ،  فاليوم جتمع احلصيلة   "  .. ؟  ماذا أجبتم  " 

 . وتعلن النتائج على رؤوس األشهاد
 . س لديهم علم ما استترولي، هلم علم ما حضر؛ والرسل بشر من البشر "  .. ؟ ماذا أجبتم " 

وما يعلـم   .. وتوىل منهم من توىل ،  فاستجاب منهم من استجاب   ؛   لقد دعوا أقوامهم إىل اهلدى    
 فإمنا له ظاهر األمر وعلم ما بطن هللا وحده        . الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من توىل         

والذي يسـتحيون   ؛  ه أشد من يهاب   والذي يهابون ؛  وهم يف حضرة اهللا الذي يعرفونه خري من يعرف        .. 
  .. أن يدلوا حبضرته بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العليم اخلبري

وعلى مشهد مـن    ،  على مشهد من املأل األعلى    ،   إنه االستجواب املرهوب يف يوم احلشر العظيم      
ملكذبني مـن   ومواجهة ا ؛  مواجهة البشرية برسلها   .. االستجواب الذي يراد به املواجهة    . الناس أمجعني 

أن هؤالء الرسل الكـرام     ،  ليعلن يف موقف اإلعالن   . هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبوم      
عن رساالم وعـن     - سبحانه - وها هم أوالء مسؤولون بني يديه     ؛  إمنا جاءوهم من عند اهللا بدين اهللا      

 . أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون
وأن ما لديهم من علم ال ينبغي أن يدلوا بـه يف            ؛  لعلم احلق هللا وحده    أما الرسل فهم يعلنون أن ا     

 : ومعرفة بقدرهم يف حضرة اهللا، تأدبا وحياء، حضرة صاحب العلم
 .  " إنك أنت عالم الغيوب. ال علم لنا: قالوا " 
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|     |     | 
؛  من كفر  وقد كفر م  ،  فقد صدق م من صدق     - غري عيسى عليه السالم    - فأما سائر الرسل  

. ويدع األمر كله بني يديـه     ،  الذي يدع العلم كله هللا    ،  ولقد انتهى أمرهم ذا اجلواب الكامل الشامل      
إمنا يلتفت باخلطاب إىل عيسـى بـن مـرمي           .. فما يزيد السياق شيئا يف هذا املشهد عنهم        .. سبحانه
وهو الـذي   ،  له بالشبهات وهو الذي غام اجلو حو    ،  ألن عيسى بن مرمي هو الذي فنت قومه فيه        ،  وحده

 . وحول نشأته ومنتهاه، وحول صفاته، خاض ناس يف األوهام واألساطري حول ذاته
 - على املأل ممن أهلوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمـه          -  يلتفت اخلطاب إىل عيسى بن مرمي     

ت اليت آتاهـا اهللا     ويستعرض املعجزا ؛  يلتفت إليه يذكره نعمة اهللا عليه وعلى والدته        .. التهاويل - مرمي
وفنت به وباآليات اليت جاءت     ؛  فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه      ،  إياه ليصدق الناس برسالته   

وهي كلها من صنع اهللا الذي خلقه وأرسله وأيـده          ،  وأهلوه مع اهللا من أجل هذه اآليات      ؛  معه من فنت  
 : باملعجزات
، إذ أيدتك بروح القدس   . عليك وعلى والدتك  يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت       : إذ قال اهللا   " 

وإذ ختلق من الطـني     . وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل     . تكلم الناس يف املهد وكهال    
وإذ خترج املـوتى    . وتربئ األكمه واألبرص بإذين   . فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين    ،  كهيئة الطري بإذين  

إن هذا إال سـحر  : ئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ ج      . بإذين
  ..  " آمنا واشهد بأننا مسلمون: قالوا، وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل. مبني

، من تأييده بروح القدس يف مهده      ..  إا املواجهة مبا كان من نعم اهللا على عيسى بن مرمي وأمه           
مث وهو  ؛  يربى ء أمه من الشبهة اليت أثارا والدته على غري مثال          ؛  د الكالم وهو يكلم الناس يف غري موع     

 .. يؤيده هنـا وهنـاك     - عليه السالم  - وروح القدس جربيل   .. يكلمهم يف الكهولة يدعوهم إىل اهللا     
فعلمه الكتابة وعلمه كيف حيسن     ،  وقد جاء إىل هذه األرض ال يعلم شيئا       ؛  ومن تعليمه الكتاب واحلكمة   

واإلجنيل الذي آتاه إياه مصدقا ملا      ،  كما علمه التوراة اليت جاء فوجدها يف بين إسرائيل        ،  يف األمور تصر
فإذا هو يصـور  . مث من إيتائه خارق املعجزات اليت ال يقدر عليها بشر إال بإذن اهللا     . بني يديه من التوراة   

ال ندري كيف ألننا ال نـدري إىل         - فينفخ فيها فتكون طريا بإذن اهللا     ؛  من الطني كهيئة الطري بإذن اهللا     
 بـإذن اهللا   - وإذا هو يربى ء املولود أعمى      - وكيف يبث احلياة يف األحياء    ،  اليوم كيف خلق اهللا احلياة    

ولكن اهللا الذي يهب البصر أصال قادر على أن يفـتح       - حيث ال يعرف الطب كيف يرد إليه البصر        -
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، والدواء وسـيلة لتحقيـق إذن اهللا يف الشـفاء          - ال بدواء ،  ويربى ء األبرص بإذن اهللا     - عينيه للنور 
 وإذا هو حييي املوتى بـإذن اهللا   - وعلى حتقيق الغاية بال وسيلة    ،  وصاحب اإلذن قادر على تغيري الوسيلة     

مث يذكره بنعمة اهللا عليه يف محايته مـن بـين            - وواهب احلياة أول مرة قادر على رجعها حني يشاء         -
ذلك أم مل   ! ذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه اخلارقة سحر مبني          إسرائيل إذ جاءهم    

محايتـه   .. ومل يريدوا التسليم بداللتها عنادا وكربا      - وقد شهدا األلوف   - يستطيعوا إنكار وقوعها  
 اهللا عليه يف    كذلك يذكره بنعمة   .. بل توفاه اهللا ورفعه إليه    . كما أرادوا ومل يصلبوه    - منهم فلم يقتلوه  

يشهدونه على إميام وإسـالمهم     ،  فإذا هم ملبون مستسلمون   ؛  إهلام احلواريني أن يؤمنوا باهللا وبرسوله     
 : أنفسهم كاملة هللا

  ..  " آمنا واشهد بأننا مسلمون: قالوا. وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل " 
فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منـها  . تكون له شهادة وبينةل،   إا النعم اليت آتاها اهللا عيسى بن مرمي       

، فها هو ذا عيسى يواجه ا على مشهد من املأل األعلـى           - وتصوغ منها وحوهلا األضاليل   ؛  مادة للزيغ 
وليكون اخلـزي   ؛  ها هو ذا يواجه ا ليسمع قومه ويروا        .. ومنهم قومه الغالون فيه   ،  ومن الناس مجيعا  

 ! من العاملنيأوجع وأفضح على مشهد 
|     |     | 

، إىل شيء من نعمة اهللا على قومـه       ،  ويستطرد السياق يف معرض النعم على عيسى بن مرمي وأمه         
 : ومن معجزاته اليت أيده اهللا ا وشهدها ا احلواريون

؟ هل يستطيع ربك أن يرتل علينا مائدة من السماء        ،  يا عيسى ابن مرمي   : إذ قال احلواريون   " 
، ونعلم أن قد صـدقتنا    ،  وتطمئن قلوبنا ،  نريد أن نأكل منها   : قالوا. قوا اهللا إن كنتم مؤمنني    ات: قال

اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا         : قال عيسى ابن مرمي   . ونكون عليها من الشاهدين   
فمن يكفر  ،  ليكمإين مرتهلا ع  : قال اهللا . وارزقنا وأنت خري الرازقني   ،  وآية منك ،  عيدا ألولنا وآخرنا  

  ..  " بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني
فـإذا   .. املستخلصني منهم وهم احلواريـون     ..  ويكشف لنا هذا احلوار عن طبيعة قوم عيسى       

  .. فرق بعيد ع بينهم وبني أصحاب رسولنا
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وأشـهدوا عيسـى علـى      . نوافآم.  إم احلواريون الذين أهلمهم اهللا اإلميان به وبرسوله عيسى        
تطمئن ـا   . يطلبون خارقة جديدة  ،  ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا          .. إسالمهم
 . ويشهدون ا له ملن وراءهم. ويعلمون منها أنه صدقهم. نفوسهم

لقـد آمنـت قلـوم     .. فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسـالمهم    ع  فأما أصحاب حممد  
ولقد صدقوا رسوهلم فلم يعودوا يطلبون على صـدقه بعـد           . نذ أن خالطتها بشاشة اإلميان    واطمأنت م 
  .. ولقد شهدوا له بال معجزة إال هذا القرآن. ذلك الربهان

، ذلـك مسـتوى    ع وحواريي حممد  -  هذا هو الفارق الكبري بني حواريي عيسى عليه السالم        
 .. وهؤالء مقبولون عند اهللا وهؤالء مقبولـون        ..وهؤالء مسلمون وأولئك مسلمون    .. وهذا مستوى 

  .. ولكن تبقي املستويات متباعدة كما أرادها اهللا
ومل تـذكر يف هـذه      . مل ترد يف كتب النصارى     - كما أوردها القرآن الكرمي    -  وقصة املائدة 

قيقة الـيت   ال يؤمن معها على احل    ،  بفترة طويلة  - عليه السالم  - األناجيل اليت كتبت متأخرة بعد عيسى     
 - عليه السـالم   - وهذه األناجيل ليست إال رواية بعض القديسني عن قصة عيسى         . ترتلت من عند اهللا   

  .. وليست هي ما أنزله اهللا عليه ومساه اإلجنيل الذي آتاه
فورد يف إجنيـل مـىت يف ايـة         :  ولكن ورد يف هذه األناجيل خرب عن املائدة يف صورة أخرى          

ألن هلـم اآلن    ،  إين أشفق على اجلميـع    : وقال،  وأما يسوع فدعا تالميذه   :  " اإلصحاح اخلامس عشر  
. ولست أريد أن أصرفهم صائمني لئال خيوروا يف الطريق        . وليس هلم ما يأكلون   ،  ثالثة أيام ميشون معي   

م ك: فقال هلم يسوع  ؟  من أين لنا يف الربية خبز ذا املقدار حىت يشبع مجعا هذا عدده            : فقال له تالميذه  
وأخـذ  ؛  فأمر اجلموع أن يتكئوا على األرض     . سبعة وقليل من صغار السمك    : فقالوا؟  عندكم من اخلبز  

، فأكل اجلمع وشبعوا  ،  والتالميذ أعطوا اجلمع  ،  وأعطى تالميذه ،  وشكر وكسر ،  السبع خبزات والسمك  
 "  لنساء واألوالد ما عدا ا  ،  واآلكلون كانوا أربعة اآلف   ،  مث رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة        

  .. وورد مثل هذه الرواية يف سائر األناجيل.. . 
ألن . يريان أن املائـدة مل تـرتل       - كمجاهد واحلسن  - رضوان اهللا عليهم   -  وبعض التابعني 

إين مرتهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال           :  " احلواريني حينما مسعوا قول اهللا سبحانه     
 : خافوا وكفوا عن طلب نزوهلا ..  " ن العاملنيأعذبه أحدا م
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هو مثل ضربة اهللا ومل     :  " روى الليث بن أىب سليم عن جماهد قال       :  "  قال ابن كثري يف التفسري    
هو  - حدثنا القاسم ،  حدثنا احلارث : مث قال ابن جرير   . ]رواه ابن أىب حامت وابن جرير       [  " يرتل شيء 
مائدة عليها طعام أبوها حني عرض علـيهم        : جريج عن جماهد قال   حدثنا حجاج عن ابن      - ابن سالم 

حـدثنا  ،  حدثنا حممد بن جعفر   ،  حدثنا أبو املثىن  ؛  وقال أيضا  .. فأبوا أن ترتل عليهم   ،  العذاب إن كفروا  
، حدثنا يزيـد ، وحدثنا بشر .. إا مل ترتل  : أنه قال يف املائدة   ،  عن احلسن ،  عن منصور بن زاذان   ،  شعبة

فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا       :  " ملا قيل هلم  : كان احلسن يقول  : قال،  عن قتادة ،  حدثنا سعيد 
  " . فلم ترتل، ال حاجة لنا فيها: قالوا " ال أعذبه أحدا من العاملني

ووعد اهللا  .  " إين مرتهلا عليكم  :  " ألن اهللا تعاىل قال   .  ولكن أكثر آراء السلف على أا نزلت      
  ..  القرآن الكرمي عن املائدة هو الذي نعتمده يف أمرها دون سواهوما أورده. حق

يف مواجهة قومه يوم احلشر وعلى مشـهد مـن           - يذكر عيسى بن مرمي    - سبحانه -  إن اهللا 
 : بفضله عليه - العاملني

 ؟ هل يستطيع ربك أن يرتل علينا مائدة من السماء        ،  يا عيسى ابن مرمي   : إذ قال احلواريون   " 
 ..  " 

 يعرفون أنه بشـر    - وهم تالميذ املسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به        -  لقد كان احلواريون  
وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإمنا هو عبد مربـوب          . وينادونه مبا يعرفونه عنه حق املعرفة      .. ابن مرمي .. 
 أن ربه هو الـذي يصـنع      وكانوا يعرفون كذلك  ؛  إمنا هو ابن مرمي ومن عبيداهللا     ،  وأنه ليس ابن اهللا   . هللا

لذلك حني   .. وليس هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته اخلاصة        ،  تلك املعجزات اخلوارق على يديه    
فهم يعرفون أنه بذاته ال يقدر على هـذه         ،  مل يطلبوها منه  ،  أن ترتل عليهم مائدة من السماء     ،  طلبوا إليه 
 : وإمنا سألوه. اخلارقة

  "  .. ؟ طيع ربك أن يرتل علينا مائدة من السماءهل يست، يا عيسى ابن مرمي " 
كيف سألوا ذه الصيغة بعد إميـام   ..  " هل يستطيع ربك:  "  واختلفت التأويالت يف قوهلم 

ولكـن   ]يقدر  [  إن معىن يستطيع ليس   : وقيل. على إسالمهم له   - عليه السالم  - باهللا وإشهاد عيسى  
. هل يستجيب لـك إذا طلبـت      : إن معناها : وقيل. رتهلا عليهم املقصود هو الزم االستطاعة وهو أن ي      

  .. مبعىن هل متلك أنت أن تدعو ربك ليرتل علينا مائدة من السماء " . هل تستطيع ربك:  " وقرئت
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 .. حمذرا إياهم من طلب هذه اخلارقـة       - عليه السالم  -  وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى      
 . وال يقترحون على اهللا ،ألن املؤمنني ال يطلبون اخلوارق

  ..  " اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني: قال " 
 : معلنني عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه، ولكن احلواريني كرروا الطلب

ونكـون عليهـا مـن      ،  ونعلم أن قد صدقتنا   ،  وتطمئن قلوبنا ،  نريد أن نأكل منها   : قالوا " 
 .  " الشاهدين

وتطمئن قلوم  . ذا الطعام الفريد الذي ال نظري له عند أهل األرض          فهم يريدون أن يأكلوا من ه     
مث يكونـوا   ،  ويستيقنوا أن عيسى عليه السالم قد صدقهم      ؛  برؤية هذه اخلارقة وهي تتحقق أمام أعينهم      

 . شهودا لدى بقية قومهم على وقوع هذه املعجزة
فهؤالء طراز آخر    ع  وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معينا دون مستوى أصحاب حممد          

 ! باملوازنة مع هذا الطراز
 : إىل ربه يدعوه - عليه السالم -  عندئذ اجته عيسى

، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا           : قال عيسى ابن مرمي    " 
  ..  " وارزقنا وأنت خري الرازقني، وآية منك

أدب العبد اتيب مع إهله      -  يكرر السياق القرآين هذه النسبة     كما - بن مرمي  -  ويف دعاء عيسى  
تعمنـا بـاخلري    ،  إنين أدعوك أن ترتل علينا مائدة من السماء       . يا ربنا . يا اهللا : فهو يناديه . ومعرفته بربه 

فهو  .. وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خري الرازقني       ؛  فتكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا    ،  والفرحة كالعيد 
يوم ،  يف مواجهة قومه  ،  وهذا االعتراف يعرض على مشهد من العاملني      . وأن اهللا ربه  ؛  ن يعرف أنه عبد   إذ

 ! املشهد العظيم
لقـد   .. ولكن باجلد الالئق جبالله سـبحانه     ؛   واستجاب اهللا دعاء عبده الصاحل عيسى بن مرمي       

قة عذابا شـديدا بالغـا يف       على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه اخلار        . واستجاب اهللا . طلبوا خارقة 
 : شدته ال يعذبه أحدا من العاملني

فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحـدا مـن         ،  فمن يكفر بعد منكم   ،  إين مرتهلا عليكم  : قال اهللا  " 
  ..  " العاملني
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وحىت ال ميضي الذين    . حىت ال يصبح طلب اخلوارق تسلية وهلوا      ؛   فهذا هو اجلد الالئق جبالل اهللا     
 !  الربهان املفحم دون جزاء رادعيكفرون بعد

فأما هنا فإن النص حيتمل      ..  وقد مضت سنة اهللا من قبل الك من يكذبون بالرسل بعد املعجزة           
 . أو أن يكون يف اآلخرة، أن يكون هذا العذاب يف الدنيا

|     |     | 
 األلوهيـة   قضـية  .. ليمضي إىل القضية األساسـية     .. ويسكت السياق بعد وعد اهللا وديده     

فلنعد إىل املشهد العظيم فهو ما يزال معروضا على          .. وهي القضية الواضحة يف الدرس كله      .. والربوبية
لنعد إليه فنسمع استجوابا مباشرا يف هذه املرة يف مسألة األلوهية املدعاة لعيسى بن مـرمي         . أنظار العاملني 

ليسمعوه وهو يتربأ إىل ربه يف      . هة الذين عبدوه  عليه السالم يف مواج    - استجوابا يوجه إىل عيسى   . وأمه
 : دهش وفزع من هذه الكبرية اليت افتروها عليه وهو منها برى ء

: قال؟  اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا     : أأنت قلت للناس  ،  يا عيسى ابن مرمي   : وإذ قال اهللا   " 
تعلم مـا يف نفسـي وال        ،إن كنت قلته فقد علمته    . ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق        : سبحانك

، أن اعبدوا اهللا ريب وربكم    : ما قلت هلم إال ما أمرتين به      . إنك أنت عالم الغيوب   ،  أعلم ما يف نفسك   
وأنت على كل شـيء     ،  فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم     ،  وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم     

  ..  " كيموإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احل، إن تعذم فإم عبادك. شهيد
ولكنه االستجواب اهلائل الرهيب يف اليـوم       . ليعلم ماذا قال عيسى للناس     - سبحانه -  وإن اهللا 
ولكن يف صورته هذه ويف اإلجابة عليه       ؛  االستجواب الذي يقصد به إىل غري املسؤول      : العظيم املوهوب 

  .. ما يزيد من بشاعة موقف املؤهلني هلذا العبد الصاحل الكرمي
 .. أن يدعي األلوهية وهو يعلم أنه عبـد        .. لكبرية اليت ال يطيق بشر عادي أن يقذف ا         إا ا 

وقد أسلف اهللا له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه          ؛  كيف بعيسى بن مرمي   ؟  فكيف برسول من أويل العزم    
 ؟ ملستقيموهو العبد الصاحل ا، كيف به يواجه استجوابا عن ادعاء األلوهية؟ بالرسالة وقبل ما اصطفاه

 : يبدأ بالتسبيح والترتيه ..  من أجل ذلك كان اجلواب الواجف الراجف اخلاشع املنيب
  " . ! سبحانك: قال " 

 :  ويسرع إىل التربؤ املطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصال
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 .  " ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق " 
تصاغر أمـام اهللا وبيـان خصـائص عبوديتـه          مع ال ؛   ويستشهد بذات اهللا سبحانه على براءته     

 : وخصائص ألوهية ربه
إنـك أنـت عـالم      . تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك        ،  إن كنت قلته فقد علمته     " 
  ..  " الغيوب

، وبعد هذه التسبيحة الطويلة جيرؤ على اإلثبات والتقرير فيما قاله وفيما مل يقلـه             ،   وعندئذ فقط 
 :  إال أن يعلن عبوديته وعبوديتهم هللا ويدعوهم إىل عبادتهفيثبت أنه مل يقل هلم

 .  " أن اعبدوا اهللا ريب وربكم: ما قلت هلم إال ما أمرتين به " 
قـد تـوىف     - سبحانه - وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن اهللا      ..  مث خيلي يده منهم بعد وفاته     

أي  - فيمـا أرى  - ولـيس هنالـك  . د اهللاوبعض اآلثار تفيد أنه حي عن. عيسى بن مرمي مث رفعه إليه   
فالشهداء . وأن يكون حيا عنده   ،  تعارض يثري أي استشكال بني أن يكون اهللا قد توفاه من حياة األرض            

وكذلك . أما صورة حيام عنده فنحن ال ندري هلا كيفا        . كذلك ميوتون يف األرض وهم أحياء عند اهللا       
 : إنين ال أدري ماذا كان منهم بعد وفايت: يقول لربهوهو هنا  - عليه السالم - صورة حياة عيسى

فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنـت علـى   ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم     " 
  ..  " كل شيء شهيد

وتقرير قوة اهللا على املغفرة     . مع تقرير عبوديتهم هللا وحده    ؛   وينتهي إىل التفويض املطلق يف أمرهم     
 : مته فيما يقسم هلم من جزاء سواء كان هو املغفرة أو العذابوحك؛ هلم أو عذام

  ..  " وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم، إن تعذم فإم عبادك " 
 !  فياهللا للعبد الصاحل يف موقفه الرهيب

ؤ اليت يتربأ منها العبد الطاهر الربيء ذلـك التـرب         ؛   وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبرية      
 ؟ ويبتهل من أجلها إىل ربه هذا االبتهال املنيب، الواجف

فلعلـهم  . إن السياق ال يلقي إليهم التفاته واحـدة  .. ؟    يف هذا املشهد  ،   أين هم يف هذا املوقف    
 : لنشهد ختام املشهد العجيب! فلندعهم حيث تركهم السياق. يتذاوبون خزيا وندما
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هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيهـا         . همهذا يوم ينفع الصادقني صدق    : قال اهللا  " 
  ..  " ذلك الفوز العظيم، رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، أبدا

الذين أطلقـوا  ؛ إنه التعقيب املناسب على كذب الكاذبني      .. هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم     .. 
الـيت  ،  األلوهية والعبوديـة قضية .. يف أعظم القضايا كافة   . تلك الفرية الضخمة على ذلك النيب الكرمي      

  .. يقوم على أساس احلق فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه
يف ختام االستجواب اهلائل علـى      ،  إا كلمة رب العاملني    .. هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم     .. 

ـ . وهي الكلمة احلامسة يف القضية    . وهي الكلمة األخرية يف املشهد     .. مشهد من العاملني   ا ذلـك   ومعه
 : اجلزاء الذي يليق بالصدق والصادقني

  ..  " هلم جنات جتري من حتتها األار " 
  ..  " خالدين فيها أبدا " 
  ..  " رضي اهللا عنهم " 
  ..  " ورضوا عنه " 

 : اجلنات واخللود ورضا اهللا ورضاهم مبا لقوا من رم من التكرمي ..  درجات بعد درجات
  ..  " ذلك الفوز العظيم " 

ومسعنـا الكلمـة     - من خالل العرض القرآين له بطريقة القرآن الفريدة        -  ولقد شهدنا املشهد  
ومل تدعه  ؛  وال مستقبال ينتظر  ،  شهدنا ومسعنا ألن طريقة التصوير القرآنية مل تدعه وعدا يوعد          .. األخرية

ه واقعا اللحظة تسمعه اآلذان     وجسمت،  إمنا حركت به املشاعر   . عبارات تسمعها اآلذان أو تقرؤها العيون     
  .. وتراه العيون

فهو بالقياس  ،  مستقبال ننتظره يوم الدين    - حنن البشر احملجوبني   -  على أنه إن كان بالقياس إلينا     
  .. فالزمن وحجابه إمنا مها من تصوراتنا حنن البشر الفانني. واقع حاضر، إىل علم اهللا املطلق

|     |     | 
يف ! ويف مواجهة الفرية الكربى اليت مل يفتر أضخم منها قط أتباع رسـول            ؛  درسويف اية هذا ال   

الفريـة  ؛  فرية ألوهيته  - عليه السالم  - مواجهة الفرية الكربى اليت أطلقها أتباع املسيح عيسى بن مرمي         
  .. وفوض ربه يف أمر قومه بشأا هذا التفويض، اليت تربأ منها هذا التربؤ
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يف ذلك  ،  ويف اية الدرس الذي عرض ذلك االستجواب الرهيب عنها        ،  رية يف مواجهة هذه الف   
مبلك السماوات واألرض    - سبحانه - يعلن تفرد اهللا  ؛  جييء اإليقاع األخري يف السورة     .. املشهد العظيم 

 : على كل شيء بال حدود - سبحانه - وقدرته؛ وما فيهن
  ..  "  شيء قديروهو على كل، هللا ملك السماوات واألرض وما فيهن " 

ومع ذلك املشهد   ،   ختام يتناسق مع تلك القضية الكربى اليت أطلقت حوهلا تلك الفرية الضخمة           
ويفوضون إليه  ؛  وينيب إليه الرسل  ،  ويتفرد بالقدرة ،  ويتفرد باأللوهية ،  العظيم الذي يتفرد اهللا فيه بالعلم     

الذي له ملـك السـماوات      . لعزيز احلكيم ويفوض فيه عيسى بن مرمي أمره وأمر قومه إىل ا         ؛  األمر كله 
  .. وهو على كل شيء قدير، واألرض وما فيهن

، وتعرضه ممثال يف اتباع شريعة اهللا وحـده        " الدين "  وختام يتناسق مع السورة اليت تتحدث عن      
إنه املالك الذي له ملك السـماوات واألرض ومـا           .. واحلكم مبا أنزله دون سواه    ،  والتلقي منه وحده  

  ..  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون:  " واملالك هو الذي حيكم، نفيه
لتتوحـد   .. وقضية احلكم مبا أنزل اهللا     .. قضية التوحيد  .. قضية األلوهية  ..  إا قضية واحدة  
  .. األلوهية ويتحقق التوحيد
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 عرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، وال دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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 خذهلم حىت
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