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 - )1(إن مل تكن هي آخر ما نزل من القرآن           - هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن        
كما تضمنت  ؛  ومن مث قد تضمنت أحكاما ائية يف العالقات بني األمة املسلمة وسائر األمم يف األرض              

، )2(وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة من طبقاتـه          ،  وحتديد قيمه ومقاماته  ،  تصنيف اتمع املسلم ذاته   
 . ووصف واقع هذا اتمع جبملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا

 لإلسالم ومراحلـه    ذات أمهية خاصة يف بيان طبيعة املنهج احلركي        - ذا االعتبار  -  والسورة
 حني تراجع األحكام النهائية اليت تضمنتها مع األحكام املرحلية اليت جاءت يف السور قبلها              - وخطواته

وبدون هذه املراجعة   . وهذه املراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك املنهج وعن مدى حسمه كذلك            -
 تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت     كما يقع كلما انتزعت اآليات اليت     ،  ختتلط الصور واألحكام والقواعد   

؛ مث أريد لآليات اليت تتضمن األحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك األحكـام املرحليـة               ؛  ائية
مما نرجو أن يوفقنا    . وعالقات اتمع املسلم باتمعات األخرى    ،  وخباصة يف موضوع اجلهاد اإلسالمي    
 . ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورةويف ؛ اهللا إليضاحه وبيانه يف هذا التقدمي

|     |     | 
ومراجعة ما جاء يف الروايات املـأثورة عـن         ؛  ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية     

يتبني أن السورة جبملتها نزلت يف       . . ومراجعة أحداث السرية النبوية كذلك    ؛  أسباب الرتول ومالبساته  
ومع أننا ال منلك اجلزم باملواقيت الدقيقة اليت         . . ها مل ترتل دفعة واحدة    ولكن . . العام التاسع من اهلجرة   

 . . إال أنه ميكن الترجيح بأا نزلت يف ثالث مراحـل ، نزلت فيها مقاطع السورة يف خالل العام التاسع 
أثنـاء  واملرحلة الثانية كانت يف . املرحلة األوىل منها كانت قبل غزوة تبوك يف شهر رجب من هذا العام    

أما مقدمات السـورة مـن    . واملرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها     . االستعداد هلذه الغزوة مث يف ثناياها     

                                                 
 . .  الرواية الراجحة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت )1(
 الطبقات اليت نعنيها يف اتمع املسلم ليست طبقات اجتماعية باملعىن الصغري املفهوم اآلن من الطبقيـة ولكنـها                   )2(

 تقوم على قيم إسالمية حبتة كالسابقني من املهاجرين واألنصار، وأهل بدر، وأصحاب بيعة الرضوان ومن الطبقات اليت
 اخل . . . أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والقاعدين، واملنافقني 
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أوهلا إىل اية اآلية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متأخرة يف اية السنة التاسعة قبيل موسم احلـج يف                   
 .  كل ما ميكن ترجيحه واالطمئنان إليههو - على اإلمجال - وهذا . . ذي القعدة أو يف ذي احلجة

|     |     | 
حتديدا  - من أوهلا إىل ختام اآلية الثامنة والعشرين       - وقد تضمنت السورة يف املقطع األول منها      

مع إبـراز األسـباب الواقعيـة       ؛  للعالقات النهائية بني املعسكر اإلسالمي واملشركني عامة يف اجلزيرة        
ويف تعبريات قويـة    ،  باألسلوب القرآين املوحي املؤثر   ،  يت يقوم عليها هذا التحديد    والتارخيية والعقيدية ال  
 : هذه مناذج منها؛ عميقة التأثري، اإليقاع حامسة الداللة

، فسيحوا يف األرض أربعـة أشـهر      . براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني         " 
وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج        . الكافرينوأن اهللا خمزي    ،  واعلموا أنكم غري معجزي اهللا    

وإن توليتم فاعلموا أنكم غـري      ،  فإن تبتم فهو خري لكم    ،  األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسوله      
مث مل ينقصوكم شـيئا  ،  إال الذين عاهدمت من املشركني    . وبشر الذين كفروا بعذاب أليم    ،  معجزي اهللا 

فإذا انسـلخ األشـهر   ، متوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا حيب املتقني      فأ،  ومل يظاهروا عليكم أحدا   
فإن تـابوا  ، وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد، احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

وإن أحد من املشركني اسـتجارك     . إن اهللا غفور رحيم   ،  وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم     
  " . مث أبلغه مأمنه ذلك بأم قوم ال يعلمون، م اهللافأجره حىت يسمع كال

إال الذين عاهـدمت عنـد املسـجد         - كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله        " 
كيف وإن يظهـروا علـيكم ال       . إن اهللا حيب املتقني   ،  فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم     -؟    احلرام

اشتروا بآيات اهللا مثنا    . م وتأىب قلوم وأكثرهم فاسقون    يرضونكم بأفواهه ،  يرقبوا فيكم إال وال ذمة    
وأولئك هـم   ،  ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة      . إم ساء ما كانوا يعملون    ،  قليال فصدوا عن سبيله   

. ونفصل اآليات لقوم يعلمون   ،  فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين        . املعتدون
إم ال أميان هلـم لعلـهم       ،   بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر        وإن نكثوا أميام من   

؟ أختشـوم ؟  ومهوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة      ،  أال تقاتلون قوما نكثوا أميام    . ينتهون
، وينصـركم علـيهم   ،  قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم وخيـزهم     . فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني      

أم . ويتوب اهللا على من يشاء واهللا عليم حكـيم        ،  ويذهب غيظ قلوم  ،   قوم مؤمنني  ويشف صدور 
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حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني                  
  " .  . . . واهللا خبري مبا تعملون؟ وليجة

إن استحبوا الكفر علـى      -  وإخوانكم أولياء  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم       "  . . . 
إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوانكم         : قل. ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون      - اإلميان

أحـب   . . ومساكن ترضوا ،  وجتارة ختشون كسادها  ،  وأموال اقترفتموها ،  وأزواجكم وعشريتكم 
واهللا ال يهـدي القـوم      ،  يأيت اهللا بـأمره   فتربصوا حىت    . . إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله      

  . .  " الفاسقني
، فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا      ،  يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس       . . .  " 

  . .  " إن اهللا عليم حكيم - إن شاء - وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله
ومن القوة يف   ؛  ويف آيات املقطع كله   ،  ليت اقتطفناها هنا   وظاهر من األسلوب القرآين يف اآليات ا      

مدى ما كان يعـتلج يف نفـوس        ،  التحضيض التأليب على قتال املشركني ومقاطعتهم يف اجلزيرة قاطبة        
من التحرج والتخوف والتردد يف اختـاذ هـذه          - أو فريق منها على األقل له وزنه       - اجلماعة املسلمة 

بسبب عوامل شىت نرجو أن نكشف عنها يف هـذا التقـدمي ويف أثنـاء              ،  اخلطوة احلامسة يف ذلك احلني    
 . استعراض النصوص القرآنية قريبا

فقد تضمن حتديدا للعالقات النهائية كذلك بني اتمع املسـلم         - يف السورة  -  أما املقطع الثاين  
وتكشـف  ؛ م هذا التحديـد مع بيان األسباب العقيدية والتارخيية والواقعية اليت حتت    ؛  وأهل الكتاب عامة  

وعن احنراف أهل الكتاب عن دين اهللا الصـحيح عقيـدة           ؛  كذلك عن طبيعة اإلسالم وحقيقته املستقلة     
والذي به صاروا أهـل     ؛  ليسوا على دين اهللا الذي نزله هلم       - يف اعتبار اإلسالم   - مبا جيعلهم ؛  وسلوكا
 : كتاب

ر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يـدينون        قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخ        " 
 .  " حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، دين احلق من الذين أوتوا الكتاب

ذلك قـوهلم بـأفواههم      . . وقالت النصارى املسيح ابن اهللا    ،  وقالت اليهود عزير ابن اهللا     " 
اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من     ؟  أىن يؤفكون ! قاتلهم اهللا  . . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل     

 " سبحانه عما يشركون  ،  ال إله إال هو   ،  وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا     ،  دون اهللا واملسيح ابن مرمي    
 . 
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هـو  . ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكـافرون ، يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم   " 
 .  " ولو كره املشركون، يظهره على الدين كلهالذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ل

يا أيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون               " 
يـوم  . والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم           ،  عن سبيل اهللا  

هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا      . . ههم وجنوم وظهورهم  حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى ا جبا       
 .  " ما كنتم تكرتون

 وظاهر كذلك من األسلوب القرآين يف هذا املقطع أنه مواجهة ملا كان يف النفوس يومذاك مـن                 
ذا اللون من العالقات الـيت       - أو الغالبية العظمى منهم    - يب وتردد يف مواجهة أهل الكتاب عامة      

باملواجهـة ابتـداء هـم الـروم         - كان - وحقيقة إن املقصود   . . ها اآلية األوىل يف املقطع    تنص علي 
ملا كـان   ؛  وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب     ؛  وحلفاؤهم من نصارى العرب يف الشام وما وراءها       

نطبـق  ممـن ت ؛ ولكن النص عام يف أهل الكتاب عامة   . . للروم من بأس ومسعة تارخيية بني أهل اجلزيرة       
 . عند مواجهة النصوص - إن شاء اهللا - عليهم األوصاف الواردة يف اآلية كما سنفصل

 ويف املقطع الثالث يبدأ النعي على املتثاقلني الذين دعوا إىل التجهز للغـزوة فتثـاقلوا إىل األرض          
ـ    ،  وهؤالء ليسوا كلهم من املنافقني كما سيتبني       . . وتكاسلوا عن النفري   ، ذه اخلطـوة  مما يشي مبشقة ه

ونقف عنـدها    - بإذن اهللا  - على النفوس يف ذلك احلني لألسباب اليت نرجو أن نفصلها         ،  وهذه الغزوة 
 : يف حينها

أرضـيتم  ؟  انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض      : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم         " 
، إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما    . خره إال قليل  فما متاع احلياة الدنيا يف اآل     ؟  باحلياة الدنيا من اآلخرة   

إال تنصروه فقد نصـره اهللا إذ       . واهللا على كل شيء قدير    . وال تضروه شيئا  ،  ويستبدل قوما غريكم  
فـأنزل اهللا  ، ال حتزن إن اهللا معنـا  : إذ يقول لصاحبه  ،  أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار        

واهللا ،  وكلمة اهللا هي العليـا    ،  روها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى     وأيده جبنود مل ت   ،  سكينته عليه 
ذلكم خـري لكـم إن      ،  انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا        . عزيز حكيم 
 .  " كنتم تعلمون

ومن تذكري الذين آمنوا بنصر     ؛  وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد املكررة يف هذا املقطع         
ومـن  ؛  دون أن يكون ألحد من البشر مشاركة يف هذا النصر         ؛  إذ أخرجه الذين كفروا    ع هللا للرسول ا
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ظاهر من هذا كله ما كان يف املوقف من مشقة ومن ختلف             . . األمر اجلازم هلم بأن ينفروا خفافا وثقاال      
لتـذكري واألمـر    اقتضى هذا احلشد من التأنيب والتهديد والتوكيد وا       ،  ومن قعود ومن يب ومن تردد     

  . . الشديد
 - وهو يستغرق أكثر من نصفها    ،  وهو أطول مقاطعها   -  مث جييء املقطع الرابع يف سياق السورة      
ومواقفهم يف غـزوة    ،  ووصف أحواهلم النفسية والعملية   ،  يف فضح املنافقني وأفاعيلهم يف اتمع املسلم      

هم وحيلهم ومعاذيرهم يف التخلف عن اجلهـاد        وكشف حقيقة نوايا  ،  تبوك وقبلها ويف أثنائها وما تالها     
يصـاحب هـذا    . واخللص من املؤمنني   ع وإيذاء رسول اهللا  ،  وبث الضعف والفتنة والفرقة يف الصف     

واملفاصـلة  ،  وحتديد العالقات بني هؤالء وهؤالء    ،  الكشف حتذير اخللصاء من املؤمنني من كيد املنافقني       
؛ وهذا القطاع يؤلف يف احلقيقـة جسـم السـورة          . . عمالهبني الفريقني ومتييز كل منهما بصفاته وأ      

ويتجلى من خالله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتالشى من اتمع املسـلم        
ولن منلك أن نستعرض هنا هـذا القطـاع بطولـه           . مما سنكشف عن أسبابه يف فقرة تالية      ،  قبيل الفتح 

 : عتهفنكتفي بفقرات منه تدل على طبي
وسيحلفون بـاهللا   ،  ولكن بعدت عليهم الشقة   ،  لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك       " 

  " .  . . . يهلكون أنفسهم واهللا يعلم إم لكاذبون، لو استطعنا خلرجنا معكم
اقعدوا : وقيل،  ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم    ،  ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة      . . .  " 

وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنـة وفـيكم       ،  لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال      . ينمع القاعد 
وقلبوا لك األمور حىت جـاء احلـق        ،  لقد ابتغوا الفتنة من قبل    . واهللا عليم بالظاملني   . . مساعون هلم 

 .  " وظهر أمر اهللا وهم كارهون
إن . وإن جهنم حمليطة بالكافرين    ،أال يف الفتنة سقطوا   ،  ائذن يل وال تفتين   : ومنهم من يقول   " 

 .  " ويتولوا وهم فرحون  ،  قد أخذنا أمرنا من قبل    : وإن تصبك مصيبة يقولوا   ،  تصبك حسنة تسؤهم  
 . . 

لو جيدون ملجـأ أو     . ولكنهم قوم يفرقون  ،  وما هم منكم  ،  وحيلفون باهللا إم ملنكم    . . .  " 
 .  " مغارات أو مدخال لولوا إليه وهم جيمحون
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وإن مل يعطـوا منـها إذا هـم         ،  هم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضـوا         ومن " 
، سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله    ،  حسبنا اهللا : وقالوا،  ولو أم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله      . يسخطون

  . . .  " إنا إىل اهللا راغبون
يؤمن باهللا ويـؤمن    ،  قل أذن خري لكم   . ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن       . . .  " 

 .  " والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم، ورمحة للذين آمنوا منكم، للمؤمنني
أمل يعلموا أنه   . واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني       ،  حيلفون باهللا لكم لريضوكم    " 

 .  " ذلك اخلزي العظيم، من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
استهزئوا إن اهللا خمرج مـا      : قل،  حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم          " 
. ؟  أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون    : قل،  إمنا كنا خنوض ونلعب   : ولئن سألتهم ليقولن  . حتذرون

 .  " منيإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأم كانوا جمر، ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم
ويقبضـون  ،  يأمرون باملنكر وينهون عن املعـروف     ،  املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض     " 
وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم       . إن املنافقني هم الفاسقون   ،  نسوا اهللا فنسيهم  ،  أيديهم

  . . .  " ولعنهم اهللا وهلم عذاب مقيم، خالدين فيها هي حسبهم
. ومأواهم جهنم وبئس املصـري    ،  يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم         . . .  "

وما نقموا إال   ،  وكفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينالوا      ،  ولقد قالوا كلمة الكفر   ،  حيلفون باهللا ما قالوا   
ـ     ،  فإن يتوبوا يك خريا هلم    ،  أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله      ذابا أليمـا يف    وإن يتولوا يعذم اهللا ع

  . .  " وما هلم يف األرض من ويل وال نصري، الدنيا واآلخرة
فلما آتاهم مـن    . ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني            " 

فأعقبهم نفاقا يف قلوم إىل يوم يلقونه مبـا أخلفـوا اهللا مـا              . فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون     
  . .  " كانوا يكذبونومبا ، وعدوه

الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون              " 
إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن      ،  استغفر هلم أو ال تستغفر هلم     . منهم سخر اهللا منهم وهلم عذاب أليم      

 .  " قوم الفاسقنيواهللا ال يهدي ال، ذلك بأم كفروا باهللا ورسوله، يغفر اهللا هلم
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وكرهوا أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل       ،  فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا      " 
فليضحكوا قليال وليبكوا   . نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون      : قل،  ال تنفروا يف احلر   : وقالوا،  اهللا

لـن  : فقـل . استأذنوك للخروج ف،  فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم     . كثرياً جزاء مبا كانوا يكسبون    
وال . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلـالفني        ،  خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا      

. إم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسـقون       ،  تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه         
  " وتزهق أنفسهم وهم كافرون   ،  ا يف الدنيا  إمنا يريد اهللا أن يعذم      ،  وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم   

 . . . 
 اخل  . . .  اخل

 وهذه احلملة الطويلة الكاشفة تشي مبا كان للمنافقني يف هذه الفترة من حماوالت كثرية إليـذاء                
كما أا يف الوقـت ذاتـه       . الصف املسلم وفتنته وشغله بشىت الفنت والدسائس واألكاذيب عن وجهته         

؛  اخللخلة وعدم التناسق يف التكوين العضوي للمجتمع اإلسالمي يف هذه الفتـرة            تكشف عن حالة من   
كما يشري إليها النهي املشـدد عـن االسـتغفار           " وفيكم مساعون هلم  :  " يشري إليها قول اهللا سبحانه    
هذه احلالة اليت نشأت عن دخول مجاعات كثرية يف اإلسالم بعد الفـتح              . . للمنافقني أو الصالة عليهم   

مما سنفصل القول   ؛  وال كانوا قد انطبعوا بالطابع اإلسالمي الصحيح      ،  مل يكن اإلميان قد استقر يف قلوم      
فيه بعد استعراض التصنيف القرآين الوارد يف السورة هلذه اجلماعات املتنوعة اليت كان اتمـع املسـلم               

 . يتألف منها يف هذه الفترة
ومنه نعلم أنه كان إىل جـوار       . ذي يتوىل هذا التصنيف    واملقطع اخلامس يف سياق السورة هو ال      

وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة اتمع املسـلم الصـلبة           - السابقني املخلصني من املهاجرين واألنصار    
األعراب وفيهم املخلصون واملنافقون والذين مل ختـالط قلـوم بشاشـة       . . مجاعات أخرى  - القوية

وآخرون خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ومل يتم انطباعهم بالطـابع           . املدينةاإلميان واملنافقون من أهل     
وطائفة جمهولة احلال ال تعرف حقيقة مصـريها متـروك          . اإلسالمي ومل يصهروا يف بوتقة اإلسالم متاما      

والنصـوص  !  . . ومتآمرون يتسترون باسـم الـدين     . أمرها هللا وفق ما يعلمه من حقيقة حاهلا ومآهلا        
، وتقرر كيف تعامل يف اتمـع املسـلم       ؛  تتحدث عن هذه اجلماعات كلها يف اختصار مفيد       القرآنية  

 : واخللص من املسلمني إىل طريقة التعامل مع كل منهم ع وتوجه رسول اهللا
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واهللا علـيم   ،  األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله             " 
واهللا ،  عليهم دائرة السـوء   ،  ويتربص بكم الدوائر  ،  ما ينفق مغرما  ومن األعراب من يتخذ     . حكيم

ويتخذ ما ينفق قربات عنـد اهللا وصـلوات   ،  ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر      . مسيع عليم 
 .  " إن اهللا غفور رحيم، سيدخلهم اهللا يف رمحته، أال إا قربة هلم؛ الرسول

ألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضـي اهللا عنـهم         والسابقون األولون من املهاجرين وا     " 
 .  " ذلك الفوز العظيم، وأعد هلم جنات جتري حتتها األار خالدين فيها أبدا، ورضوا عنه
ال تعلمهم حنـن    ،  مردوا على النفاق  ،  وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة        " 

 .  " مث يردون إىل عذاب عظيم، نعلمهم سنعذم مرتني
إن ، عسى اهللا أن يتوب علـيهم ، وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا  " 

، وصل عليهم إن صالتك سكن هلـم      ،  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا      . اهللا غفور رحيم  
  " .  . . . واهللا مسيع عليم

 .  " واهللا عليم حكيم ،إما يعذم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون ألمر اهللا . . .  " 
والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله              " 

ملسجد أسـس   ،  ال تقم فيه أبدا   . واهللا يشهد إم لكاذبون   ،  وليحلفن إن أردنا إال احلسىن    ،  من قبل 
 "  . . واهللا حيب املطهرين  ،  هروافيه رجال حيبون أن يتط    ،  على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه        

 . اخل
كما تصفه هـذه     -  وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات واملستويات اإلميانية يف اتمع املسلم         

مما كان اتمع قد برئ منه أو كاد قبيل فتح مكة           ،  مدى اخللخلة اليت وجدت فيه بعد الفتح       - النصوص
 . كما سيجيء

ورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة اإلسالمية مع اهللا على اجلهـاد يف             واملقطع السادس يف سياق الس    
وأنه ال حيل هلـم     ،  وواجب أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب فيه       ،  سبيله وطبيعة هذا اجلهاد وحدوده    

وضـرورة  ؛  أن يتخلفوا عنه وما كان هلم أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عـن نفسـه                 
ويف ثنايا هذا املقطع يرد بيان ملا قضى اهللا به يف شأن بعض الـذين                . . شركني واملنافقني املفاصلة مع امل  
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ووصف لبعض أحوال املنافقني وموقفهم جتاه ما يترتل من القرآن          ؛  ختلفوا عن الغزوة خملصني غري منافقني     
 : الكرمي

فيقتلـون  ،  يف سبيل اهللا  يقاتلون  ،  إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          " 
فاستبشروا ببيعكم  ؟  ومن أوىف بعهده من اهللا    ،  وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن      ،  ويقتلون

  . . .  " وذلك هو الفوز العظيم، الذي بايعتم به
من بعد ما   ،  ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب            . . .  " 

فلما تبني  ،  وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه         . م أم أصحاب اجلحيم   تبني هل 
  . . .  " له أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم

لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد               . . .  " 
وعلى الثالثة الـذين خلفـوا      . إنه م رؤوف رحيم   ،  مث تاب عليهم  ،  مما كاد يزيغ قلوب فريق منه     

وظنوا أن ال ملجأ مـن اهللا إال        ،  وضاقت عليهم أنفسهم  ،  حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت      
  . . .  " إن اهللا هو التواب الرحيم، مث تاب عليهم ليتوبوا، إليه

اب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا        ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعر        . . .  " 
وال يطـأون   ،  ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سـبيل اهللا            ،  بأنفسهم عن نفسه  
إن اهللا ال يضـيع أجـر       ،  وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل          ،  موطئا يغيظ الكفار  

ليجزيهم اهللا أحسن   ،  إال كتب هلم  ،  قطعون واديا وال ي ،  وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية     . احملسنني
ليتفقهـوا يف   ،  فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة      ،  وما كان املؤمنون لينفروا كافة    . ما كانوا يعملون  

 .  " لعلهم حيذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الدين
واعملـوا أن اهللا    ،  يكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا ف           " 
  . . .  " مع املتقني

، مث انصـرفوا ؟ هل يراكم مـن أحـد  : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض  . . .  " 
  . .  " صرف اهللا قلوم بأم قوم ال يفقهون

 وبتوجيهه من ربه إىل التوكل عليه وحده واالكتفاء        ع  ويف النهاية ختتم السورة بصفة رسول اهللا      
 : بكفالته سبحانه
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بـاملؤمنني رؤوف   ،  حريص علـيكم  ،  عزيز عليه ما عنتم   ،  لقد جاءكم رسول من أنفسكم     " 
 .  " وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت، ال إله إال هو، حسيب اهللا: فإن تولوا فقل. رحيم

|     |     | 
ـ  - ولقد أطلنا االقتباس من نصوص السورة يف هذا االستعراض اإلمجايل          ل مواجهـة هـذه     قب

ذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع املسـلم          ! عن قصد  - النصوص فيما بعد بالتفصيل   
ويف هذه السورة يتجلى نوع من اخللخلـة وقلـة           . . ويصف تكوينه العضوي  ،  يف فترة ما بعد الفتح    

ومـن النفـاق    ،  ملالكما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس وا       ؛  التناسق بني مستوياته اإلميانية   
واخللط وعدم الوضوح يف تصور العالقات بني املعسـكر         ،  والتردد يف الواجبات والتكاليف   ،  والضعف

وإن كان هذا كلـه ال       - وعدم املفاصلة الكاملة على أساس العقيدة     ،  اإلسالمي واملعسكرات األخرى  
مما استدعى محالت طويلة     - صاريتعارض مع وجود القاعدة الصلبة األمينة اخلالصة من املهاجرين واألن         

 . تفي حباجة اتمع إليها، مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير
 ولقد سبق أن أشرنا إمجاال إىل أن سبب هذه احلالة هو دخول مجاعات كثرية متنوعة من الناس                 

إال أن هـذه اإلشـارة      . ألصيلومل تنطبع بعد بالطابع اإلسالمي ا     ؛  مل تتم تربيتها  ؛  يف اإلسالم بعد الفتح   
وسـنحاول أن    . . املة ال ميكن فهمها بوضوح إال مبراجعة الواقع التارخيي احلركي قبل الفتح وبعده            

وداللـة  ،  قبل التعليق بشيء على داللة هذا الواقع التـارخيي ومغـزاه          ؛  نلم به هنا بأشد اختصار ممكن     
 . كذلكالنصوص القرآنية اليت وردت يف سياق هذه السورة 

|     |     | 
 - ممثلـة يف قـريش   - فلم تكد اجلاهلية؛ لقد ولدت احلركة اإلسالمية يف مكة على حمك الشدة 

وما متثله من    " أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا        :  " حتس باخلطر احلقيقي الذي يتهددها من دعوة      
د ائي على كل طـاغوت يف األرض        ومن متر ؛  ثورة على كل سلطان أرضي ال يستمد من سلطان اهللا         

مث باخلطر اجلدي من التجمع احلركي العضوي اجلديد الذي أنشأته هـذه الـدعوة              . والفرار منه إىل اهللا   
ويتمـرد  ؛   هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم األول بالطاعة هللا ورسـوله اهللا            ع حتت قيادة رسول اهللا   

 . واألوضاع السائدة يف هذه اجلاهليةوخيرج على القيادة اجلاهلية املمثلة يف قريش 
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حتس ذا اخلطر وذاك حىت شنتها حربا شـعواء          - ممثلة يف قريش أول األمر     -  مل تكد اجلاهلية  
وحىت أرصدت هلا كل ما يف جعبتها       ؛  وعلى القيادة اجلديدة  ،  وعلى التجمع اجلديد  ،  على الدعوة اجلديدة  

  . . من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة
 انتفض التجمع اجلاهلي ليدفع عن نفسه اخلطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن                 لقد

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي ال مفر منه كلما قامـت دعـوة إىل               . . العضوي خطر املوت عن نفسه    
لـدعوة  وكلما متثلـت ا   ؛  يف جمتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد         ؛  ربوبية اهللا للعاملني  

ويواجه التجمع اجلاهلي القدمي مواجهـة      ،  يتبع يف حتركه قيادة جديدة    ،  اجلديدة يف جتمع حركي جديد    
 ! )1(النقيض للنقيض 

إىل حد إهدار   ،   وعندئذ تعرض كل فرد يف التجمع اإلسالمي اجلديد لألذى والفتنة بكل صنوفها           
، ة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا          ويومئذ مل يكن يقدم على شهاد      . . الدم يف كثري من األحيان    

ويـأ  ؛  إال كل من نذر نفسـه هللا      ،  والدينونة لقيادته اجلديدة  ،  واالنضمام إىل التجمع اإلسالمي الوليد    
  . . الحتمال األذى والفتنة واجلوع والغربة والعذاب واملوت يف أبشع الصور يف بعض األحيان

فأما العناصر اليت   ؛   أصلب العناصر عوداً يف اتمع العريب       بذلك تكونت لإلسالم قاعدة صلبة من     
، وكان هذا النوع قلـيال    ؛  مل حتتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إىل اجلاهلية مرة أخرى            

فلم يكن يقدم ابتداء على االنتقـال مـن اجلاهليـة إىل            ؛  فقد كان األمر كله معروفا مكشوفا من قبل       
 .  الشائك اخلطر املرهوب إال العناصر املختارة املمتازة الفريدة التكوينوقطع الطريق، اإلسالم

ليكونوا هم القاعـدة  ،  وهكذا اختار اهللا السابقني من املهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة  
ني من  مع السابق ؛  مث ليكونوا هم القاعدة الصلبة هلذا الدين بعد ذلك يف املدينة          ؛  الصلبة هلذا الدين يف مكة    

 إال أن بيعتهم لرسول اهللا    ،  األنصار الذين وإن كانوا مل يصطلوها يف أول األمر كما اصطالها املهاجرون           
قـال ابـن     . . قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين            ]بيعة العقبة   [  ع

 ع لرسول اهللا  ت   بن رواحة قال عبد اهللا    : وقال حممد بن كعب القرظي وغريه     :  " كثري يف التفسري  
أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به       :  " فقال. اشترط لربك ولنفسك ما شئت    : ]يعين ليلة العقبة    [ 

؟ فما لنا إذا حنن فعلنا ذلـك      : قالوا " وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،  شيئا
  " . ل وال نستقيلوال نقي، ربح البيع: قالوا " . اجلنة:  " قال

                                                 
 . 1558 - 1555 يراجع يف هذا اجلزء التعليق على اآليات األخرية يف سورة األنفال ص)1(
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؛ وال يرتقبون من ورائها شيئا إال اجلنـة       ؛   ولقد كان هؤالء الذين يبايعون رسول اهللا هذه البيعة        
يعلمون أـم  ! ع ويوثقون هذا البيع فيعلنون أم ال يقبلون أن يرجعوا فيه وال أن يرجع فيه رسول اهللا        

وأم لـن   ؛  وأن العرب كلها سترميهم   ،  راءهمبل كانوا مستيقنني أن قريشا و     ؛  ال يبايعون على أمر هني    
 . يعيشوا بعدها يف سالم مع اجلاهلية الضاربة األطناب من حوهلم يف اجلزيرة وبني ظهرانيهم يف املدينة

حدثنا عبـد الـرزاق     : قال اإلمام أمحد   " :  " البداية والنهاية :  "  ومن رواية ابن كثري يف كتابه     
يتبـع  ،  مبكة عشر سـنني    ع مكث رسول اهللا  : قال. عن جابر ،  الزبريعن أيب   ،  أخربنا معمر ابن خيثم   

حىت أبلغ رسـالة    ؟  من ينصرين ؟  من يؤويين : يقول،  ويف املواسم  . . عكاظ وانة  . . الناس يف منازهلم  
كـذا   - أو من مضر  ،  حىت إن الرجل ليخرج من اليمن     . فال جيد أحدا يؤويه وال ينصره     . ريب وله اجلنة  

وميضي بني رجـاهلم وهـم      . احذر غالم قريش ال يفتنك    : يه قومه وذوو رمحه فيقولون    فيأت - قال فيه 
، فيخرج الرجل منا فيـؤمن بـه      ،  فآويناه وصدقناه ،  يشريون إليه باألصابع حىت بعثنا اهللا إليه من يثرب        
 من  حىت مل تبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط         ،  ويقرئه القرآن فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه      

يطـوف ويطـرد يف      ع حىت مىت نترك رسول اهللا    : فقلنا،  مث ائتمروا مجيعا  . املسلمني يظهرون األسالم  
، فواعدناه شعب العقبة  ،  )1(فرحل إليه منا سبعون رجال حىت قدموا عليه يف املوسم           ؟  جبال مكة وخياف  

تبـايعوين  :  " قـال ؟ يعكيا رسول اهللا عالم نبا    : فقلنا. حىت توافينا ،  فاجتمعنا عندها من رجل ورجلني    
وعلى األمر باملعروف والنهي عـن      ،  والنفقة يف العسر واليسر   ،  على السمع والطاعة يف النشاط والكسل     

وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم ممـا         ،  وأن تقولوا يف اهللا ال ختافوا يف اهللا لومة الئم         ،  املنكر
وهو  - فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة       " . جلنةولكم ا ،  متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم    

رويدا يا أهل يثرب فإنـا مل       : فقال. إال أنا  - وهو أصغر السبعني   - ويف رواية البيهقي   - من أصغرهم 
وقتـل  ،  وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافـة      ،  نضرب إليه أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا         

وإما أنتم قوم   ،  فإنا أنتم قوم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا          .وتعضكم السيوف ،  خياركم
فواهللا ! أبط عنا يا أسعد   : قالوا . . فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اهللا      ،  ختافون من أنفسكم خيفة فذروه    

ذلـك  ويعطينا على   ،  وأخذ علينا وشرط  ،  فبايعناه،  فقمنا إليه : قال! وال نسلبها أبدا  ،  ال ندع هذه البيعة   
زاد البيهقي عن    - وقد رواه اإلمام أمحد أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرمحن العطار            [  " اجلنة

. بسنده إىل حيىي بن سليم كالمها عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن أيب إدريس بـه حنـوه                    - احلاكم

                                                 
 ! ولكن العرب كثريا ما حتذف الكسر:  احملقق أم اثنان وسبعون)1(
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وال نعلمه  ،   غري ابن خيثم   وروى غري واحد  : وقال البزار . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ومل خيرجوه       
 . ]يروى عن جابر إال من هذا الوجه 

وكانوا يعلمون أم مل    ؛  تكاليف هذه البيعة   - عن يقني واضح   -  فقد كان األنصار إذن يعلمون    
وأم مل يوعدوا عليها     - حىت وال النصر والغلبة    - يوعدوا على هذه التكاليف شيئا يف هذه احلياة الدنيا        

مع السابقني   - فال جرم أن يكونوا    . . مث كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها          . .إال اجلنة 
هم القاعدة الصلبة للمجتمع املسلم أول العهد        - من املهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا اإلعداد        

  . . باملدينة
واضطر ؛  م وفشا يف املدينة   لقد ظهر اإلسال   . .  ولكن جمتمع املدينة مل يظل ذا اخللوص والنقاء       

 . . أن جياروا قومهم احتفاظا مبكانتهم فـيهم       - ومعظمهم من ذوي املكانة يف قومهم      - أفراد كثريون 
وأظهر اإلسـالم  ! هذا أمر قد توجه: حىت إذا كانت وقعة بدر قال كبري هؤالء عبد اهللا بن أيب بن سلول 

 - ولـو مل يكونـوا منـافقني    - ا يف اإلسالم تقليدا وال بد أن كثريين قد جرفتهم املوجة فدخلو       . نفاقا
مما أنشأ ختلخال يف بناء اتمع املدين        . . ولكنهم مل يكونوا بعد قد فقهوا يف اإلسالم وال انطبعوا بطابعه          

 . ناشئا عن اختالف مستوياته اإلميانية
 هـذه العناصـر     يعمل عملـه يف    ع بقيادة رسول اهللا  ،  وهنا أخذ املنهج القرآين التربوي الفريد     

ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بني املستويات العقيدية واخللقية والسلوكية للعناصر            ؛  اجلديدة
 . املختلفة الداخلة يف جسم اتمع الوليد

فإننا نطلع على اجلهد الكبري الذي بذل        - بترتيب الرتول التقرييب   -  وحني نراجع السور املدنية   
وخباصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد علـى     ؛   اجلديدة للعناصر املتنوعة يف اتمع املسلم      يف عملية الصهر  

ومن وقفة اليهود البشـعة     ،  على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل اجلزيرة          - هذا اتمع 
ة لعمليـات   وظلت احلاجة مسـتمر    - وتأليبهم كذلك للعناصر املعادية للدين اجلديد والتجمع اجلديد       

  . . الصهر والتنسيق بصورة دائمة ال تفتر وال تغفل حلظة
 - وخباصـة يف فتـرات الشـدة       -  ومع هذا اجلهد كله كانت ما تزال تظهر بني احلني واحلني          

وبصفة  . . والتهيب من مواجهة املخاطر   ،  والشح بالنفس واملال  ،  والنفاق والتردد ،  أعراض من الضعف  
 . . وح العقيدي الذي حيسم يف العالقة بني املسلم وقرابته من أهل اجلاهلية           خاصة أعراض من عدم الوض    
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والنصوص القرآنية يف السور املتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه األعراض اليت كـان املنـهج القـرآين                  
 : نذكر منها على سبيل املثال . . يتعرض هلا بالعالج بشىت أساليبه الربانية الفريدة

جيادلونك يف احلـق    . وإن فريقا من املؤمنني لكارهون    ،  ك من بيتك باحلق   كما أخرجك رب   " 
وتودون ،  وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أا لكم      . بعدما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون       

ليحق احلق  ،  ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين        ،  أن غري ذات الشوكة تكون لكم     
   ]8 - 5: األنفال[  "  . . . )1(باطل ولو كره ارمون ويبطل ال
فأمـا  . هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشـاات        " 

، ومـا يعلـم تأويلـه إال اهللا       ،  الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله           
ربنا ال تـزغ    . وما يذكر إال أولو األلباب    ،  كل من عند ربنا   ،  آمنا به : والراسخون يف العلم يقولون   

ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب       . قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب           
   ]9 - 7: آل عمران[  . . .  " إن اهللا ال خيلف امليعاد، فيه

لـئن أخـرجتم    : الذين كفروا من أهل الكتـاب     أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام         " 
لـئن  . واهللا يشهد إم لكاذبون   ،  وإن قوتلتم لننصرنكم  ،  لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا      

. ولئن قوتلوا ال ينصروم ولئن نصروهم ليولن األدبار مث ال ينصـرون           ،  أخرجوا ال خيرجون معهم   
   ]13 - 11: احلشر[  . . .  " قوم ال يفقهونذلك بأم ، ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنـودا      " 
وإذ زاغت األبصار   ،  إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم      . وكان اهللا مبا تعملون بصريا    ،  مل تروها 

وإذ . هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلـزاال شـديدا  ، ظنوناوتظنون باهللا ال، وبلغت القلوب احلناجر 
يا : وإذ قالت طائفة منهم   . ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا     : يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض     

ومـا هـي     - إن بيوتنا عورة  : ويستأذن فريق منهم النيب يقولون    ،  أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا     
ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة آلتوها وما تلبثوا ـا             . راراإن يريدون إال ف    - بعورة

   ]14 - 9: األحزاب[  " اخل . . . إال يسريا

                                                 
 من  1482 - 1479 يراجع تفسري هذه اآليات واملالبسات اليت أحاطت برتوهلا يف اجلزء التاسع من الظالل ص              )1(

 . الطبعة الثانية املنقحة
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، وإن منكم ملن ليبطـئن    . فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا    ،  يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم      " 
ولئن أصابكم فضـل مـن اهللا       . يداقد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شه        : فإن أصابتكم مصيبة قال   

[  . . .  " يا ليتين كنت معهم فـأفوز فـوزا عظيمـا    : - كأن مل تكن بينكم وبينه مودة     - ليقولن
   ]73 - 71: النساء

فلما كتـب علـيهم   ، كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة    : أمل تر إىل الذين قيل هلم      " 
؟ ربنا مل كتبت علينا القتـال     : وقالوا،  ية اهللا أو أشد خشية    القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخش      

أينما . وال تظلمون فتيال  ،  واآلخرة خري ملن اتقى   ،  متاع الدنيا قليل  : قل! لوال أخرتنا إىل أجل قريب    
، هذه مـن عنـد اهللا  : وإن تصبهم حسنة يقولوا  ،  تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة       

فمال هـؤالء القـوم ال يكـادون        ،  كل من عند اهللا   : قل. هذه من عندك   :وإن تصبهم سيئة يقولوا   
 .  ]78 - 77: النساء[  "  . . .  . . . يفقهون حديثا

إن . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وال يسألكم أمـوالكم        ،  إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو     " 
فمـنكم  .  لتنفقوا يف سبيل اهللا    ها أنتم هؤالء تدعون   . يسألكموها فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغانكم    

وإن تتولوا يسـتبدل قومـا      ،  واهللا الغين وأنتم الفقراء   ،  ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه     ،  من يبخل 
 .  ]38 - 36: حممد[  . .  " غريكم مث ال يكونوا أمثالكم

وحيلفـون علـى    ،  ما هم منكم وال منـهم     ،  أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم         " 
اختذوا أميـام جنـة     . إم ساء ما كانوا يعملون    ،  أعد اهللا هلم عذابا شديدا    .  وهم يعلمون  الكذب

أولئـك  ،  لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا        . فصدوا عن سبيل اهللا فلهم عذاب مهني      
أـم  يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون           . أصحاب النار هم فيها خالدون    

أولئـك حـزب    ،  استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكـر اهللا      . أال إم هم الكاذبون   ،  على شيء 
، إن الذين حيادون اهللا ورسوله أولئك يف األذلـني        . أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون     ،  الشيطان

وادون مـن   ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ي       . إن اهللا قوي عزيز   ،  كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي    
أولئك كتـب يف قلـوم      ،  ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم        ،  حاد اهللا ورسوله  

رضـي اهللا عنـهم     ،  ويدخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها       ،  اإلميان وأيدهم بروح منه   
 .  ]22 - 14: لةااد[  . . .  " أال إن حزب اهللا هم املفلحون، أولئك حزب اهللا، ورضوا عنه
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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  

فيصبحوا على ما أسروا    ،  دهفعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عن        ،  خنشى أن تصيبنا دائرة   : يقولون
حبطـت  ؟  أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم       : ويقول الذين آمنوا  . يف أنفسهم نادمني  

 .  ]53 - 51: املائدة[  . . .  " أعماهلم فأصبحوا خاسرين
ـ                "  ا يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مب

إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي      ،  خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم      ،  جاءكم من احلق  
ومن يفعله منكم فقد ضـل      ،  وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم     ،  تسرون إليهم باملودة  ،  وابتغاء مرضايت 

سوء وودوا لو   ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بال    ،  إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء    . سواء السبيل 
قـد  . واهللا مبا تعملون بصري   ،  يوم القيامة يفصل بينكم   ،  لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم    . تكفرون

إنا برآء منكم ومما تعبـدون مـن   : إذ قالوا لقومهم،  كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه       
إال قـول   . منوا باهللا وحـده   كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤ         ،  دون اهللا 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليـك  ، ألستغفرن لك وما أملك لك من اهللا من شيء   : إبراهيم ألبيه 
 .  ]4 - 1: املمتحنة[  . . .  " املصري

للداللة على ما كان يظهر يف اتمع املسلم مـن          ،   وحسبنا هذه النماذج العشرة من شىت السور      
ال يتم صهرها وتنسيقها مع     ،  بيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة       نتيجة ط  . . أعراض

  . . القاعدة الصلبة اخلالصة إال بعد فترة وجهد وتربية مستمرة
 إال أن قوام اتمع املسلم يف املدينة كان يظل سليما يف مجلته بسبب اعتماده أساسا على تلـك                  

وما حتدثه من متاسك وصالبة يف قوامه يف        ؛   من املهاجرين واألنصار   القاعدة الصلبة اخلالصة من السابقني    
والتعرض للمخاطر اليت تكشف عن هذه العناصر اليت مل         ،  وجه مجيع األعراض والظواهر واخللخلة أحيانا     
 . يتم بعد صهرها ونضجها ومتاسكها وتناسقها

ويقل عدد الناشزين مـن     ؛   وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة         
وممن مل يـتم يف نفوسـهم الوضـوح        ؛  ومن املترددين كذلك واملتهيبني   ؛  ضعاف القلوب ومن املنافقني   

حىت إذا كان قبيل فتح مكـة كـان          . . العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل عالقام مع اآلخرين        
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وأقرب ما يكون جبملتـه     ؛  صلبة اخلالصة اتمع اإلسالمي أقرب ما يكون إىل التناسق التام مع قاعدته ال          
  . . إىل النموذج الذي يهدف إليه املنهج التربوي الرباين الفريد

فتميزت ؛   نعم إنه كانت يف هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا احلركة العقيدية ذاا              
متيز السابقون األولون من     . . اجمموعات من املؤمنني بأقدارها على قدر بالئها يف احلركة وسبقها وثبا          

مث متيز بصفة عامة الذين     . ومتيز أصحاب بيعة الرضوان يف احلديبية     . ومتيز أهل بدر  . املهاجرين واألنصار 
واألوضـاع العمليـة يف     ،  واألحاديث النبوية ،  وجاءت النصوص القرآنية  . أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا    

 . يت أنشأا احلركة بالعقيدة وتنص عليهاتؤكد هذه األقدار ال، اتمع املسلم
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضـي اهللا عنـهم              " 

[  . . .  " ذلك الفوز العظيم  ،  خالدين فيها أبدا  ،  ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األار        
 .  ]100: التوبة

من حديث  [  "  . . فقد وجبت لكم اجلنة   ،  اعملوا ما شئتم  :  فقال لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر      " 
يف أن   ع وقد استأذن رسـول اهللا     ا على عمر  ع وكان هذا رد رسول اهللا    . ]أخرجه البخاري   

يضرب عنق حاطب بن أيب بلتعة حينما أدركته حلظة ضعف فأرسل إىل قريش سرا ينبئهم بتجهز رسول                 
 . لفتح مكة ع اهللا

فأنزل السـكينة   ،  فعلم ما يف قلوم   ،   عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة      لقد رضي اهللا   " 
 - 18: الفـتح [  . . .  " ومغامن كثرية يأخذوا وكان اهللا عزيزا حكيما      ،  عليهم وأثام فتحا قريبا   

19[  . 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا مـن        ،  ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل         " 

 .  ]10: احلديد[  . . .  " واهللا مبا تعملون خبري، وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىنبعد 
مث أنفقتـه يف سـبيل اهللا مـا    ، دع عنك أصحايب فواهللا لو كان لك أحد ذهبا، مهال يا خالد   " 

وهو رد رسـول     ]أورده ابن القيم يف زاد املعاد       [  "  . . . أدركت غدوة رجل من أصحايب وال روحة      
ولكـن  . وخالد هو سـيف اهللا     ب على خالد بن الوليد إذ تالحى مع عبدالرمحن بن عوف          ع اهللا

وهو يعـين هـذه      " دع عنك أصحايب  :  " خلالد ع فقال رسول اهللا  . عبدالرمحن من السابقني األولني   
 . الطبقة ذات القدر اخلاص املتميز يف اتمع املسلم يف املدينة
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مل يكـن مانعـا أن      ،   اإلميانية اليت أِنشأا احلركة اإلسـالمية       ولكن متيز هذه الطبقات بأقدارها    
وأن يتوارى الكثري من أعراض اخللخلة      ؛  تتقارب املستويات اإلميانية وتتناسق يف جمتمع املدينة قبيل الفتح        

، وعـدم الوضـوح العقيـدي     ،  والشح بالنفس واملال  ،  والكثري من ظواهر الضعف والتردد    ،  يف الصف 
 . ذلك اتمع حبيث ميكن اعتبار اتمع املدين جبملته هو القاعدة اإلسالميةمن  . . والنفاق

وما أعقبه من استسالم هوازن وثقيف يف الطائف ومها         ،   إال أن فتح مكة يف العام الثامن اهلجري       
قد عاد فصب يف اتمع املسلم أفواجا جديدة كثرية دخلت          ،  آخر قوتني كبريتني بعد قريش يف اجلزيرة      

؛ وفيهم كارهون لإلسـالم منـافقون     ؛   الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من املستويات اإلميانية        يف
دون انطباع حبقائق اإلسالم اجلوهرية     ،  وفيهم املؤلفة قلوم  ،  وفيهم املنساقون إىل اإلسالم الظاهر القاهر     

 . وال امتزاج بروحه احلقيقية
فقد .  قويا دون انسياح اإلسالم يف اجلزيرة العربية        لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا      

فوق ما كان هلـا مـن نفـوذ          - كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا يف الشؤون الدينية يف اجلزيرة          
مـدعاة  ،  ذه الصورة العنيدة  ،  فكانت وقفتها يف وجه الدين اجلديد      - اقتصادي وسياسي وأديب كذلك   

أو على األقل مدعاة للتردد واالنتظار حـىت تنجلـي          ،  الدخول فيه لصرف العرب يف أحناء اجلزيرة عن       
ودانت بعدها هوازن وثقيف    ،  فلما دانت قريش بالفتح   !  . . . املعركة بني قريش وهذا النيب من أبنائها      

وكانت قبائل اليهود الثالث القوية يف املدينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقاع              ؛  يف الطائف 
كان ذلك إيـذانا     . . . واستسلمت خيرب االستسالم األخري   ،  وأبيدت بنو قريظة  ،  ري إىل الشام  وبنو النض 

 . وانسياح اإلسالم يف أرجاء اجلزيرة كلها يف خالل عام واحد، بدخول الناس يف دين اهللا أفواجا
هرت  غري أن هذا االتساع األفقي يف رقعة اإلسالم قد أعاد معه مجيع األعراض والظواهر اليت ظ               

بعد ما كاد اتمع يربأ منـها بتـأثري التربيـة            - ولكن على نطاق أوسع    - يف اتمع بعد انتصار بدر    
ولوال أن اتمع املدين جبملته     ! املستمرة التأثري يف خالل السنوات السبع بعد بدر الكربى        ،  الطويلة املدى 

؛ واألساس الركني هلـذا اتمـع     ،  قيدةكان قد حتول إىل أن يكون هو القاعدة الصلبة اخلالصة هلذه الع           
ولكـن اهللا الـذي     . لكان هناك خطر كبري من هذا االتساع األفقي السريع يف رقعة اإلسالم يف اجلزيرة             

كان قد أعد العصبة املؤلفة من السابقني األولني من املهاجرين واألنصـار            ،  كان يدبر هلذا األمر ويرعاه    
 سـبحانه  - كما أنه ؛  ن بعد التوسع النسيب الذي جاء به انتصار بدر        لتكون هي القاعدة األمينة هلذا الدي     

كان قد أعد اتمع املدين جبملته ليكون هو القاعدة األمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به                  -
  . . واهللا أعلم حيث جيعل رسالته . . فتح مكة
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لقـد   " :  " التوبـة :  " لسورة وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنني الذي جاء عنه يف هذه ا             
وضاقت عليكم  ؛  ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا        ،  نصركم اهللا يف مواطن كثرية    

وأنزل جنودا مل   ،  مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني       . مث وليتم مدبرين  ،  األرض مبا رحبت  
 .  .  " وذلك جزاء الكافرين، وعذب الذين كفروا، تروها

الذين أسلموا يـوم   " الطلقاء " وكان من األسباب الظاهرة هلذه اهلزمية يف أول األمر أن ألفني من     
 - فكان وجود هذين األلفـني    . قد خرجوا مع اآلالف العشرة من جند املدينة الذين فتحوا مكة          ،  الفتح

ذلك  - أة من هوازن  باإلضافة إىل عامل املفاج    - سببا يف اختالل التوازن يف الصف      - مع عشرة آالف  
أن اجليش مل يكن كله من القاعدة الصلبة اخلالصة اليت متت تربيتها وتناسقها يف الزمن الطويل ما بـني                   

 . بدر والفتح
 كذلك كان ما ظهر يف أثناء غزوة تبوك من األعراض والظواهر املؤذية مثرة طبيعية هلذا االتساع                

هذه الظواهر   . . مبستوياا اإلميانية والتنظيمية املخلخلة    ،ودخول تلك األفواج اجلديدة   ؛  األفقي السريع 
واليت اقتضت تلك احلمـالت الطويلـة املفصـلة املنوعـة           ،  واألعراض اليت حتدثت عنها سورة التوبة     

 . اليت أشرنا إليها يف املقتطفات املمثلة لكل مقاطع السورة، األساليب
تارخيي للمجتمع املسلم بعد عامني اثنني مـن         ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع ال       

القاعـدة   - ومل يثبت إال جمتمع املدينة    ؛  فارتدت اجلزيرة العربية كلها    ع عندما قبض رسول اهللا   ؛  الفتح
إن عامني اثنني بعد الفتح مل يكونـا كـافيني           . . فهذه الظاهرة يسهل اآلن تفسريها     - الصلبة اخلالصة 

مبسـتوياا  ، فوس هذه األفواج الكثرية اليت دخلت يف دين اهللا بعد الفـتح الستقرار حقيقة اإلسالم يف ن   
واستطاعت . وثبتت القاعدة الصلبة  ،  ارجتت اجلزيرة املخلخلة  عفلما قبض رسول اهللا   . اإلميانية املخلخلة 

وأن ؛  وأن ترده عن جمراه اجلـارف     ؛  هذه القاعدة بصالبتها وخلوصها وتناسقها أن تقف يف وجه التيار         
  . . ه إىل اإلسالم مرة أخرىحتول

كفيلة بأن ترينا تدبري اهللا احلكيم يف احملنة الطويلة اليت           - على هذا النحو   -  إن رؤية هذه احلقيقة   
وحكمته يف تسليط املشركني الطواغيـت علـى الفئـة      - يف أول األمر   - تعرضت هلا الدعوة يف مكة    

 ! ويفعلون ا األفاعيل، اءهاويهدرون دم، ويفتنوا عن دينها، املسلمة يؤذوا
 لقد كان اهللا سبحانه يعلم أن هذا هو املنهج القومي لتربية اجلماعة األوىل وتكوين القاعدة الصلبة                

وأن هذه الدرجة مـن     ؛  وأنه بدون هذه احملنة الطويلة التصلب األعواد والتثبت للضغوط        . هلذه العقيدة 
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 سبيل اهللا على األذى والعـذاب والقتـل والتنكيـل           الصالبة واخللوص والتجرد واإلصرار واملضي يف     
إن هذه الدرجة هي وحدها اليت تصـلح       . . . وانعدام النصري األرضي  ،  وقلة العدد ،  والتشريد والتجويع 

  . . للقاعدة األصيلة الثابتة عند نقطة االنطالق األوىل
ليكونوا ،  لسابقون من األنصار   إن هذه القاعدة الصلبة من املهاجرين األوائل هي اليت انضم إليها ا           

وليكونوا هم احلراس األقوياء األشداء يف فترة التخلخل الـيت أعقبـت             - قبل بدر  - القاعدة يف املدينة  
ومل تتناسـق مـع القاعـدة يف    ، بالتوسع األفقي الذي جاء بأعداد جديدة مل تنضج بعد      ،  النصر يف بدر  

 . مستواها اإلمياين والتنظيمي
حىت صارت تتمثل يف اتمع املـدين  ، اعدة الصلبة اليت اتسعت أبعادها قبيل الفتح     وأخرياً فإن الق  

 هي اليت حرست اإلسالم وصانته من اهلزات بعد الفتح مث من اهلزة الكربى بعد وفاة رسول اهللا                ،  جبملته
 . وارتداد اجلزيرة عن اإلسالم ع

حملنة الطويلة اليت تعرضت هلا الـدعوة يف        كما أا ترينا تدبري اهللا احلكيم يف ا        -  إن هذه احلقيقة  
هي كذلك   - ويف األهوال واملشاق واألخطار اليت تعرض هلا اتمع املسلم يف املدينة حىت احلديبية            ؛  مكة

 . تكشف لنا عن طبيعة املنهج احلركي للدعوة اإلسالمية املتجددة يف أي زمان ويف أي مكان
الـذين تصـهرهم    ،   القاعدة الصلبة من املؤمنني اخللص     إنه ابتداء جيب توجيه احلرص كله إلقامة      

ذلك مـع احلـذر     ؛  والعناية بتربيتهم تربية إميانية عميقة تزيدهم صالبة وقوة ووعياً        ؛  احملنة فيثبتون عليها  
فالتوسع . الشديد من التوسع األفقي قبل االطمئنان إىل قيام هذه القاعدة الصلبة اخلالصة الواعية املستنرية             

ال تسلك طريق الدعوة األوىل مـن       ،  بل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر وجود أية حركة          األفقي ق 
 . وال تراعي طبيعة املنهج احلركي الرباين النبوي الذي سارت عليه اجلماعة األوىل، هذة الناحية

عرض ،  فحيثما أراد هلا حركة صحيحة    . هو الذي يتكفل ذا لدعوته     - سبحانه -  على أن اهللا  
حىت يعلم منهم أن قد صربوا      ؛  وبطأ الناس عنهم  ؛  وقللهم؛  وأبطأ عليهم النصر  ؛  الئعها للمحنة الطويلة  ط

مث نقل خطاهم بعـد      . . ويأوا وصلحوا ألن يكونوا هم القاعدة الصلبة اخلالصة الواعية األمنية         ،  وثبتوا
  . . . ولكن أكثر الناس ال يعلمون، واهللا غالب على أمره - سبحانه - ذلك بيده

|     |     | 
وخباصـة  ،  للموضوعات الرئيسية اليت تضمنتها السـورة      - على وجه اإلمجال   - واآلن نعرض 

فاألحكـام الـيت     . . األحكام النهائية اليت قررا يف عالقة املعسكر اإلسالمي بسائر املعسكرات حوله          
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ثل قمة اخلط احلركي للمنهج     هي اليت مت   - بوصفها آخر ما نزل من األحكام      - وردت يف هذه السورة   
  . . اإلسالمي

؛ عن طبيعة هذا املنـهج     - يف تقدمي سورة األنفال    -  وحنب هنا أن نعيد ما قلناه يف اجلزء التاسع        
. ولو كان يف إعادته شيء من التكرار يف كتاب الظالل         ؛  لنفهم على ضوئه هذه األحكام النهائية األخرية      

 : دها هنا ضروري حليوية السياقذلك أن قرب هذه الفقرات اليت سنعي
يف الفصل الذي عقـده      " زاد املعاد  " لقد خلص اإلمام ابن القيم سياق اجلهاد يف األسالم يف          " 

: فصل يف ترتيب سياق هديه مع الكفار واملنافقني من حني بعث إىل حني لقي اهللا عز وجـل                 :  " باسم
فأمره أن يقـرأ يف  . وذلك أول نبوته. به الذي خلقأن يقرأ باسم ر: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعاىل  

وأرسله  " اقرأ:  " فنبأه بقوله  " يا أيها املدثر قم فأنذر    :  " مث أنزل عليه  . نفسه ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ     
. مث أنذر من حوهلم من العـرب   . مث أنذر قومه  . مث أمره أن ينذر عشريته األقربني     .  " يا أيها املدثر   " بـ

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغـري قتـال وال             . مث أنذر العاملني  . لعرب قاطبة مث أنذر ا  
مث أمره أن يقاتل مـن      . وأذن له يف القتال   ،  مث أذن له يف اهلجرة    . ويؤمر بالكف والصرب والصفح   ؛  جزية
مث كـان    . . هللامث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كلـه          . ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله    ،  قاتله

فأمر بأن يتم    . . وأهل ذمة . وأهل حرب . أهل صلح وهدنة  : الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام      
فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم      ؛  وأن يويف هلم به ما استقاموا على العهد       ،  ألهل العهد والصلح عهدهم   

وملا نزلـت سـورة      . . من نقض عهده  وأمر أن يقاتل    . عهدهم ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد      
فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزيـة أو            : براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها      

، فجاهد الكفار بالسيف والسنان   . وأمره فيها جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم      . يدخلوا يف اإلسالم  
وجعـل أهـل    . . ها بالرباءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم    وأمره في . واملنافقني باحلجة واللسان  
فحارم وظهر  ،  قسما أمره بقتاهلم وهم الذين نقضوا عهده ومل يستقيموا له         : العهد يف ذلك ثالثة أقسام    

. فأمره أن يتم هلم عهـدهم إىل مـدم        ،  وقسما هلم عهد موقت مل ينقضوه ومل يظاهروا عليه        . عليهم
فـإذا  ؛  فأمر أن يؤجلهم أربعـة أشـهر      ،  أو كان هلم عهد مطلق    ،  م عهد ومل حياربوه   وقسما مل يكن هل   
وأمره أن  ،  أربعة أشهر ،  أوله عهد مطلق  ،  وأجل من ال عهد له    ،  فقتل الناقض لعهده   . . انسلخت قاتلهم 

وضرب على  . فأسلم هؤالء كلهم ومل يقيموا على كفرهم إىل مدم        ؛  يتم للمويف بعهده عهده إىل مدته     
، وأهل عهد ،  حماربني له : فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثالثة أقسام          . . ل الذمة اجلزية  أه

. حماربني وأهل ذمـة   : فصاروا معه قسمني  ،  مث آلت حالة أهل العهد والصلح إىل اإلسالم        . . وأهل ذمة 
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. ومسامل لـه آمـن    .  به مسلم مؤمن : فصار أهل األرض معه ثالثة أقسام      . . واحملاربون له خائفون منه   
وأن ؛  وأما سريته يف املنافقني فإنه أمر أن يقبل منهم عالنيتهم ويكل سرائرهم إىل اهللا              . . وخائف حمارب 

؛ وأن يبلغ بالقول البليـغ إىل نفوسـهم       ،  ويغلظ عليهم ،  وأمر أن يعرض عنهم   ؛  جياهدهم بالعلم واحلجة  
فهـذه   . . نه إن استغفر هلم فلن يغفر اهللا هلـم        وأخرب أ ؛  وأن يقوم على قبورهم   ،  وى أن يصلي عليهم   

 . انتهى "  . . سريته يف أعدائه من الكفار واملنافقني
ومن هذا التلخيص اجليد ملراحل اجلهاد يف اإلسالم تتجلى مسات أصيلة وعميقـة يف املنـهج                 " 

إال أن نشـري إليهـا   ولكننا يف هذه الظالل ال منلك . جديرة بالوقوف أمامها طويال ،  احلركي هلذا الدين  
 : إشارات جمملة

 . . فهو حركة تواجه واقعا بشـريا      . . هي الواقعية اجلدية يف منهج هذا الدين      : السمة األوىل  " 
تقوم عليها أنظمـة    ،  إا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية     . . وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي    

ومن مث تواجه احلركة اإلسالمية هذا الواقع كله مبـا          . .  تسندها سلطات ذات قوة مادية    ،  واقعية عملية 
وتواجهه بالقوة واجلهـاد إلزالـة      ؛  تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح املعتقدات والتصورات      . . يكافئه

تلك اليت حتول بني مجهرة الناس وبني التصحيح بالبيان للمعتقـدات           ،  األنظمة والسلطات القائمة عليها   
إا حركة ال تكتفي بالبيان يف       . . وتعبدهم لغري رم اجلليل   ،   بالقهر والتضليل  وختضعهم؛  والتصورات

وهذه كتلك سواء يف منهج      . . كما أا ال تستخدم القهر املادي لضمائر األفراد       . وجه السلطان املادي  
 . هذا الدين وهو يتحرك إلخراج الناس من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده كما سيجئ

كل . فهو حركة ذات مراحل    . . هي الواقعية احلركية   . . والسمة الثانية يف منهج هذا الدين      " 
فهـو ال  ، وكل مرحلة تسلم إىل املرحلة اليت تليها. مرحلة هلا وسائل مكافئة ملقتضياا وحاجاا الواقعية     

والـذين يسـوقون   . تجمدةكما أنه ال يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل م  ،  يقابل الواقع بنظريات جمردة   
وال ،  وال يراعون هذه السـمة فيـه      ،  النصوص القرآنية لالستشهاد ا على منهج هذا الدين يف اجلهاد         

الـذين   . . وعالقة النصوص املختلفة بكل مرحلة منـها ، يدركون طبيعة املراحل اليت مر ا هذا املنهج       
وحيملون النصوص مـا ال     ،  ين لبساً مضلالً  ويلبسون منهج هذا الد   ،  يصنعون هذا خيلطون خلطاً شديداً    

ميثـل  ،  ذلك أم يعتربون كل نص منها كما لو كان نصاً ائيـاً           . حتتمله من املباديء والقواعد النهائية    
وهم مهزومون روحياً وعقلياً حتت ضغط الواقـع البـائس           - ويقولون. القواعد النهائية يف هذا الدين    

! إن اإلسـالم ال جياهـد إال للـدفاع         : -  من اإلسالم إال العنوان    لذراري املسلمني الذين مل يبق هلم     
وهو إزالة الطواغيـت مجيعـا مـن األرض    ، وحيسبون أم يسدون هلذا الدين مجيال بتخليه عن منهجه  
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ال بقهرهم علـى  ! وإخراجهم من العبودية للعباد إىل العبودية لرب العباد،  وتعبيد الناس هللا وحده   ،  مجيعا
أو قهرها  ،  بعد حتطيم األنظمة السياسية احلاكمة    . ولكن بالتخلية بينهم وبني هذه العقيدة     ،  هاعتناق عقيدت 

تعتنقها أو ال تعتنقها بكامل     ،  والتخلية بني مجاهريها وهذه العقيدة    ،  وتعلن استسالمها ،  حىت تدفع اجلزية  
 . حريتها

ال خترج هـذا الـدين عـن         ،والوسائل املتجددة ،  هي أن هذه احلركة الدائبة    : والسمة الثالثة  " 
، وهو خياطب العشرية األقـربني     - فهو منذ اليوم األول سواء    . وال عن أهدافه املرسومة   ،  قواعده احملددة 

؛ إمنا خياطبـهم بقاعـدة واحـدة       . . أو خياطب العاملني  ،  أو خياطب العرب أمجعني   ،  أو خياطب قريشا  
 . . . واخلروج من العبودية للعبـاد    ،  دية هللا هو إخالص العبو   . . ويطلب منهم االنتهاء إىل هدف واحد     

ذات ،  يف خطة مرسومة  ،  مث ميضي إىل حتقيق هذا اهلدف الواحد       . . ال مساومة يف هذه القاعدة وال لني      
 . على حنو ما أسلفنا يف الفقرة السابقة . . لكل مرحلة وسائلها املتجددة، مراحل حمددة

 للعالقات بني اتمع املسلم وسـائر اتمعـات         هي ذلك الضبط التشريعي   : والسمة الرابعة  " 
وقيام ذلك الضبط    - على النحو امللحوظ يف ذلك التلخيص اجليد الذي نقلناه عن زاد املعاد            - األخرى

أو أن تسامله جبملتها    ؛  على أساس أن اإلسالم هللا هو األصل العاملي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه              
خيتـاره أو ال  ، وأن ختلي بينه وبني كل فرد. أو قوة مادية، ئل من نظام سياسيفال تقف لدعوته بأي حا   

كان على اإلسالم أن يقاتله حـىت  ، فإن فعل ذلك أحد. ولكن ال يقاومه وال حياربه. خيتاره مبطلق إرادته 
  " . )1(! أو يعلن استسالمه، يقتله

|     |     | 
:  هذه األحكام األخرية الواردة يف هذه السـورة         يف ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم مل كانت        

ممن مل ينقضـوا مـع       - وإمهال ذوي العهود املوقوتة منهم    ؛  من براءة اهللا ورسوله من عهود املشركني      
ممـن مل    - وإمهال ذوي العهود غري املوقوتـة     . إىل مدم  - ومل يظاهروا عليهم أحدا   ،  املسلمني عهدا 

ومثلهم من مل يكن هلـم   ؛  إىل أربعة أشهر   -  يظاهروا عليهم أحدا   ينقضوا مع املسلمني عهدا كذلك ومل     
مع إمهاهلم أربعة أشهر يسيحون     ،  ونبذ عهود الناقضني لعهودهم   . مع املسلمني عهد أصال من املشركني     

فإذا انسلخت هذه األشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقـل             . يف األرض آمنني  
، نفهم األحكام الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب املنحرفني عن دين اهللا الصحيح            كما   . . وهم آمنون 

                                                 
 .  من اجلزء التاسع1452 - 1431م ص يراجع بقية ما جاء يف مقدمة سورة األنفال عن اجلهاد يف اإلسال)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

25

مث األحكام الواردة جبهاد املنافقني مع الكـافرين بالغلظـة           . . حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون      
 وكلها أحكام تعدل األحكـام املرحليـة       . . وعدم الصالة على موتاهم أو القيام على قبورهم       . عليهم

يف ضوء ذلـك  ، وهذا التعديل حنسب أنه أصبح مفهوما لنا اآلن. السابقة يف السور اليت نزلت قبل التوبة    
 ! البيان

؛ وال يف األحكام املرحلية السابقة هلـا      ،   وليس هنا جمال تفصيل القول يف هذه األحكام األخرية        
عنـد   - إن شـاء اهللا  - فسنعرض هلذا كله بالتفصـيل . وال يف غريها من موضوعات السورة األخرى    

 . استعراض النصوص القرآنية يف سياق السورة بالتفصيل
إن تلك األحكام املرحلية ليست منسوخة حبيث ال جيوز العمل ا يف            :  ولكننا فقط نبادر فنقول   

ذلك أن احلركة والواقع    . أي ظرف من ظروف األمة املسلمة بعد نزول األحكام األخرية يف سورة التوبة            
أي  - عن طريق االجتـهاد املطلـق      - اجهه يف شىت الظروف واألمكنة واألزمنة هي اليت حتدد        الذي تو 

مـع  ! يف مكان من األمكنة   . يف زمان من األزمنة   ،  األحكام هو أنسب لألخذ به يف ظرف من الظروف        
كنـها  مىت أصبحت األمة املسلمة يف احلال اليت مت       ،  عدم نسيان األحكام األخرية اليت جيب أن يصار إليها        

وما بعد ذلك أيام الفتوحات اإلسالمية      ،  كما كان حاهلا عند نزول سورة التوبة      ؛  من تنفيذ هذه األحكام   
 . سواء يف معاملة املشركني أو أهل الكتاب. اليت قامت على أساس من هذه األحكام األخرية النهائية

الذين مل يبق هلم من اإلسالم       - إن املهزومني يف هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري املسلمني         
حيـاولون أن جيـدوا يف     ؛  وأمام اهلجوم االستشراقي املاكر على أصل اجلهاد يف اإلسـالم          - إال العنوان 

النصوص املرحلية مهربا من احلقيقة اليت يقوم عليها االنطالق اإلسالمي يف األرض لتحرير الناس كافـة                
وحتطيم الطواغيت واألنظمة والقوى اليت تقهـرهم       ؛   وحده وردهم مجيعا إىل عبادة اهللا    ،  من عبادة العباد  

  . . والتحاكم إىل شرع غري شرعه، واخلضوع لسلطان غري سلطانه، على عبادة غري اهللا
وإن جنحوا للسلم فاجنح هلـا وتوكـل        :  " إن اهللا سبحانه يقول   :  ومن مث نراهم يقولون مثال    

 الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من ديـاركم           ال ينهاكم اهللا عن   :  " ويقول . .  " على اهللا 
وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا          :  " ويقول . .  " أن تربوهم وتقسطوا إليهم   

يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا        : قل:  " ويقول عن أهل الكتاب    . . .  " ال حيب املعتدين  
فـإن تولـوا    .  إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا              وبينكم أال نعبد  

  . .  " اشهدوا بأنا مسلمون: فقولوا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

26

 فاإلسالم إذن ال يقاتل إال الذين يقاتلون أهل دار اإلسالم يف داخل حدود هذه الدار أو الـذين                  
وأنه قد عقد معاهدة مع يهود املدينـة        . وأنه قد عقد صلح احلديبية مع املشركني      ! يهددوا من اخلارج  

أن ال عالقة لإلسالم إذن بسـائر البشـر يف أحنـاء             - يف تصورهم املهزوم   - ومعىن ذلك ! ومشركيها
وال عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا مـن          . وال عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اهللا        . األرض

 وهو سوء ظن باإلسالم وسوء ظن باهللا      ! داخل حدوده االقليمية  دون اهللا يف األرض كلها ما دام هو آمنا          
وأمام القوى العاملية املعادية اليت ال      ؛  متليه اهلزمية أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم        -!  سبحانه -

 ! طاقة هلم ا يف اللحظة احلاضرة
؛ زميتهم إىل اإلسالم ذاتـه     وهان األمر لو أم حني يهزمون روحيا أمام هذه القوى ال حييلون ه            
ولكنـهم يـأبون إال أن      ! وال حيملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن اإلسالم أصال           

 ! حيملوا ضعفهم هم وهزميتهم على دين اهللا القوي املتني
وهذا الواقع املعني قـد     .  إن هذه النصوص اليت يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا          

ويف هذه احلالة تطبق هذه النصوص املرحلية ألن واقعها يقرر أـا            . قوعه يف حياة األمة املسلمة    يتكرر و 
ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية        . يف مثل تلك املرحلة اليت واجهتها تلك النصوص بتلك األحكام         

أن متضـي قـدما يف   إمنا معناه أن على األمة املسـلمة       . . وأن هذه هي اية خطوات هذا الدين      ؛  املىن
حىت تتمكن يف النهاية من تطبيق األحكام النهائية الواردة         ،  ويف إزالة العوائق من طريقها    ؛  حتسني ظروفها 

 . واليت كانت تواجه واقعا غري الواقع الذي واجهته النصوص املرحلية، يف السورة األخرية
 :  إن النصوص األخرية تقول يف شأن املشركني

فسيحوا يف األرض أربعـة أشـهر       ،  ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني     براءة من اهللا     " 
وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج        . وأن اهللا خمزي الكافرين   ،  واعلموا أنكم غري معجزي اهللا    

وإن توليتم فاعلموا أنكم غـري      ،  فإن تبتم فهو خري لكم    ،  األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسوله      
، إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شـيئا         .  وبشر الذين كفروا بعذاب أليم     معجزي اهللا 

فإذا انسـلخ األشـهر   . فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا حيب املتقني      ،  ومل يظاهروا عليكم أحدا   
فإن تـابوا   ،  احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد          

وإن أحد من املشركني اسـتجارك      . أقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم         و
  . .  " مث أبلغه مأمنه ذلك بأم قوم ال يعلمون، فأجره حىت يسمع كالم اهللا
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 :  وتقول يف شأن أهل الكتاب
وال ، اهللا ورسـوله وال حيرمون مـا حـرم   ، وال باليوم اآلخر  ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا     " 

  . .  " حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب
غري  - اللحظة وموقتا  - فهم؛   فإذا كان املسلمون اليوم ال ميلكون بواقعهم حتقيق هذه األحكام         

لية سعة يتدرجون معهـا     وهلم يف األحكام املرح    - وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها      - مكلفني بتحقيقها 
 . . حىت ينتهوا إىل تنفيذ هذه األحكام األخرية عندما يكونون يف احلال اليت يستطيعون معهـا تنفيـذها    

وعلـيهم أال حيملـوا     . ولكن عليهم أال يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص املرحلية          
يتقوا اهللا يف مسخ هذا الدين وإصـابته بـاهلزال          وعليهم أن   . ضعفهم احلاضر على دين اهللا القوي املتني      

ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها مـن        ،  إنه دين السلم والسالم فعال    ! حبجة أنه دين السلم والسالم    
إنه منهج اهللا هذا الذي يـراد البشـر علـى            . . وإدخال البشرية كافة يف السلم كافة     ،  عبادة غري اهللا  
حىت خيجل  ؛  وال مذهب مفكر من البشر    ؛  وليس منهج عبد من العبيد    ؛  ريهواالستمتاع خب ،  االرتفاع إليه 

إلطـالق احلريـة    ؛  الداعون إليه من إعالن أن هدفهم األخري هو حتطيم كل القوى اليت تقف يف سبيله              
  . . للناس أفرادا يف اختياره

|     |     | 
وحني تكون األنظمـة    ؛  بيدإنه حني تكون املذاهب اليت يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع الع           

فإنه يف هذه احلالة يصبح لكل مذهب ولكل نظـام          . والشرائع اليت تصرف حيام من وضع العبيد أيضا       
ويصبح من حق هـذه     ،  ما دام أنه ال يعتدي على حدود اآلخرين       ،  احلق يف أن يعيش داخل حدوده آمنا      

 ! حدها إزالة اآلخراملذاهب واألنظمة واألوضاع املختلفة أن تتعايش وأال حياول أ
وتكـون إىل   ؛  ووضع العبودية فيه هللا وحـده     ،   فأما حني يكون هناك منهج إهلي وشريعة ربانية       

. فإن األمر خيتلف من أساسـه      . . جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد         
ويتـركهم  ؛  من العبودية للعبـاد   وحيرر البشر   ؛  ويصبح من حق املنهج اإلهلي أن جيتاز احلواجز البشرية        

 . أحرارا يف اختيار العقيدة اليت خيتاروا يف ظل الدينونة هللا وحده
 واملهزومون الذين حياولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من احلرج الذي يتومهونـه يف               

ينسـون هـذه   . اهللانطالق اإلسالم وراء حدوده األوىل ليحرر البشر يف األرض كلها من العبودية لغري        
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وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه هللا وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها               . . احلقيقة الكربى 
 ! ! ! للعبيد

فلرياجعها املهزومون الذين   ؛   إن للجهاد املطلق يف هذا الدين مربراته النابعة من ذات املنهج اإلهلي           
وأن جيعل هلم الفرقان    ؛  لعل اهللا أن يرزقهم القوة من عنده      . )1(ن  حيملون هزميتهم وضعفهم على هذا الدي     

 ! الذي وعد به عباده املتقني
 ت  يف مصحف عثمـان    -  وأخريا فإن هذه السورة مل تكتب البسملة يف أوهلا كبقية السور          

قلت لعثمان بن عفان    :  " عن ابن عباس قال    - بإسناده - وقد روى الترمذي   - وهو عمدة املصاحف  
، وقرنتم بينهما  - وهي من املئني   - وإىل براءة  - )2(وهي من املثاين     -  محلكم أن عمدمت إىل األنفال     ما

ما محلكم علـى    ؟  ووضعتموها يف السبع الطوال   ؟   " بسم اهللا الرمحن الرحيم    " ومل تكتبوا بينهما سطر   
. يه السور ذات العـدد    كان مما يأيت عليه الزمان وهو تترتل عل        ع كان رسول اهللا  : فقال عثمان ؟  ذلك

ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يـذكر  :  " فيقول، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب   
. وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن       . وكانت األنفال من أول ما نزل باملدينة       " . فيها كذا وكذا  

فمـن  . ومل يبني لنا أا منـها      ع اهللاوقبض رسول   . وخشيت أا منها  . وكانت قصتها شبيهة بقصتها   
ووضعتهما يف السـبع    ،   " بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " ومل أكتب بينهما سطر   ،  أجل ذلك قرنت بينهما   

  " . الطوال
وعـدم الفصـل    ،   وهذه الرواية أقرب الروايات إىل تقدمي تفسري مقبول لوضع السورتني هكذا          

، كما أا تفيدنا يف تقرير أن وضع اآليـات يف السـور            " . بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " بينهما بسطر 
وأن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة يف       . يف حياته  ع كان يتم بأمر رسول اهللا    ،  وترتيبها يف مواضعها  

، أو تكمل حكما أو تعد له     . فإذا نزلت آية أو آيات يف مناسبة واقعة تواجه واقعا قائما          ؛  الوقت الواحد 
 . . أن توضع يف موضـعها مـن سـورا         ع أمر رسول اهللا  ،  كي الواقعي هلذا الدين   احلر،  وفق املنهج 

وحكمة معينة كذلك   ،  وبذلك كانت هناك حكمة معينة يف أن تتضمن كل سورة ما تضمنته من اآليات             
 . يف ترتيبها يف مواضعها من السورة

                                                 
 .  من اجلزء التاسع1452 - 1431 يراجع يف تقدمي سورة األنفال ما ورد عن مربرات اجلهاد اإلسالمي ص)1(
 .  السورة اليت ال تبلغ آياا مائة وليست من القصار)2(
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خاصة لكل   " شخصية " أن هناك  - كما أثبتنا ذلك مرارا يف التعريف بالسور       -  ولقد الحظنا 
مث تعـبريات   . كما أن هناك جوا معينا وظالال معينة      . ومسات معينة حتدد مالمح هذه الشخصية     ؛  سورة

ويف ،  ولعل يف الفقـرة السـابقة     ! وتربز تلك الشخصية  ،  تؤكد هذه املالمح  . بعينها يف السورة الواحدة   
اها مرارا يف التعريف بالسور يف هـذه        ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة اليت أثبتن      ،  حديث ابن عباس قبلها   

 . الظالل
وننتقل إىل مواجهة النصوص القرآنيـة يف       ؛   واآلن نكتفي ذا القدر يف التعريف امل بالسورة       

 . سياقها
  . . وعلى اهللا التوفيق ومنه التيسري . . 
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+ الْم نم مدتاهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللِّه و ناءةٌ مرب ِرِكنيٍر 1شهةَ أَشعبِض أَرواْ ِفي اَألرفَِسيح 
 ِزي الْكَاِفِرينخم أَنَّ اللّهِجِزي اللِّه وعم رغَي كُمواْ أَنلَماع2و مواِس يوِلِه ِإلَى النسراللِّه و نأَذَانٌ مو 

ِكني ورسولُه فَِإن تبتم فَهو خير لَّكُم وِإن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنكُم الْحج اَألكْبِر أَنَّ اللّه بِريٌء من الْمشِر
 ِإالَّ الَِّذين عاهدتم من الْمشِرِكني ثُم لَم 3غَير معِجِزي اللِّه وبشِر الَِّذين كَفَرواْ ِبعذَاٍب أَِليٍم 

 4م يظَاِهرواْ علَيكُم أَحدا فَأَِتمواْ ِإلَيِهم عهدهم ِإلَى مدِتِهم ِإنَّ اللّه يِحب الْمتِقني ينقُصوكُم شيئًا ولَ
هم فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَ

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللّه مِبيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابٍد فَِإن تصر5كُلَّ م دِإنْ أَحو 
  6ِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ من الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَالَم اللِّه ثُم أَبِلغه مأْمنه ذَ

كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللِّه وِعند رسوِلِه ِإالَّ الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد الْحـراِم               
          ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللّه مواْ لَهِقيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اس7فَم        واْ ِفيكُمقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهِإن يو فكَي 

 اشترواْ ِبآياِت اللِّه ثَمنـا قَِلـيالً        8ِإال والَ ِذمةً يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاِسقُونَ          
 الَ يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإال والَ ِذمةً وأُولَــِئك هـم            9اْ يعملُونَ   فَصدواْ عن سِبيِلِه ِإنهم ساء ما كَانو      

 فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن ونفَصلُ اآليـاِت ِلقَـوٍم               10الْمعتدونَ  
يمانهم من بعِد عهِدِهم وطَعنواْ ِفي ِديِنكُم فَقَاِتلُواْ أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم الَ أَيمانَ              وِإن نكَثُواْ أَ   11يعلَمونَ  

  12لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 
           وكُمؤدم بهوِل وساِج الررواْ ِبِإخمهو مهانمكَثُواْ أَيا نمقَاِتلُونَ قَوأَالَ ت    مهنـوشخٍة أَترلَ مأَو

        ِمِننيؤم مِإن كُنت هوشخأَن ت قأَح 13فَاللّه        ِهملَيع كُمرنصيو ِزِهمخيو ِديكُمِبأَي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه 
     ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشي14و    وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو          ِكـيمح ِليمع اللّهاء وشن يلَى مع اللّه 

 أَم حِسبتم أَن تتركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ولَم يتِخذُواْ ِمن دوِن اللِّه والَ رسوِلِه                  15
  16نَ والَ الْمؤِمِنني وِليجةً واللّه خِبري ِبما تعملُو

                ِبطَـتح لَِئـكِبـالْكُفِْر أُو لَى أَنفُِسِهمع اِهِديناهللا ش اِجدسواْ مرمعأَن ي ِرِكنيشا كَانَ ِللْمم
 الصالَةَ   ِإنما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وأَقَام          17أَعمالُهم وِفي الناِر هم خاِلدونَ      

 ِدينتهالْم واْ ِمنكُونأَن ي لَـِئكى أُوسفَع ِإالَّ اللّه شخي لَمكَاةَ وى الزآت18و  
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل              

 الَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهـدواْ ِفـي        19 الَ يستوونَ ِعند اللِّه واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني           اللِّه
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هم ِبرحمٍة   يبشرهم رب  20سِبيِل اللِّه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللِّه وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ            
 ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَّهنجاٍن ووِرضو هن21م ِظيمع رأَج هِعند ا ِإنَّ اللّهدا أَبِفيه اِلِدين22 خ  

كُفْر علَى اِإلمياِن ومـن     يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ آباءكُم وِإخوانكُم أَوِلياء إَِن استحبواْ الْ           
 قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخـوانكُم وأَزواجكُـم          23يتولَّهم منكُم فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ      

       ت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعاللّـِه      و نكُم مِإلَي با أَحهنوضر
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسر24و  

         بجٍن ِإذْ أَعينح مويٍة وكَِثري اِطنوِفي م اللّه كُمرصن ئًا        لَقَدـيش ـنكُمِن عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمت
         ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضاَألر كُملَيع اقَتضلَـى         25وعوِلِه وسلَى رع هتِكينس زلَ اللّهأَن ثُم 

 ثُم يتوب اللّه ِمـن  26فَرواْ وذَِلك جزاء الْكَاِفِرين الْمؤِمِنني وأَنزلَ جنودا لَّم تروها وعذَّب الَِّذين كَ   
 ِحيمر غَفُور اللّهاء وشن يلَى مع ِد ذَِلكع27ب  

وِإنْ يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنما الْمشِركُونَ نجس فَالَ يقْربواْ الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هـذَا               
 ِكيمح ِليمع اء ِإنَّ اللّهِلِه ِإن شِمن فَض اللّه ِنيكُمغي فولَةً فَسيع م28ِخفْت_  

|     |     | 
وترتيـب  . وإن كان قد جاء ترتيبه يف مقـدماا       ؛  هذا املقطع من سياق نزل متأخرا عن بقيتها       

 . ع فهو أمر توقيفي منه ع بأمر رسول اهللا - كما تقدم - اآليات يف السورة كان يتم
سواء كان  .  وهو يتضمن إاء العهود اليت كانت قائمة بني املسلمني واملشركني حىت ذلك احلني            

أو كان بعد انتهاء األجل     ؛  أو الناكثني لعهودهم  ،  هذا اإلاء بعد أربعة أشهر ملن كانت عهودهم مطلقة        
فعلى اجلملة كانت    . . يئا ومل يظاهروا عليهم أحدا    ومل ينقصوا املسلمني ش   ،  ملن كانت هلم عهود مقيدة    

وإاء مبدأ التعاقد أصال مع املشـركني  ؛ النتيجة األخرية هي إاء العهود مع املشركني يف اجلزيرة العربية   
 . وباستنكار أن يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله، بالرباءة املطلقة من املشركني، بعد ذلك

منه كذلك عدم السماح للمشركني بالطواف باملسجد احلـرام أو عمارتـه يف              ومن بني ما يتض   
أن ،  واملشـركني  ع خالفا ملا كان عليه العهد العام املطلق بني رسول اهللا         . صورة من الصور بعد ذلك    

 . يأمن بعضهم بعضا يف البيت احلرام واألشهر احلرم مع بقائهم على شركهم
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لريى من خالهلا الواقع التارخيي للمنهج احلركي       ،  ة ووقائعها  والذي يراجع أحداث السرية النبوي    
يرى بوضوح أن هذه اخلطوة      . . ويراجع كذلك طبيعة هذا املنهج يف ذاته ومراحله وأهدافه        ؛  اإلسالمي

وكذلك بينه وبني    - احلامسة يف العالقات بني املعسكر اإلسالمي يف اجلزيرة وسائر معسكرات املشركني          
، ومتهـدت هلـا األرض    ،  كان قد جاء موعدها    - تاب اليت تقررت يف هذه السورة     معسكرات أهل الك  
 . وأصبحت هي اخلطوة الطبيعية يف أواا احملتوم، ويأت هلا األحوال

أنه ال ميكن التعايش بـني      ،  وجتربة بعد جتربة  ،   كان قد تبني من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة        
 اجلذري العميق البعيد املدى الشامل لكل جزئية مـن جزئيـات            منهجني للحياة بينهما هذا االختالف    

وهـو   - واإلنساين - والتنظيم االجتماعي واالقتصادي والسياسي، واخللق والسلوك،  االعتقاد والتصور 
منهجني للحياة أحدمها يقـوم علـى    . . االختالف الذي ال بد أن ينشأ من اختالف االعتقاد والتصور   

ولألربـاب  ،  ولآلهلة املدعاة ،  واآلخر يقوم على عبودية البشر للبشر     ؛  ه بال شريك  عبودية العباد هللا وحد   
ألن كل خطوة من خطوات احلياة يف       ؛  مث يقع بينهما التصادم يف كل خطوة من خطوات احلياة         . املتفرقة

مثل يف مثل هذين املنهجني ويف      ،  ومتصادمة معها متاما  ،  أحد املنهجني ال بد أن تكون خمتلفة مع األخرى        
 . هذين النظامني

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا        "  إا مل تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة           
ومل تكن فلتة عارضة أن يقـف        . . وال أن حتارا هذه احلرب اجلائرة يف املدينة       . يف مكة  " رسول اهللا 

وهـم مـن أهـل       - املشركني معسكر واحد  وأن جيمعهم مع    ؛  اليهود يف املدينة كذلك هلذه احلركة     
وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب يف اجلزيرة يف غزوة األحزاب الستئصال شأفة               -!  الكتاب

وإقامة نظامها وفق   ،  ذلك اخلطر الذي يتهدد اجلميع مبجرد قيام الدولة يف املدينة على أساس هذه العقيدة             
وهم  -  سنعلم بعد قليل أا مل تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى           وكذلك! . ذلك املنهج الرباين املتفرد   

أم فيما وراء الـيمن  ؛ هلذه الدعوة وهلذه احلركة سواء يف اليمن أم يف الشام      -!  من أهل الكتاب كذلك   
إا أوال طبيعة املنهج اإلسالمي الـيت يعرفهـا          . . إا طبائع األشياء  !  . . ووراء الشام إىل آخر الزمان    

طبيعة اإلصرار علـى إقامـة مملكـة اهللا يف          ! أصحاب املناهج األخرى   - ويستشعرها بالفطرة  - داجي
 وحتطيم احلواجز املادية اليت حتول بني     ؛  وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده         ،  األرض

عارض بني منـهجني للحيـاة ال       مث إا ثانيا طبيعة الت     . . . وبني حرية االختيار احلقيقية    " الناس كافة " 
وحرص أصحاب املناهج األرضية على سحق املنهج الربـاين الـذي           ؛  التقاء بينهما يف كبرية وال صغرية     
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 يف احلقيقة  - فهي حتمية ال اختيار فيها    !  . . يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم      
 ! هلؤالء وال هؤالء -

وتتجلـي يف صـور     ؛  وعلى مدى التجارب  ،  لى مدى الزمن   وكانت هذه احلتمية تفعل فعلها ع     
ومل تكـن األسـباب     ؛  تؤكد وتعمق ضرورة اخلطوة النهائية األخرية اليت أعلنت يف هذه السورة          ،  شىت

القريبة املباشرة اليت تذكرها بعض الروايات إال حلقات يف سلسلة طويلة ممتدة على مدى السرية النبوية                
  . . إلسالمية منذ أيامها األوىلوعلى مدى احلركة ا، الشريفة

ميكن فهـم هـذه     ،  وإىل حتركاته املستمرة  ،   وذه السعة يف النظرة إىل اجلذور األصيلة للموقف       
ألا بدورها ال تعدو أن تكون حلقات       ،  وذلك مع عدم إغفال األسباب القريبة املباشرة      . اخلطوة األخرية 

 . يف تلك السلسلة الطويلة
إىل تبـوك    ع إنه ملا خرج رسـول اهللا     : بغوي يف تفسريه أن املفسرين قالوا      وقد ذكر اإلمام ال   

مع إمهاهلم أربعة   ،  فأنزل اهللا اآليات بالنسبة هلؤالء    ؛  وأخذ املشركون ينقضون عهودهم   ،  أرجف املنافقون 
 . أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر، أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل

وأوىل األقـوال يف   : - استعراضه األقوال يف تفسري مطلع السـورة    بعد   -  وذكر اإلمام الطربي  
وأذن هلم بالسياحة فيـه     ،  ألجل الذي جعله اهللا ألهل العهد من املشركني       : ذلك بالصواب قول من قال    

 ع إمنا هو ألهل العهد الذين ظاهروا علـى رسـول اهللا           " فسيحوا يف األرض أربعة أشهر    :  " بقوله
فإن اهللا جل ثنـاؤه     ،  فأما الذين مل ينقضوا عهدهم ومل يظاهروا عليه       . ضاء مدته ونقضوا عهدهم قبل انق   

إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصـوكم   :  " بإمتام العهد بينه وبينهم إىل مدته بقوله       ع أمر نبيه 
 .  " إن اهللا حيب املتقني، شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم

براءة من اهللا ورسـوله إىل الـذين        :  " عن جماهد قوله   - بإسناده - مما رواه الطربي كذلك    و
أقبـل  : قال. ومن كان له عهد   ،  مدجل والعرب الذين عاهدهم   : أهل العهد : قال " عاهدمت من املشركني  

 إنه حيضر البيت مشـركون يطوفـون      :  " مث قال . وأراد احلج ،  من تبوك حني فرغ منها     ع رسول اهللا 
فطافا بالنـاس   ،  فأرسل أبا بكر وعليا رمحة اهللا عليهما       " . فال أحب أن أحج حىت ال يكون ذلك       ،  عراة

وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعـة       ،  وباملوسم كله ،  وبأمكنتهم اليت كانوا يتبايعون ا    ،  بذي ااز 
 إىل عشر خيلون من شـهر  عشرون من آخر ذي احلجة: فهي األشهر احلرم املنسلخات املتواليات . أشهر
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، فآمن الناس أمجعون حينئـذ    . )1(وآذن الناس كلهم بالقتال إال أن يؤمنوا        . مث ال عهد هلم   . ربيع اآلخر 
  " . ومل يسح أحد

ولكنـها  .  وهذه األسباب القريبة املباشرة ال شك كان هلا وزا يف اختاذ اخلطوة األخرية احلامسة             
وهي تعارض  : الناشئة ابتداء من احلتمية اجلذرية الكبرية     ؛  ة الطويلة بدورها ليست إال حلقات يف السلسل     

  . . وعدم إمكان التعايش بينهما إال فترات اضطرارية تنتهي حتما، املنهجني أصال
وإن يكـن مل     - وقد أراد املرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم حبلقات السلسلة منذ بدء الـدعوة             

والذي ينتـهي مبـا     ؛  الدائم الذي ينشئ هذه السلسلة حبلقاا     حياول أن يلم بأصل االختالف اجلذري       
 : فقال يف تفسري املنار - انتهت إليه حتما

أن اهللا تعاىل بعث حممدا رسـوله وخـامت النبـيني           ،  من املشهور القطعي الذي ال خالف فيه       " 
ذكرنـا  ،   كثرية وجعل آيته الكربى هذا القرآن املعجز للبشر من وجوه        ،  باإلسالم الذي أكمل به الدين    

وأقام بناء الدعوة إليه على أساس الرباهني         ]1 ج 228ص   - 190ص  [   ]3: 2[ : كلياا يف تفسري  
: 2[  كما بينـاه يف تفسـري     ،  ومنع اإلكراه فيه واحلمل عليه بالقوة     ؛  )2(العقلية والعلمية املقنعة وامللزمة     

،  بالتعذيب واالضطهاد لصدهم عنه    وفتنوا املؤمنني ،  فقاومه املشركون   ]3 ج   40ص   - 26ص  256
إال ،  ومل يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب           ؛  عن تبليغه للناس بالقوة    ع وصدوه

حىت ائتمروا   ع مث اشتد إيذاؤهم للرسول   ؛  فهاجر من هاجر منهم املرة بعد املرة      . بتأمني حليف أو قريب   
، فأمره اهللا تعاىل بـاهلجرة    ؛  ورجحوا يف آخر األمر قتله    ؛  ار الندوة حببسه الدائم أو نفيه أو قتله علنا يف د        

وصار يتبعـه   ع فهاجر  ]9 ج 650ص  -  وإذ ميكر بك الذين كفروا  30: 8[  كما تقدم يف تفسري   
من قدر على اهلجرة من أصحابه إىل حيث وجدوا من مهاجرهم باملدينة املنورة أنصـارا هللا ولرسـوله                  

وكانت احلال بينهم وبني مشركي مكة وغريهم مـن         . ويؤثروم على أنفسهم  ،  حيبون من هاجر إليهم   
أهل الكتاب مـن يهـود       ع وعاهد. العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف العام يف ذلك العصر         

                                                 
 إمنا عىن   - رضي اهللا عنه     - جماهدا   ولعل.  واضح من النص القرآين أنه أمهل ذوي العهود غري الناقضني إىل مدم            )1(

 . . ذلك إمجاال 
"  ال بد أن ننبه هنا إىل منهج مدرسة األستاذ الشيخ حممد عبده، املتأثرة بفلسفة غريبة عن اإلسالم وهي فلسـفة                      )2(

أن نضيف  فال بد   . وتعطيه أكثر من جماله يف مسائل العقيدة      " العقل  " مما جعلها تركز تركيزاً شديداً على       " ديكارت  
إىل الرباهني العقلبة والعلمية الرباهني الفطرية البديهية كذلك يف هذا الدين وجماوبتها لكل الكينونة البشرية مبـا فيهـا          

 . العقل والذهن
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ونقضوا عهودهم له مبا كانوا يوالون املشركني       ،  فخانوا وغدروا . املدينة وما حوهلا على السلم والتعاون     
ص [  كما تقدم بيان ذلك كله يف تفسري سورة األنفال مـن هـذا اجلـزء              . ا حاربوه ويظاهروم كلم 

1547 - 1556[  . 
املشركني يف احلديبية على السلم واألمان عشر سنني بشروط تساهل معهم فيها             ع وقد عاهد  " 

. )1( ولكن حبا بالسلم ونشر دينه باإلقناع واحلجة      ،  ال عن ضعف وذلة   ،  عن قوة وعزة  ،  منتهى التساهل 
مث عدا هؤالء على أولئك وأعانتـهم       ؛  كما دخلت بنو بكر يف عهد قريش       ع ودخلت خزاعة يف عهده   

الـذي  ،  ملكة ع وفتحه،  فكان ذلك سبب عودة احلرب العامة معهم      ،  قريش بالسالح فنقضوا عهدهم   
حـايل  وثبت بالتجربة هلم يف     ؛  ولكنهم ما زالوا حياربونه حيث قدروا     ؛  خضد شوكة الشرك وأذل اهله    

وكما يأيت قريبا يف قوله تعاىل من هذه        ،  وال يؤمن نقضهم وانتقاضهم   ،  قوم وضعفهم أم ال عهود هلم     
 - 12إىل قوله يف آخـر آيـة         - كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله       :  " 7السورة  

واملراد أنه  . ا ويفون ا  أي ال عهود هلم يرعو    .  " إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون     ،  فقاتلوا أئمة الكفر  
مـع  ، فيأمن كل منهم شر اآلخر وعدوانـه      ،  ال ميكن أن يعيش املسلمون معهم حبكم املعاهدات املرعية        

كيف وقد سـبقهم   . فيجب الوفاء بالعهد بإجيابه   ،  )2(له شرع يدان به     . بقائهم على شركهم الذي ليس    
 ! ؟ )3(ل الكتاب من كانوا أجدر بالوفاء وهم أه، إىل الغدر ونقض امليثاق

، هذا هو األصل الشرعي الذي بين عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهـودهم املطلقـة     " 
وأما حكمة ذلك فهي حمو بقية الشرك من جزيرة العـرب           ؛  وإمتام مدة عهدهم املؤقتة ملن استقام عليها      

                                                 
ولكنه يتجاوز مداه املأمون    .  هذا كالم صحيح إذ أريد به أن نشر العقيدة باإلقناع واحلجة هو قاعدة هذه احلركة               )1(

كما يتجه . . أن اجلهاد يف اإلسالم ال يكون إال دفاعاً عن املسلمني، وأن السلم واجبة يف غري هذه احلالة     حني يراد به    
 . املؤلف رمحه اهللا

 هلذه احلقيقة األصيلة اليت هي القاعدة األساسية لعدم إمكان التعايش - رمحه اهللا - من العجيب أنه مع ملس املؤلف      )2(
 إال يف فترات موقوتة ال متثـا        -عسكر اإلسالمي ومعسكر الشرك ومعسكر أهل الكتاب        على أساس املعاهدات بني امل    

 فإنه اجته إىل أن قاعدة العالقات بني املعسكر اإلسالمي وهذه املعسكرات هي املعاهدات السلمية ما مل                 -قاعدة دائمة   
. . وأن األمر خاص مبشركي اجلزيرة ! اءوغريه هو االستثن! وأن هذا ممكن دائما! يقع االعتداء على املسلمني يف دارهم

كما سنبني يف أثنـاء     . وهذا صحيح نسبياً، ولكن حقيقة األمر يف املشركني عامة هي ذاا حقيقة مشركي اجلزيرة             ( 
 ). مواجهة النصوص 

 . نفس السابق) 3(
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 وقـاتلوا يف  190: 2:  " اىلمع مراعاة األصول السابقة يف قوله تع ،  وجعلها خالصة للمسلمني  ،  بالقوة
وإن . بقدر اإلمكـان   "  وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا     61: 8:  " وقوله " سبيل اهللا الذين يقاتلونكم   

 انتهى  "  . . قال اجلمهور بنسخ هذه اآلية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك
  تفسري السورة يف تفسري املنار     ومما جاء بعده يف    -  وظاهر من هذا االستعراض ومن التعقيب عليه      

وابتداء أول فرصـة    ،  أنه مع ملس السبب األصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود             -
وال ؛  فإن املؤلف ال يتابع هذا السـبب إىل جـذوره         ،  حلرب اإلسالم وأهله من املشركني وأهل الكتاب      

وطبيعة ؛  يف طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي      وال يستشرف احلقيقة الكبرية     ؛  يرى امتداده ومشوله  
وبالتايل ال ميكن   ؛  اليت ال ميكن االلتقاء على شيء منها      ،  االختالف اجلذري بني منهج اهللا ومناهج العبيد      

 ! التعايش الطويل بني املعسكرات القائمة على منهج اهللا وهذه املناهج أصال
فيبعد جدا عن    " التفسري احلديث :  " لسورة يف كتابه   فأما األستاذ حممد عزة دروزة يف تفسريه ل       

كغـريه مـن     - ذلك أنه مشغول  . وال يلمس ذلك السبب األصيل العميق أصال      ؛  هذه احلقيقة الكربى  
وللقـوة الظـاهرة ملعسـكرات      ،  الكتاب احملدثني الواقعني حتت ضغط الواقع البائس لذراري املسلمني        

؛ بتلمس شهادة هلذا الدين بأنه دين السلم والسالم        - ذا الزمان املشركني وامللحدين وأهل الكتاب يف ه     
، فمىت أمكنت املهادنة واملعاهدة فهو حريص عليهـا ! الذي ال يعنيه إال أن يعيش داخل حدوده يف سالم     

 ! ال يعدل ا هدفا آخر
ركني  وهو من مث ال يرى سببا هلذه النصوص اجلديدة األخرية يف سورة التوبة إال نقض بعض املش                

فقد جاءت   - سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة     - وأن الذين مل ينقضوا عهودهم     ع لعهودهم مع رسول اهللا   
! وأنه حىت إذا انقضت عهودهم فإنه جيوز أن تعقد معهم معاهـدات جديـدة             . السورة باحملافظة عليها  

ألخرية يف هـذه    وأن اآليات املرحلية هي األصل الذي يقيد عموم اآليات ا         ! وكذلك الناكثون أنفسهم  
 ! ! ! السورة

إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل          :  "  ويف ذلك يقول يف شرح قوله تعاىل      
فإذا انسلخ األشهر احلـرم     . يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا حيب املتقني           

فإن تابوا وأقاموا   ،  قعدوا هلم كل مرصد   فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم وا      
  . .  " إن اهللا غفور رحيم، الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
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حيث ينطوي فيهما أنه    ،  ويف اآليتني وما قبلهما صور من السرية النبوية يف أواخر العهد املدين            " 
وأن مـن  ، إىل مـا قبلـه  كان بني املسلمني واملشركني عهود سلم بعد الفتح املكي رمبا كانت ممتـدة     

 . ومنهم من نقض أو ظهرت منه عالئم النقض والغدر، املشركني من ظلوا أوفياء لعهودهم
ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل واملفسرين يسمون اآلية الثانية من اآليتني اللتني حنـن يف                  " 

ساهل مع املشـركني وإمهـاهلم      ويعتربوا ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والت       ،  صددمها آية السيف  
، وبعضهم يستثين املعاهدين منهم إىل مدم     . وتوجب قتاهلم إطالقا  . واإلغضاء والصفح واإلعراض عنهم   

ونبهنا على ما يف ذلك مـن غلـو         . وبعضهم ال يستثنيهم وال جيوز قبول غري اإلسالم منهم بعد نزوهلا          
 بعدم قتال غري األعداء وترك املسـاملني واملـوادين          ومناقضة للتقريرات القرآنية املتضمنة ألحكام حمكمة     

ولقد كرر املفسرون أقواهلم وروايام عن قدماء أهل التأويل يف مناسبة هـذه             . وبرهم واإلقساط إليهم  
بأن يضع السيف يف من عاهـدهم حـىت          ع فروى ابن كثري عن ابن عباس أن اآلية أمرت النيب         ،  اآلية

وقد روى املفسر نفسه قوال عجيبـا       . ا كان مسى هلم من عهد وميثاق      وأن ينقض م  ،  يدخلوا يف اإلسالم  
عن سليمان بن عيينة مجع فيه بني هذه اآليات وآيات أخرى من هذه السورة وغريها ليست يف صـدد                   

بعث علي بن أيب طالب ا حني بعثه يؤذن يف الناس            ع إن النيب : وقال،  قتال املشركني مساها األسياف   
وسيفا يف قتال أهل الكتاب وهي      ،  منها هذه اآلية ومساها سيفا يف املشركني من العرب        ،  يوم احلج األكرب  
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال               :  " آية التوبة هذه  

وسيفا  ] 29[  " يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون             
يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم        :  " يف املنافقني وهو هذه اآلية من سورة التوبة أيضا        

:  " وسيفا يف قتال الباغني وهو هذه اآلية يف سورة احلجـرات   ]73[  " ومأواهم جهنم وبئس املصري   
دامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغـي  فإن بغت إح، وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما     

ومن العجيب أن الطربي ذهب إىل أن هذه اآلية تشمل املعاهدين ومن            .  ]9[  " حىت تفيء إىل أمر اهللا    
ال ينهاكم اهللا عن الـذين مل       :  " مع أنه قرر يف سياق آية املمتحنة هذه       . ال عهد هلم إطالقا دون تفريق     

 8[  " دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني        يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من       
أا حمكمة وأن اهللا ال ينهى املسلمني عن الرب واإلقساط ملن يقف منهم موقف املساملة واحملاسنة واحلياد                  ]

 ! وهؤالء قد ال يكونون معاهدين. من أية ملة كانوا
 يف صدد قتال املشـركني املعاهـدين   كل هذا واآلية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي   " 

حبيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطالقا            . الناقضني لعهدهم وحسب  
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وكذلك األمر يف اعتبارها ناسخة للتقريرات املنطوية يف        ،  حتميل هلا مبا ال يتحمله هذا السياق والفحوى       
مثل عدم اإلكراه يف الدين والـدعوة إىل سـبيل اهللا           ،   العام آيات عديدة واليت عليها طابع املبدأ احملكم      

باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن واحلث على الرب واإلقساط ملن ال يقاتل املسلمني وال                
ويأيت بعد قليل آية فيها أمر صريح       . خيرجوم من ديارهم على ما نبهنا عليه يف مناسبات عديدة سابقة          

، الستقامة على عهدهم مع املشركني الذين عاهدوهم عند املسجد احلرام ما استقاموا هلـم             للمسلمني با 
 . ويف هذه اآلية دليل قوي على وجاهة ما نقرره إن شاء اهللا

أن االستثناء الوارد يف أوىل     : وقد ترد مسألتان يف صدد ما ينطوي يف اآليتني من أحكام أوالمها            " 
فهل يكون املعاهدون من املشركني حني انقضاء هذه املدة موضع براءة           ،  هداآليتني حمدد بانقضاء مدة الع    

ومل نطلـع   . وكالم املفسرين ينطوي على اإلجابة عن هذا السؤال باإلجياب        ؟  اهللا ورسوله وجيب قتاهلم   
ونرى أن كالم املفسرين يصح أن يكون حمل توقف إذا أريـد بـه              . على أثر نبوي وثيق يف هذا الصدد      

، فاملعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمني قبل العهـد        : ن األمر يتحمل شيئا من التوضيح     وأ. اإلطالق
يف  ع مث عاهدهم املسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم مـن الـنيب           ،  وقد وقع حرب وقتال بينهم    

 وإما أن يكونوا قد رغبوا يف موادعة املسلمني ومساملتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عـداء                . احلدييبة
أو جـاؤوكم حصـرت     ،  إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق       :  " وآية النساء هذه  . وقتال

فإن اعتزلـوكم   . ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم     ،  صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم     
لـى مـا    تنطوي فيها ع    ]90[  " فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال          

وادع  ع ويف روايات السرية بعض األمثلة حيث روى ابن سعد أن الـنيب        . نعتقد حالة واقعية مثل ذلك    
وكتب بينه وبينـهم    ،  بين صخر من كنانة أال يغزوهم وال يغزوه وال يكثروا عليه وال يعينوا عليه عدوا              

 مع هؤالء وال مـع أولئـك إذا   وليس يف اآلية وال يف غريها ما مينع جتديد العهد أو متديده           . كتابا بذلك 
وليس للمسلمني أن يرفضوا ذلك ألم إمنـا أمـروا          . رغبوا ومل يكن قد ظهر منهم نقض وال نية غدر         

ويف اآلية اليت تأيت بعد قليل واليت تأمر املسلمني         . بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من األشكال       
 . تقاموا هلم قرينة على ما نقول إن شاء اهللابصراحة باالستقامة على عهدهم مع املشركني ما اس

فهي ما تفيده الفقرة األخرية من اآلية الثانية من كون ختلية سبيل املشركني             : أما املسألة الثانية   " 
 . والكف عن قتاهلم بسبب نقضهم منوطني بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصالة وإيتائهم الزكاة

ملسألة أن املشركني بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم املسـلمون          والذي يتبادر لنا يف صدد هذه ا       " 
، وصار من حق املسلمني أن يفرضوا الشرط الذي يضمن هلم األمن والسـالمة            . فقدوا حق العهد ثانية   
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وال يعد هذا من قبيـل      . وهو توبتهم عن الشرك ودخوهلم يف اإلسالم وقيامهم بواجباته التعبدية واملالية          
بقطع النظر عن أن الشرك ميثل مظاهر احنطاط اإلنسانية وتسخريها لقـوى وأفكـار              ،  اإلكراه يف الدين  

كما ميثل نظاما جاهليا فيه التقاليد اجلائرة والعادات املنكرة         ،  وعقائد سخيفة مغايرة للعقل واملنطق واحلق     
 ،وأن اإلسالم الذي يشترط عليهم الدخول فيه يضمن هلم اخلـالص مـن ذلـك          ،  والعصبيات املمقوتة 

على أننا لسنا نـرى يف  . واالرتفاع م إىل مستوى الكمال اإلنساين عقال وخلقا وعبادة وعقيدة وعمال  
اآليات مع ذلك ما مينع املسلمني أن جيددوا العهد مع الناكثني بعد احلرب ثانية إذا كانت مصـلحتهم                  

 "  واهللا تعاىل أعلم  . ةأو على إخضاعهم بالقو   ،  وقد ال يكونون قادرين على متابعة احلرب      . تقتضي ذلك 
 انتهى . . . 

 وواضح من هذه الفقرات اليت اقتطفناها ومن أمثاهلا يف تفسري املؤلف كله أنه ابتداء ال يلقي باله                 
وردهـا إىل اهللا    ،  إىل حق اإلسالم املطلق يف أن ينطلق يف األرض لتحرير البشرية من العبوديـة للعبـاد               

النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخـل حـدودهم            بغض  ،  حيثما كان ذلك ممكنا له    ،  وحده
. وهو املبدأ الذي يقوم عليه اجلهـاد يف اإلسـالم         . فهو يستبعد هذا املبدأ ابتداء     . . اإلقليمية أم مل يكن   

ويفقد كذلك جديته وواقعيتـه    ،  وبدونه يفقد دين اهللا حقه يف أن يزيل العقبات املادية من طريق الدعوة            
ويصبح عليه أن يواجه    ،  واقع البشري بوسائل مكافئة له يف مراحل متعددة بوسائل متجددة         يف مواجهة ال  

 ! )1(وهو هزال ال يرضاه اهللا لدينه يف هذه األرض ! القوى املادية بالدعوة العقيدية
ومواجهته للواقـع   ،  وواضح كذلك أن املؤلف ال يلقي باله إىل طبيعة املنهج احلركي يف اإلسالم            

دون التفـات إىل أن     . فهو حييل األحكام النهائية األخرية على النصوص املرحلية قبلها        . فئةبوسائل مكا 
 . . النصوص السابقة كانت تواجه حاالت واقعة غري احلالة اليت جاءت النصوص األخـرية تواجههـا              

عـد  ب - مبعىن أنه ال جيوز األخذ ا مهما تكن األحـوال  ]منسوخة [  وحقيقة إن هذه األحكام ليست   
ولكنها . فهي باقية ملواجهة احلاالت اليت تكون من نوع احلاالت اليت واجهتها           - نزول األحكام األخرية  

 . وكانوا قادرين على تنفيذها   ،  ال تقيد املسلمني إذا واجهتهم حاالت كاليت واجهتها النصوص األخرية         
 . 

                                                 
يف اجلزء التاسع   )  سبيل اهللا    اجلهاد يف (  يراجع ما كتبناه عن اجلهاد وما اقتبسناه من كتاب األستاذ املودودي عن              )1(

 . 1452 - 1431من الظالل ص
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طبيعة منهجه احلركي كمـا     إن األمر يف حاجة إىل سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين و            . . 
  . . أسلفنا

|     |     | 
 : فإننا نعود إىل العبارة اليت افتتحنا ا الفقرة السابقة، وبعد
لريى من خالهلا الواقـع التـارخيي للمنـهج         ،  والذي يراجع أحداث السرية النبوية ووقائعها      " 

يرى بوضوح أن هذه     . . ه وأهدافه ويراجع كذلك طبيعة هذا املنهج يف ذاته ومراحل       ،  احلركي اإلسالمي 
وكـذلك   - اخلطوة احلامسة يف العالقات بني املعسكر اإلسالمي يف اجلزيرة وسائر معسكرات املشركني           

ومتهدت هلـا   ،  كان قد جاء موعدها    - بينه وبني معسكرات أهل الكتاب اليت تقررت يف هذه السورة         
  " . عية يف أواا احملتوموأصبحت هي اخلطوة الطبي، ويأت هلا األحوال، األرض

 كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون احلتمي الذي حيكم العالقات بـني اتمـع                
واتمعات اجلاهلية اليت   ؛  املسلم الذي يفرد اهللا سبحانه باأللوهية والربوبية والقوامة واحلاكمية والتشريع         

هذا القانون احلتمي هو قانون الصراع الذي يعرب عنه          . . أو جتعل فيه شركاء هللا    ،  جتعل هذا كله لغري اهللا    
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومسـاجد            :  " قول اهللا سبحانه  

ولوال دفـع اهللا    :  " والذي يقول عنه سبحانه كذلك      ]40: احلج[  . .  " يذكر فيها اسم اهللا كثريا    
   ]251: البقرة[ :  " رضالناس بعضهم ببعض لفسدت األ

 :  وقد ظهرت آثار هذا القانون احلتمي يف ظاهرتني بارزتني
لنشـر  ؛  ومرحلة بعد مرحلـة   ،  وغزوة بعد غزوة  ،  انطالق اإلسالم خطوة بعد خطوة    :  إحدامها

يف طريقـه إىل     - وإبالغ كلمة اهللا إىل أرض بعد أرض وإىل قبيلة بعد قبيلة          ؛  منهج اهللا يف األرض حوله    
غها إىل الناس كافة وإزالة احلواجز املادية اليت حتول دون هذا اإلعالن العام والبلوغ إىل كـل بـين                   إبال

، وخضدت شوكة قريش العقبة الكربى يف طريـق الزحـف اإلسـالمي         ،  حىت فتحت مكة   - اإلنسان
وأصـبحت  . واستسلمت هوازن وثقيف يف الطائف أقوى القبائل بعد قريش يف طريق هـذا الزحـف              

متهيدا ملا وراءهـا     - وتسمح بالقيام باخلطوة النهائية احلامسة يف اجلزيرة      ؛  م قوته اليت ترهب عدوه    لإلسال
 . حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا، من أرض اهللا حسبما تتهيأ الظروف املالئمة لكل خطوة تالية

يف ظـروف    - نقض العهود اليت كانت املعسكرات اجلاهلية تعقدها مع املسـلمني         :  وثانيتهما
وعند أول بـادرة تشـري إىل أن املعسـكر          ،  مبجرد أن تتاح هلا فرصة نقضها     ؛  عهدا بعد عهد   - خمتلفة
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أو على األقل جتعل هذا النقض مأمون العاقبة علـى ناقضـيه مـن              ؛  اإلسالمي يف ضائقة دد وجوده    
 رغبة حقيقيـة يف     عن - إال نادرا  - فما كانت هذه العهود    - ومن أهل الكتاب من قبلهم     - املشركني

فمـا تطيـق املعسـكرات      ! إمنا كانت عن اضطرار واقعي إىل حني      ؛  مساملة اإلسالم ومهادنة املسلمني   
خمالفا هلا  ؛  مناقضا يف أصل وجوده ألصل وجودها     ؛  اجلاهلية طويال أن ترى اإلسالم ما يزال قائما حياهلا        

قاءها مبا يف طبيعتة من احلـق واحليويـة         يهدد ب ،  خمالفة جذرية أصيلة يف الصغرية والكبرية من مناهجها       
 . ورد الناس مجيعا إىل عبادة اهللا وحده، واحلركة واالنطالق لتحطيم الطاغوت كله

 وهذه الظاهرة األخرية والقاعدة األصيلة اليت تقوم عليها هي اليت يقررها اهللا سبحانه يف قوله عن                
  ]217: البقرة[  . . .  " نكم إن استطاعوا  وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دي      :  " املشركني

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفـارا            :  " واليت يقول فيها عن أهل الكتاب     
ولن :  " ويقول فيها كذلك    ]109: البقرة[  . .  " حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق         

ـذه   - سبحانه - فيعلن  ]120: البقرة[  . .  " ملتهمترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع        
وعـن قـوة   ؛ النصوص القطعية عن وحدة اهلدف بني مجيع معسكرات اجلاهلية جتاه اإلسالم واملسلمني           

 ! وعدم توقيتها بظرف أو زمان، اإلصرار على هذا اهلدف وامتدادها عرب الزمان
قات بني التجمـع اإلسـالمي والتجمعـات         وبدون إدراك ذلك القانون احلتمي يف طبيعة العال       

ال ميكن فهـم طبيعـة      ،  بالرجوع إليه  - على مدار التاريخ   - وتفسري الظواهر اليت تنشأ عنه    ،  اجلاهلية
وال . وال طبيعة تلك الصراعات الطويلة بني املعسكرات اجلاهلية واملعسكر اإلسالمي         ؛  اجلهاد يف اإلسالم  

وال أسـرار احلـروب الوثنيـة       ؛  وال أسرار الفتوحات اإلسالمية   ،  ميكن فهم بواعث ااهدين األوائل    
وإن  - واليت ما تزال مشبوبة على ذراري املسـلمني       ؛  والصليبية اليت مل تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا        

يف املعسـكرات الشـيوعية      - كانوا لسوء حظهم ختلوا عن حقيقة اإلسالم ومل يبق هلم منه إال العنوان            
ويف احلبشة وزجنبار   . ويف اهلند وكشمري  . يف روسيا والصني ويوغسالفيا وألبانيا    : ة كلها والوثنية والصليبي 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشـية البشـعة      . . وقربص وكينيا وجنوب افريقية والواليات املتحدة     
تعاون و - أو الذي كان إسالميا بتعبري أدق      - لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان يف العامل اإلسالمي        

وإمدادها ،  ومد يد الصداقة إليها   ،  الشيوعية والوثنية والصليبية مع األوضاع اليت تتوىل سحق هذه الطالئع         
 ! وإقامة ستار من الصمت حوهلا وهي تسحق هذه الطالئع الكرمية، باملعونات اليت تبلغ حد الكفالة

مي والظواهر اليت يتجلـي      إن شيئا من هذا كله ال يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون احلت            
  . . فيها
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قبيل نزول سورة التوبة وبعد فـتح مكـة يف هـاتني             - كما أسلفنا  -  وقد جتلى ذلك القانون   
وظهر بوضوح أنه البد من اختاذ تلك اخلطوة احلامسة يف اجلزيرة           . الظاهرتني اللتني أسلفنا احلديث عنهما    

وهـو مـا   ، أو جتاه أهل الكتـاب  - قطع من السورةوهو ما نواجهه يف هذا امل   - سواء جتاه املشركني  
  . . سنواجهه يف املقطع التايل مباشرة والذي بعده

|     |     | 
 - بنفس الدرجة  - مل يكن معناه وضوحه    - حينذاك - ولكن وضوح ذلك كله للقيادة املسلمة     

فضال علـى  ، املؤلفة قلوموخباصة حلديثي العهد باإلميان و. لكل اجلماعات والطوائف يف اتمع املسلم  
 ! ضعاف القلوب واملنافقني

من يتحرج من إاء     - ولعل بعض هؤالء من كرام املسلمني وخيارهم       -  كان يف اتمع املسلم   
بعد أربعة أشهر للناكثني ومن هلم عهود غري موقتـة ومـن مل حيـاربوا                - العهود مع املشركني مجيعا   

وبعد انقضاء األجل ملن هلم عهود موقوتة ومل        ؛  عهود أقل من أربعة   املسلمني ولو من غري عهد ومن هلم        
ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود النـاكثني والـذين          - ينقصوا املسلمني شيئاً ومل يظاهروا عليهم أحداً      

وإما ختافن من قـوم     :  " كما سبق يف احلكم املرحلي الذي تضمنته سورة األنفال        ،  ختاف منهم اخليانة  
فإن إاء عهود غريهـم       ]58: األنفال[  . .  "  إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني        خيانة فانبذ 

رمبا بدا هلم خمالفاً ملا عهدوه وألفـوه مـن معاهـدة املعاهـدين     ، بعد أربعة أشهر أو بعد األجل املقدر   
وخطوة ؛  من املألوف كان يريد أمراً أكرب      - سبحانه - ولكن اهللا  . . وموادعة املوادعني وترك املهادنني   

 ! وراء ما انتهت إليه األمور
من  - ولعل بعض هؤالء من كرام املسلمني وخيارهم كذلك        -  وكان يف اتمع املسلم كذلك    

بعـدما ظهـر    ؛  ومتابعتهم حىت يفيئوا إىل اإلسالم    ،  يرى أنه مل تعد هناك ضرورة لقتال املشركني عامة        
. يوب متناثرة هنا وهناك ال خوف منها على اإلسـالم اليـوم  ومل تبق إال ج  ؛  اإلسالم يف اجلزيرة وغلب   

وال خيلو هذا الفريق من التحـرج        . . إىل االسالم  - يف ظل السلم   - ومن املتوقع أن تفيء رويداً رويداً     
مىت كان هناك أمل    ،  من قتال األقرباء واألصدقاء ومن تربطهم م عالقات اجتماعية واقتصادية متنوعة          

ولكن اهللا سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع          . . إلسالم بغري هذا اإلجراء العنيف    يف دخوهلم يف ا   
وهو يعلم أن الروم    ؛  وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له     ،  وأن ختلص اجلزيرة لإلسالم   ،  على العقيدة وحدها  

 ! يبيتون لإلسالم على مشارف الشام كما سيجيء
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مـن   -!  ء كان من كرام املسلمني وخيارهم أيضاً      ولعل بعض هؤال   -  وكان يف اتمع املسلم   
خيشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصالت التجارية واالقتصادية يف أحناء اجلزيرة بسـبب إعـالن                

وخباصة بعد إعالن أال حيج بعد العام       ،  وتأثري ذلك يف موسم احلج    ؛  القتال العام على املشركني كافة فيها     
وخباصة حني يضيف إىل هذا االعتبار عدم ضـرورة هـذه           . اجد اهللا وأال يعمر املشركون مس   ،  مشرك
ولكن اهللا سبحانه كان يريـد أن تقـوم         !  . . وإمكان الوصول إليها بالطرق السلمية البطيئة     ؛  اخلطوة

وأن تكون العقيدة أرجح يف ميزان القلوب املؤمنـة          - كما تقدم  - آصرة التجمع على العقيدة وحدها    
كـان   - سبحانه - كما أنه . أم من املنافع واملصاحل   ؛  ء من القرابات والصدقات   سوا. من كل ما عداها   

وأن هذه االسباب الظاهرة للرزق ليست هي األسباب الوحيـدة   ،  يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده      
 . اليت ميلك أن يسخرها هلم بقدرته

         تمع املسلم من ضعاف القلوب واملترددين واملؤلفة قلووغريهم كذلك  ،  م واملنافقني  وكان يف ا
ومن ؛  ممن دخلوا يف دين اهللا أفواجا ومل ينطبعوا بعد بالطابع اإلسالمي من يفرق من قتال املشركني كافة                

؛ وقلة األمن يف التجارة والتنقل وانقطاع األواصـر والصـالت         ،  الكساد الذي ينشأ من تعطيل املواسم     
وهو إمنا دخـل    ،  ال جيد يف نفسه دافعا الحتمال هذا كله       و. وتكاليف اجلهاد العام يف النفوس واألموال     

أما هذا الذي يرادون عليه فمـا        . . فهي صفقة راحبة بال عناء كبري     ؛  يف اإلسالم الغالب الظاهر املستقر    
يريـد أن ميحـص      - سـبحانه  - وكان اهللا !  . . ؟  هلم وما له وهم حديثوا عهد باإلسالم وتكاليفه       

، أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا مـنكم  " ل للمسلمنيوهو يقو ،  الصفوف والقلوب 
 .  " ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة واهللا خبري مبا تعملون

اقتضت ذلك البيان الطويـل      - بعد الفتح  -  هذه األعراض املتشابكة يف اتمع املسلم املختلط      
وهذه اخللخلة يف   ،  ملعاجلة هذه الرواسب يف النفوس    ،  واإلحياءات يف هذا املقطع   املفصل املتعدد األساليب    

  . . وتلك الشبهات حىت يف قلوب بعض املسلمني املخلصني، الصفوف
وأن يتكرر إعالن   ،   اقتضت أن تفتتح السورة ذا اإلعالن العام برباءة اهللا ورسوله من املشركني           

حىت ال يبقى لقلب مـؤمن أن       ؛  حدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية     الرباءة من اهللا ورسوله بعد آية وا      
 : يبقى على صلة مع قوم يربأ اهللا منهم ويربأ رسوله

   ]1[  . .  " براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني " 
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 .  " لهوأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسو               " 
 . ]3[   

وأن الـذين يتولـون ال    ،   واقتضت تطمني املؤمنني وختويف املشركني بأن اهللا خمزي الكـافرين         
 : يعجزون اهللا وال يفلتون من عذابه

  " فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا خمزي الكـافرين               " 
 . . ]2[   

ن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا وبشر الـذين كفـروا            وإ،  فإن تبتم فهو خري لكم     " 
   ]3[  . . .  " بعذاب أليم

إال الـذين عاهـدوا مث       -  واقتضت استنكار أن يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسـوله          
مع تذكري املؤمنني بأن املشركني ال يرقبون فـيهم    - استقاموا فيستقام هلم مدة عهدهم ما استقاموا عليه       

وكذم فيما يظهرونه هلم أحيانا من      ،  وتصوير كفرهم ،  عهدا وال يتذممون من فعلة لو أم قدروا عليهم        
 : مودة بسبب قوم

إال الذين عاهـدمت عنـد املسـجد         - كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله        " 
 يظهروا عليكم ال يرقبـوا  كيف وإن - إن اهللا حيب املتقني، فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم،  احلرام

اشتروا بآيات اهللا مثنا قلـيال      . يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوم وأكثرهم فاسقون     ،  فيكم إال وال ذمة   
 ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وأولئك هم املعتدون         . إم ساء ما كانوا يعملون    ،  فصدوا عن سبيله  

 " . . .  ]7 - 10[  . 
واستجاشة مشـاعر الغـيظ واالنتقـام    ، ملريرة يف نفوس املسلمني   واقتضت استثارة الذكريات ا   

 : وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء اهللا ودين اهللا
؟ أختشـوم ؟  أال تقاتلون قوما نكثوا أميام ومهوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة            " 

هم وينصركم عليهم ويشف    وخيز،  قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم   . فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني      
 13[  . .  " ويتوب اهللا على من يشاء واهللا عليم حكـيم        ،  صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوم     

- 15[  . 
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؛ ومقاومة مشاعر القرابة واملصـلحة معـا  ؛  واقتضت األمر باملفاصلة الكاملة على أساس العقيدة    
 :  املسلمني على مفرق الطريقووقف، والتخيري بينها وبني اهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله

، يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميـان               " 
إن كان آباؤكم وأبنـاؤكم وإخـوانكم وأزواجكـم         : قل. ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون     

أحب إليكم مـن اهللا     ،  اومساكن ترضو ،  وجتارة ختشون كسادها  ،  وأموال اقترفتموها ،  وعشريتكم
 23[  . .  " واهللا ال يهدي القوم الفاسـقني     ،  فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره    ،  ورسوله وجهاد يف سبيله   

- 24[  . 
وأقرا يوم حنني الذي هزمـوا فيـه فلـم          ،   واقتضت تذكريهم بنصر اهللا هلم يف مواطن كثرية       

 : ينصرهم إال اهللا جبنده وبتثبيته لرسوله
، ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شـيئا         ،  ركم اهللا يف مواطن كثرية    لقد نص  " 

، مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني       ؛  مث وليتم مدبرين  ،  وضاقت عليكم األرض مبا رحبت    
 .  ]26 - 25[  . . .  " وذلك جزاء الكافرين، وعذب الذين كفروا، وأنزل جنوداً مل تروها
؛ ا تطمينهم من ناحية الرزق الذي خيشون عليه من كساد املوسم وتعطل التجـارة             واقتضت أخري 

 : وتذكريهم أن الرزق منوط مبشيئة اهللا ال ذه األسباب الظاهرة اليت يظنوا
وإن . يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عـامهم هـذا                " 

 .  ]28[  . . .  " إن اهللا عليم حكيم،  من فضله إن شاءخفتم عليه فسوف يغنيكم اهللا
وهذه احلملة الطويلـة املنوعـة      ،  وهذه اإلحياءات واالستثارات  ،   وهذه التوكيدات والتقريرات  

ودخول العناصر اجلديدة الكـثرية     ،  حبالة اتمع املسلم بعد الفتح     - كما أسلفنا  - تشي . . األساليب
لسريع الذي جاء إىل اتمع املسلم ذه األفواج اليت مل تنطبع بعـد بطـابع               وبعد التوسع األفقي ا   ؛  فيه

والتربية الطويلة إىل درجـة مـن       ،  ولوال أن جمتمع املدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل          . . اإلسالم
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبري على وجـود اإلسـالم          ،  االستقرار والصالبة واخللوص واالستنارة   

 . كما ذكرنا ذلك مرارا من قبلذاته 
 واآلن نكتفي ذا القدر من احلديث العام عن ذلك املقطع األول من السورة وما يشي به مـن                  

 : لنواجه نصوصه بالتفصيل؛ حالة اتمع يف حينه
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|     |     | 
 ،فسيحوا يف األرض أربعة أشـهر     . براءةٌ  من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني          " 

وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلـج      . واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا خمزي الكافرين        
وإن توليتم فاعلموا أنكم غـري      ،  فإن تبتم فهو خري لكم    ،  أن اهللا بريء من املشركني ورسوله     : األكرب

 مل ينقصوكم شـيئا     إال الذين عاهدمت من املشركني مث     . وبشر الذين كفروا بعذاب أليم    ،  معجزي اهللا 
فـإذا انسـلخ   . إن اهللا حيب املـتقني ، إليهم عهدهم إىل مدم  - فأمتوا - ومل يظاهروا عليكم أحدا   

فإن ،  األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد           
وإن أحـد مـن املشـركني        .إن اهللا غفور رحيم   ،  تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم      

 .  " ذلك بأم قوم ال يعلمون، مث ابلغه مأمنه، استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا
نزلت حتدد العالقات النهائية بني اتمع       - وما بعدها إىل اآلية الثامنة والعشرين      -  هذه اآليات 

وبني بقيـة املشـركني يف       -  عامة بصفة - اإلسالمي الذي استقر وجوده يف املدينة ويف اجلزيرة العربية        
حينما ،  فنقضه ع سواء منهم من كان له عهد مع رسول اهللا         . . اجلزيرة الذين مل يدخلوا يف هذا الدين      

ستكون فيها القاضـية علـى       - حني توجهوا ملقابلتهم يف تبوك     - الح له أن مواجهة املسلمني للروم     
ومن مل يكن لـه عهـد    . . سلمني ود من قومأو على األقل ستضعف من شوكة امل،  اإلسالم وأهله 

فحـافظ   - موقوت أو غري موقوت    - ومن كان له عهد    . . ولكنه مل يتعرض للمسلمني من قبل بسوء      
فهؤالء مجيعا نزلت هذه اآليات ومـا        . . على عهده ومل ينقص املسلمني شيئا ومل يظاهر عليهم أحدا         

يف ظل االعتبارات اليت أسلفنا احلديث عنـها        ؛   اتمع املسلم  بعدها لتحدد العالقات النهائية بينهم وبني     
 . أو يف تقدمي هذا الدرس خاصة، بشيء من التوسع سواء يف تقدمي السورة

فيتناسـق  ! ورنينه العـايل  ،  يأخذ شكل اإلعالن العام   ،   وأسلوب هذه اآليات وإيقاع التعبري فيها     
 . )1(على طريقة القرآن يف التعبري ؛ يط ذا املوضوعأسلوب التعبري وإيقاعه مع موضوعه واجلو الذي حي

. ومـن قـام بـالتبليغ     ،  وطريقة التبليغ به  ،  وقد وردت روايات متعددة يف ظروف هذا اإلعالن       
أصحها وأقرا إىل طبائع األشياء وأكثرها تناسقا مع واقع اجلماعة املسلمة يومذاك ما قرره ابن جريـر                 

طف هنا من تعليقاته ما ميثل رؤيتنا حلقيقة الواقعة مغفلني ما ال نوافقه             ونقت. وهو يستعرض هذه الروايات   
                                                 

دار " .  " طريـق القـرآن     " وفصل  " التناسق الفين   " فصل  " التصوير الفين يف القرآن     :  "  يراجع بتوسع كتاب   )1(
 " . الشروق 
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إذ كنا ال نناقش الروايات املتعـددة وال ننـاقش          . عليه من كالمه وما تناقض فيه بعض قوله مع بعض         
 : ولكن نثبت ما نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وحتقيقه؛ تعليقات الطربي

 . .  " براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني        :  " ن جماهد قال يف رواية له ع     " 
من تبـوك    ع أقبل رسول اهللا  : قال. ومن كان له عهد   ،  مدجل والعرب الذين عاهدهم   : أهل العهد : قال

فال أحب أن أحج حـىت      ،  إنه حيضر البيت مشركون يطوفون عراة     : مث قال ،  وأراد احلج ،  حني فرغ منها  
بذي ااز وبأمكنتهم اليت كـانوا  ، فطافا بالناس. فأرسل أبا بكر وعليا رمحة اهللا عليهما      . ال يكون ذلك  

فهـي األشـهر احلـرم       . . وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر      ؛  وباملوسم كله ،  يتبايعون ا 
ال عهـد  مث . عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر خيلون من شهر ربيع اآلخـر        : املنسلخات املتواليات 

  " . ومل يسح أحد، فآمن الناس أمجعون حينئذ. وآذن الناس كلهم بالقتال إال أن يؤمنوا. هلم
 : بعد استعراض مجلة الروايات يف حقيقة األجل ومبدئه وايته واملقصودين به -  وقال

األجل الذي جعله اهللا ألهـل العهـد مـن          : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال        " 
إمنا هو ألهل العهد الذين      " فسيحوا يف األرض أربعة أشهر    :  " وأذن هلم بالسياحة فيه بقوله    ،  ركنياملش

فأما الـذين مل ينقضـوا عهـدهم ومل         . ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته     ع ظاهروا على رسول اهللا   
إال الـذين  :  " لـه بإمتام العهد بينه وبينهم إىل مدتـه بقو  ع فإن اهللا جل ثناؤه أمر نبيه   ،  يظاهروا عليه 

، عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مـدم                
 .  ]4: سورة التوبة[  . .  " إن اهللا حيب املتقني

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيـث  :  " فإن ظن ظان أن قول اهللا تعاىل ذكره        " 
إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض       ،  يدل على خالف ما قلنا يف ذلك        ]5: ورة التوبة س[  " وجدمتوهم

وذلـك  ،  على املؤمنني كان بعد انقضاء األشهر احلرم قتل كل مشرك فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن                
 وفساد ما ظنه من ظن أن انسالخ األشهر احلرم كان يبيح          ،  أن اآلية اليت تتلو ذلك تبني عن صحة ما قلنا         
كيـف  :  " وذلك قولـه  . أو مل يكن كان له منه عهد       ع قتل كل مشرك كان له عهد من رسول اهللا        

إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما اسـتقاموا          - يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله      
 ع اهللا نبيه وقد أمر   ؛  فهؤالء مشركون   ]7: سورة التوبة [ .  " إن اهللا حيب املتقني   ،  لكم فاستقيموا هلم  

 . وترك مظاهرة عدوهم عليهم، واملؤمنني باالستقامة هلم يف عهدهم ما استقاموا هلم بترك نقض صلحهم
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أنه حني بعث عليا رمحة اهللا عليه بـرباءة          -:  ع ففي األخبار املتظاهرة عن رسول اهللا     ،  وبعد " 
 ع ومن كان بينه وبـني رسـول اهللا   :  "أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم، إىل أهل العهود بينه وبينهم    

بنقض عهد قوم    ع وذلك أن اهللا مل يأمر نبيه     . أوضح الدليل على صحة ما قلنا     ،   " عهد فعهده إىل مدته   
وأنه إمنا أجل أربعة أشهر من كان قد نقض         ،  كان عاهدهم إىل أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه        

ومل جيعل بنقضه على    ،  فأما من كان أجله حمدودا    . دودأو من كان له عهد إىل أجل غري حم        ،  قبل التأجيل 
وبذلك بعث مناديه ينادي به يف أهل       . كان بإمتام عهده إىل غايته مأمورا      ع فإن رسول اهللا  ،  نفسه سبيال 

  " . املوسم من العرب
 :  وقال يف تعقيب آخر على الروايات املتعددة يف شأن العهود

وأن أجل األشهر األربعة إمنا كـان ملـن   ،  عن صحة ما قلنا فقد أنبأت هذه األخبار ونظائرها     " 
وللمـؤمنني لنقضـه ومظـاهرة       ع فأما من كان عهده إىل مدة معلومة فلم جيعل لرسول اهللا          . وصفنا

وعلى ذلك ظاهر   . عن أمر اهللا إياه بذلك    ،  قد وىف له بعهده إىل مدته      ع فإن رسول اهللا  ،  أعدائهم سبيال 
  " . ع بار عن رسول اهللاوتظاهرت به األخ، الترتيل

فيما  - وما ميكن أن يكون قد تركه اخلالف السياسي       ،   وإذا حنن تركنا الروايات اليت ا ضعف      
فإننا نستطيع  ؛  من األثر يف بعض الروايات    ،  أو أهل السنة  ،  وأنصار األمويني  ا بني شيعة علي   - بعد

ا العام ملـا كرهـه مـن احلـج          أمريا للحج يف هذ    ا بعث بأيب بكر   ع إن رسول اهللا  : أن نقول 
يف أثـر أيب    ا فبعث ا عليـا   ؛  مث نزلت أوائل سورة التوبة هذه     . واملشركون يطوفون بالبيت عراة   

 . بكل ما تضمنته من أحكام ائية ومنها أال يطوف بعد العام بالبيت مشرك - فأذن ا يف الناس. بكر
 حني أنزلت  ع بعثين النيب :  " لي قال عن ع  - بإسناده -  وقد روى الترمذي يف كتاب التفسري     

ومن كان  ،  وال يقرب املسجد احلرام مشرك بعد عامهم هذا       ،  أن ال يطف بالبيت عريان    . بأربع " براءة" 
وهذا اخلرب هـو     "  . . . وال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة     ،  عهد فهو إىل مدته    ع بينه وبني رسول اهللا   

 . فنكتفي به. أصح ما ورد يف هذا الباب
|     |     | 

  . .  " براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني " 
يتضمن املبدأ العام للعالقة بني املسلمني واملشـركني يف         ؛  ذا اإليقاع العايل  ،   هذا اإلعالن العام  

 ع إذ كانت العهود املشار إليها هي اليت كانت بـني رسـول اهللا            . ذلك احلني يف جزيرة العرب قاطبة     
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ويوقع ؛  حيدد موقف كل مسلم   ،  واإلعالن برباءة اهللا وبراءة رسوله من املشركني      . واملشركني يف اجلزيرة  
 ! حبيث ال يبقى بعد ذلك مراجعة وال تردد، إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم

 :  مث تأيت بعد اإلعالن العام البيانات واملخصصات والشروح هلذا اإلعالن
  " وأن اهللا خمزي الكافرين   ،  واعلموا أنكم غري معجزي اهللا    ،  رض أربعة أشهر  فسيحوا يف األ   " 

 . . 
أربعة أشهر يسريون فيها ويتنقلـون ويتـاجرون    :  فهذا بيان للمهلة اليت أجل اهللا املشركني إليها       

. ال يؤخذون على غزة وهم آمنوا إىل عهـودهم        . . آمنون . . ويعدلون أوضاعهم ،  ويصفون حسابام 
واملؤمنني  ع وعند أول توقع بأن الرسول    ،  ولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة الحت هلم        حىت أ 

! كما توقع املرجفون يف املدينة واملنافقون     ! وأن الروم سيأخذوم أسرى   ؛  لن ينقلبوا إىل أهليهم من تبوك     
عد سلسلة طويلة من    وب؛  كان بعد فترة طويلة من العهود اليت ما تكاد تربم حىت تنقض           ؟  ومىت كان ذلك  

 . . التجارب اليت تقطع بأن املشركني لن يزالوا يقاتلون املسلمني حىت يردوهم عن دينهم إن اسـتطاعوا      
ومل يكن  ؛  يف العصر الذي مل تكن البشرية كلها تعرف هلا قانونا إال قانون الغابة            ؟  ويف أي عصر تارخيي   

بال إنذار وال إخطار وال رعاية لعهـد مـىت   ! عجز عنهبني اتمعات املختلفة إال القدرة على الغزو أو ال  
ذلك أنه منهج اهللا الذي ال عالقة        . . ولكن اإلسالم هو اإلسالم منذ ذلك الزمان      !  . . سنحت الفرصة 

ولكنه هو الذي يرقـي البشـرية       ؛  فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره     . له بالزمان يف أصوله ومبادئه    
بوسائل متجددة   - بتأثريه - بينما هو يواجه واقعها املتطور املتغري     ؛  طارهويطورها حول حموره وداخل إ    

 . ومكافئة ملا يطرأ عليها يف أثناء حتركه ا قدما من تطور وتغري
ويوقظهم إىل هـذه احلقيقـة      ؛   ومع املهلة اليت يعطيها للمشركني يزلزل قلوم باحلقيقة الواقعة        

ولن ! ولن يفلتوا منه باهلرب   !  يف األرض لن يعجزوا اهللا يف الطلب       إم بسياحتهم . ليفتحوا عيوم عليها  
 : أن خيزيهم ويفضحهم ويذهلم: يفلتوا من مصري حمتوم قدره وقرره

  . .  " وأن اهللا خمزي الكافرين، واعلموا أنكم غري معجزي اهللا " 
 - سـبحانه  - تهوهم يف قبض  ؛   وإىل أين يفلتون ويهربون فيعجزون اهللا عن طلبهم واإلتيان م         

 ! ؟ وقد قدر وقرر أن يذهلم فيخزيهم وال راد لقضائه! ؟ واألرض كلها يف قبضته كذلك
 بعد ذلك يبني املوعد الذي تعلن فيه هذه الرباءة وتبلغ إىل املشركني لينـذروا ـا وباملوعـد                  

 : املضروب فيها
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فإن ،  ء من املشركني ورسوله   أن اهللا بري  : وأذان من اهللا ورسوله اىل الناس يوم احلج األكرب         " 
  . .  " وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا الذين كفروا بعذاب أليم، تبتم فهو خري لكم

واألصح أنه يـوم    . أهو يوم عرفة أم يوم النحر     :  ويوم احلج األكرب اختلفت الروايات يف حتديده      
من  - براءة اهللا ورسوله من املشركني كافة     وأعلنت  ؛  وقد وقع للناس يف املوسم    ؛  واألذان البالغ . النحر

واحلكمـة واضـحة يف      . . وجاء االستثناء يف اإلبقاء على العهد إىل مدته يف اآلية التالية           - ناحية املبدأ 
أما االستثناء فهو   . ألنه هو الذي ميثل طبيعة العالقات النهائية      ؛  تقرير املبدأ العام ابتداء يف صورة الشمول      

وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسـعة لطبيعـة   . ي بانتهاء األجل املضروبخاص حباالت تنته  
واملعسكرات اليت جتعل الناس عبيـدا      ،  العالقات احلتمية بني املعسكر الذي جيعل الناس عبيدا هللا وحده         

 . كما أسلفنا يف التقدمي للسورة والتقدمي هلذا املقطع منها كذلك، للشركاء
 : ة املطلقة جييء الترغيب يف اهلداية والترهيب من الضاللة ومع إعالن الرباء

وبشر الذين كفـروا    ،  وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا      ،  فان تبتم فهو خري لكم     " 
  . .  " بعذاب أليم

إنه منهج هداية   . يشريان اىل طبيعة املنهج اإلسالمي    ؛   وهذا الترهيب وذلك الترغيب يف آية الرباءة      
 - فهو يتيح للمشركني هذه املهلة ال رد أنه ال حيب أن يباغتهم ويفتك م مىت قـدر                . شيءقبل كل   

، ولكنه كذلك ميهلهم هذه املهلة للتروي والتـدبر        -!  كما كان الشأن يف العالقات الدولية وال يزال       
وييئسـهم  ، التويلويرهبهم من  ؛  ويرغبهم يف التوبة عن الشرك والرجوع اىل اهللا       ؛  واختيار الطريق األقوم  

ويوقع يف قلوم الزلزلـة الـيت       . وينذرهم بالعذاب األليم يف اآلخره فوق اخلزي يف الدنيا        ،  من جدواه 
 ! فتسمع وتستجيب، ترجها رجا لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض عنها

ومـن  ؛  ولكل ما يف قلوب بعضه من خماوف ومن تردد ويب         ،  هو طمأنة للصف املسلم    . .  مث
 ! واملصري قد تقرر من قبل االبتداء. فاألمر قد صار فيه من اهللا قضاء. حترج وتوقع

 وبعد تقرير املبدأ العام يف العالقات بالرباءة املطلقة من املشركني ومن عهودهم جييء االسـتثناء               
 : اليت يصار بعدها إىل ذلك املبدأ العام، املخصص للحاالت املؤقته

فأمتوا إليهم  ،  ومل يظاهروا عليكم أحدا   ،   من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا      إال الذين عاهدمت   " 
  . .  " إن اهللا حيب املتقني، عهدهم إىل مدم
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هم بنو خزمية    -  وأصح ما قيل عن هؤالء الذين ورد فيهم هذا االستثناء أم مجاعة من بين بكر              
ومل ،  ن يف احلديبية مع قريش وحلفـائهم      مل ينقضوا عهدهم الذي كا     - بن عامر من بين بكر بن كنانة      

ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش فانتقض بـذلك         ،  يشتركوا مع بين بكر يف العدوان على خزاعة       
وكان العهد ملدة عشـر سـنوات مـن         ،  وكان فتح مكة بعد سنتني اثنتني من احلديبية       ،  عهد احلديبية 

 ع فأمر رسول اهللا  . ى عهدها وبقيت على شركها    وكانت هذه اجلماعة من بين بكر بقيت عل       . احلديبية
 - وهو رواية حممد بن عباد بن جعفـر  - والذي يؤيد ما ذهبنا اليه. هنا أن يتم إليهم عهدهم إىل مدم      

كان لبين  :  " وأن جماهد يقول   " . هؤالء بنو ضمرة وبنو مدجل حيان من بين كنانة        :  " أن السدي يقول  
غري أنه يالحظ أن خزاعة      . .  " فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم     " ل اهللا مدجل وخزاعة عهد فهو الذي قا     

كما يؤيده   . . وهذا خاص باملشركني الذين بقوا على شركهم      . كانت قد دخلت يف اإلسالم بعد الفتح      
كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسـوله إال          :  " ما سيجيء يف اآلية السابعة من قوله تعاىل       

فهـذان   . .  " دمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم إن اهللا حيب املتقني           الذين عاه 
مث مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظـاهروا        ،  احليان من كنانة ممن عاهدوا عند املسجد احلرام يف احلديبية         

وقد أخذ ذا   ،  ن األوائل فهم املعنيون يف االستثناء أوال وأخريا كما ذهب اىل ذلك املفسرو          . عليهم أحدا 
وذهب األستاذ حممد عزة دروزة إىل أن املعنـيني باملعاهـدين عنـد             . القول األستاذ الشيخ رشيد رضا    

ذلك أنه كان حيـب أن يـذهب إىل         . املسجد احلرام هم طائفة أخرى غري املذكورة يف االستثناء األول         
فما اسـتقاموا لكـم     :  "  إىل قوله تعاىل   فارتكن،  جواز قيام معاهدات دائمة بني املسلمني واملشركني      

، وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة املوقـف        ! ليستدل منه على جواز تأبيد املعاهدات      " فاستقيموا هلم 
 . كما بينا ذلك مرارا! وعن طبيعة هذا الدين أيضا، وعن طبيعة املنهج

كما أمهـل كـل مـن     - هرفلم ميهلهم أربعة أش،  لقد وىف اإلسالم هلؤالء الذين وفوا بعهدهم  
ومل يعينـوا   ،  ذلك أم مل ينقصوا املسلمني شيئا مما عاهدوهم عليه        . ولكنه أمهلهم إىل مدم    - عداهم

ذلك مع حاجة املوقف احلركي      . . فاقتضى هذا الوفاء هلم واإلبقاء على عهدهم إىل ايته        ،  عليهم عدوا 
وحتويلـها إىل قاعـدة أمينـة       ؛  ملتها من الشـرك   للمجتمع املسلم يف ذلك احلني إىل ختليص اجلزيرة جب        

وأخذوا جيمعون له كما سيجيء يف احلديث       ،  ألن أعداءه على حدود اجلزيرة قد تنبهوا خلطره       ؛  لإلسالم
فضـال علـى    . ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذارا ذا التحفز الذي أخذ فيه الـروم             - عن غزوة تبوك  

 . لتألب على الدين اجلديدل، حتالفهم مع الفرس يف اجلنوب يف اليمن
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 ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤالء الذين استثناهم اهللا وأمر بالوفاء هلم بعهودهم قـد                  
بل حدث أن اآلخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغريهم         . دخلوا يف اإلسالم قبل أن تنقضي مدم      

 !  األرض وإمنا اختاروا اإلسالم أيضامل يسيحوا يف، ممن أمهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها يف األرض
أنه كان األوان قد آن هلذه الضربة       ،  وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة      - سبحانه -  لقد علم اهللا  

وفق ؛  وأا جتيء يف أواا املناسب    ؛  وأن الظروف كانت قد يأت واألرض كانت قد مهدت        ؛  األخرية
 . فكان هذا الذي كان. غيبوفق قدر اهللا املضمر امل، واقع األمر الظاهر

 : ونقف أمام التعقيب اإلهلي على األمر بالوفاء بالعهد للموفني بعهدهم
  . .  " فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا حيب املتقني " 

؛ فيجعل هذا الوفاء عبـادة لـه      . للمتقني - سبحانه -  إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اهللا وحبه      
إـا ليسـت قاعـدة املنفعـة         . . وهذه هي قاعدة األخالق يف اإلسالم      . . لهاوتقوى حيبها من أه   

فاملسـلم  . إا قاعدة العبادة للّه وتقواه     . . وليست قاعدة االصطالح والعرف املتغريين أبداً     ؛  واملصلحة
ق يف  ومن هنا سلطان األخال   . وهو خيشى اهللا يف هذا ويتطلب رضاه      ؛  يتخلق مبا حيبه اهللا منه ويرضاه له      

وتـؤمن  ،  مث هي يف الطريق حتقق منافع العبـاد        . . كما أنه من هنا مبعثها الوجداين األصيل      ؛  اإلسالم
وترتفـع بـالنفس    ،  وتنشيء جمتمعا تقل فيه االحتكاكات والتناقضات إىل أقصى حد ممكن         ،  مصاحلهم

  . . . البشرية صعدا يف الطريق الصاعد إىل اهللا
 . . املعاهدين وغري املعاهدين منهم سواء     . .  ورسوله من املشركني    وبعد تقرير احلكم برباءة اهللا    

 . . مع استثناء الذين مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء هلم بعهدهم إىل مـدم                
 : جييء ذكر اإلجراء الذي يتخذه املسلمون بعد انقضاء األجل املضروب

، واحصـروهم ،  وخـذوهم ،  لوا املشركني حيث وجدمتوهم   فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقت     " 
  " فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم           . واقعدوا هلم كل مرصد   

 . . 
هل هـي األشـهر      . .  " األشهر احلرم :  "  وقد اختلفت األقوال عن املقصود هنا بقوله تعاىل       

وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد      : قعدة وذو احلجة واحملرم مث رجب     احلرم املصطلح عليها وهي ذو ال     
أم إا أربعة أشـهر      . . مخسني يوما  . . األذان يف يوم احلج األكرب ذه الرباءة هو بقية احلجة مث احملرم           
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 األول  أم إن األجل  . . ؟    حيرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون ايتها يف العشرين من ربيع اآلخر             
 ؟ وهذا األجل الثاين ملن ليس هلم عهد أصال أو ملن كان له عهد غري مؤقت. للناقضني عهودهم

وأنه أطلق  .  والذي يصح عندنا أن األربعة األشهر املذكورة هنا غري األشهر احلرم املصطلح عليها            
. يف األرض أربعة أشهر   بإمهال املشركني طواهلا ليسيحوا     ؛  عليها وصف األشهر احلرم لتحرمي القتال فيها      

:  " فإنه ما دام أن اهللا قـد قـال هلـم           - إال فيمن هلم عهد مؤقت ممن أمهلوا إىل مدم         - وأا عامة 
 . . فال بد أن تكون هذه األشهر األربعة ابتداء من يوم إعالم ـا             " فسيحوا يف األرض أربعة أشهر    

 . وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة اإلعالن
أن يقتلوا كل مشـرك أىن وجـدوه أو          - إذا انقضت األشهر األربعة    -  املسلمني  وقد أمر اهللا  

باستثناء مـن    - يأسروه أو حيصروه إذا حتصن منهم أو يقعدوا له مترصدين ال يدعونه يفلت أو يذهب              
؛ ذلك أن املشركني أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا      . بدون أي إجراء آخر معه     - أمروا بالوفاء هلم إىل مدم    
 . وعلموا سلفا ما ينتظرهم، وقد نبذت هلم عهودهم، وال يؤخذون بغتة، فهم إذن ال يقتلون غدرا

 : إمنا كانت محلة إنذار ودفع إىل اإلسالم . .  غري أا مل تكن محلة إبادة وال انتقام
  . .  " إن اهللا غفور رحيم، فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " 

ومن إيـذائهم للمسـلمني     ؛  كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان         لقد  
ورسـوله  . مث من مساحة هلذا الدين     . . ومن حرب للمسلمني وتأليب على دولتهم     ،  وفتنتهم عن دينهم  

 نبيه  فيأمر اهللا ؛  ومع هذا كله فلقد كان اإلسالم يفتح هلم ذراعيه         . . وإنه لتاريخ طويل   . . وأهله معهم 
كان يأمرهم أن يكفوا عن املشركني إن هم         . . واملسلمني الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا      

والتزموا شعائر اإلسالم اليت تدل على اعتناقهم هذا الـدين واستسـالمهم لـه              ،  اختاروا التوبة إىل اهللا   
  . .  " إن اهللا غفور رحيم  " : . .وذلك أن اهللا ال يرد تائبا مهما تكن خطاياه. وقيامهم بفرائضه

 وال حنب أن ندخل هنا يف اجلدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسري وكتب الفقـه                 
 : حول هذا النص

  . .  " فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " 
ذا كان يكتفى ـا    وعما إ ؟  ومىت يكفر ؟   وعما إذا كانت هذه شرائط اإلسالم اليت يكفر تاركها        

 اخل . . ؟  من التائب دون بقية أركان اإلسالم املعروفة
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إمنا هو نص كان يواجه واقعا يف مشـركي         .  فما حنسب أن هذه اآلية بصدد شيء من هذا كله         
، فما كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة إال وهو يعين إالسالم كلـه              . اجلزيرة يومذاك 
ألنه ما كان ليفعل    ،  فنصت اآلية على التوبة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة       . مه له ودخوله فيه   ويعين استسال 

ويف أوهلا الدينونـة  . هذا منهم يف ذلك احلني إال من نوى اإلسالم وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه     
 . رسول اهللابشهادة أن حممدا  ع واالعتراف برسالة حممد، هللا وحده بشهادة أن ال إله إال اهللا

 . إمنا هي بصدد إجراء واقعي له مالبساته،  فليست هذه اآلية بصدد تقرير حكم فقهي
 وأخريا فإنه مع هذه احلرب املعلنة على املشركني كافة بعد انسالخ األشهر األربعة يظل اإلسالم               

إمنا يعلنـها   . فهو ال يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا         . على مساحته وجديته وواقعيته كذلك    
الذين ال جيمعهم جتمع جـاهلي يتعـرض لإلسـالم     ،  فاملشركون األفراد . محلة هداية كلما أمكن ذلك    

أن جيريهم   ع رسوله - سبحانه - ويأمر اهللا ،  األمن - يف دار اإلسالم   - يكفل هلم اإلسالم  ؛  ويتصدى
هذا كله   . . ىت يبلغوا مأمنهم  مث أن حيرسهم ح   ؛  حىت يسمعوا كالم اهللا ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة        

 . وهم مشركون
ذلك بـأم   ،  مث أبلغه مأمنه  ،  وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا          " 

  . .  " قوم ال يعلمون
وان املشـركني   ؛   إن هذا يعين أن اإلسالم حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثـوب              

ذلك أنه يف هذه احلالة آمن      ؛  ار اإلسالم جيب أن يعطوا اجلوار واألمان      الذين يطلبون اجلوار واألمان يف د     
لعـل  ؛  فال ضري إذن من إعطائهم فرصة مساع القرآن ومعرفة هذا الدين          ؛  حرم وجتمعهم وتألبهم عليه   

وحىت إذا مل تستجب فقد أوجب اهللا هلم على أهل دار اإلسالم             . . قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب    
 ! ! ! م بعد إخراجهم حىت يصلوا إىل بلد يأمنون فيه على أنفسهمأن حيرسوه

ولكـن قمـم اإلسـالم       . .  ولقد كانت قمة عالية تلك اإلجارة واألمان هلم يف دار اإلسالم          
عـدو اإلسـالم    ،  هذه احلراسة للمشـرك    . . وهذه منها  . . الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة      

هذه احلراسة له حىت يبلغ مأمنه خارج        . . . تنهم وعاداهم هذه السنني   واملسلمني ممن آذى املسلمني وف    
 ! حدود دار اإلسالم

  . . حىت وهو يتصدى لتأمني قاعدة اإلسالم لإلسالم، إنه منهج اهلداية ال منهج اإلبادة . . 
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            لذين وا! والذين يتحدثون عن اجلهاد يف اإلسالم فيصمونه بأنه كان إلكراه األفراد على االعتقاد
فريوحون يدفعون هذه التهمة بأن اإلسالم ال يقاتل        ؛  يهوهلم هذا االام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع       

هؤالء وهؤالء يف حاجة إىل أن يتطلعوا إىل تلك القمة العاليـة            ! إال دفاعا عن أهله يف حدوده اإلقليمية      
 : اليت ميثلها هذا التوجيه الكرمي

ذلك بـأم   ،  مث أبلغه مأمنه  ،  جارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا     وإن أحد من املشركني است     " 
  . .  " قوم ال يعلمون

حىت من أعدائه الذين شهروا عليـه       ،  وإجارة ملن يستجريون  ،   إن هذا الدين إعالم ملن ال يعلمون      
د ولكنه إمنا جياهد بالسيف ليحطم القوى املادية اليت حتول بـني األفـرا             . . السيف وحاربوه وعاندوه  

كما حتول بينهم وبني    ،  فتحول بينهم وبني اهلدى   ؛  وحتول بينهم وبني العلم مبا أنزل اهللا      ؛  ومساع كالم اهللا  
، وأزال هذه العقبـات   ،  ومىت حطم هذه القوى    . . وتلجئهم إىل عبادة غري اهللا    ؛  التحرر من عبادة العبيد   

مث حيرسـهم   ؛  ريهـم وال يقتلـهم    يعلمهم وال يرهبهم وجي   ؛  آمنون يف كنفه   - على عقيدم  - فاألفراد
 ! هذا كله وهم يرفضون منهج اهللا . . ويكفلهم حىت يبلغوا مأمنهم

ال يأمن فيها من خيالفها من البشـر        ؛   ويف األرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد        
مث يقـف نـاس     ! على نفسه وال على ماله وال على عرضه وال على حرمة واحدة من حرمات اإلنسان              

يرون هذا يف واقع البشر وهم يتمتمون وجيمجمون لدفع االام الكاذب عن منهج اهللا بتشـويه هـذا                  
 ! املنهج وإحالته إىل حماولة هازلة قوامها الكالم يف وجه السيف واملدفع يف هذا الزمان ويف كل زمان

|     |     | 
؟ دمت عند املسجد احلرام   إال الذين عاه  ،  كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله        " 

كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فـيكم إال      . إن اهللا حيب املتقني   ،  فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم    
اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال فصـدوا       . وأكثرهم فاسقون ،  يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوم   ،  وال ذمة 

فـإن  . وأولئك هم املعتدون  ،  مؤمن إال وال ذمة   ال يرقبون يف    . إم ساء ما كانوا يعملون    ،  عن سبيله 
وإن نكثـوا  . ونفصل اآليات لقوم يعلمـون  ،  تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين       

 .  " فقاتلوا أئمة الكفر إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون، وطعنوا يف دينكم، أميام من بعد عهدهم
ابقة إىل تقرير األحكام النهائية األخرية بني اتمع املسلم والباقني           ملا انتهى يف جمموعة اآليات الس     

بعضهم بعد مهلة أربعة     . . وهي تعين إاء حالة التعاهد واملهادنة معهم مجيعا       ،  من املشركني يف اجلزيرة   
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إقامة توبة و : حيث يؤول األمر بعد هذه األحكام إىل حالتني اثنتني         . . وبعضهم بعد انتهاء مدم   ،  أشهر
  . . أو قتال وحصار وأسر وإرصاد - أي دخول يف اإلسالم وأداء لفرائضه - للصالة وإيتاء للزكاة

 ملا انتهى إىل األمر بإاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ يف هذه اموعة اجلديدة من اآليات                 
املستسـاغ أن يكـون     أنه ال ينبغي وال جيوز وليس مـن          - عن طريق االستفهام االستنكاري    - يقرر

بقولـه  ! واستبعاد له من أساسـه    ؛  وهو استنكار للمبدأ يف ذاته    . للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله     
 .  " كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله:  " تعاىل

قد يفهم منه نسخ    ،   وملا كان هذا االستنكار يف هذه اموعة التالية يف السياق للمجموعة األوىل           
ا كان قد تقرر يف اموعة األوىل من إمهال ذوي العهود املوفني بعهودهم الذين مل ينقصوا املسـلمني                  م

إال الـذين   :  " فقد عاد يقرر هذا احلكم مرة أخرى بقوله        . . شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا إىل مدم      
وجـاءت يف    . .  "  املتقني إن اهللا حيب  ،  عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم        

إذ كان األمر األول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم            . . هذا التوكيد اجلديد زيادة بيان    
فجاء هذا التوكيد يقيد هذا اإلطالق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم يف املسـتقبل إىل                . . إىل مدم 

وهي دقة بالغة يف صياغة النصـوص يف هـذه العالقـات            . اية املدة كذلك كما استقاموا يف املاضي      
 . وإتباعها باملنطوقات القطعية، وعدم االكتفاء باملفهومات الضمنية، واملعامالت

من الظواهر واألعـراض    ،   ونظرا ملا أسلفنا بيانه يف مقدمات السورة ومقدمات هذا املقطع منها          
فقـد أخـذ    ،  يومئذ جتاه هذه اخلطوة احلامسة اخلطـرية      واالعتبارات اليت كانت قائمة يف اتمع املسلم        

بإطالعهم على حقيقـة حـال     ،  السياق يثري يف نفوس املسلمني ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب          
وال يتحرجون فيهم من شيء     ،  وأم ال يرعون فيهم عهدا    ،  املشركني ومشاعرهم ونواياهم جتاه املسلني    

. وأم ال يكفون عن االعتداء مىت قدروا عليـه        ؛  وال يرتبطون بوعد  ،  هدوأم ال يفون بع   ،  وال يتذممون 
 . وأن ال سبيل ملهادنتهم أو ائتمام ما مل يدخلوا فيما دخل فيه املسلمون

|     |     | 
  "  . . ؟ كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله " 

فكيـف  . ك ال يعترفون برسالة رسـوله وهم كذل ،   إن املشركني ال يدينون هللا بالعبودية خالصة      
وال ، إم ال يواجهون باإلنكار واجلحود عبدا مثلـهم ؟ جيوز أن يكون هلؤالء عهد عند اهللا وعند رسوله    
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وهـم حيـادون اهللا     ؛  إمنا هم يواجهون باجلحود خالقهم ورازقهم     . منهجا من مناهج العبيد من أمثاهلم     
 ؟ أن يكون هلم عهد عند اهللا وعند رسولهفكيف جيوز  . . ورسوله ذا اجلحود إبتداء

وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهـد        . .  هذه هي القضية اليت يثريها هذا السؤال االستنكارى       
  . . ال على حالة معينة من حاالته؛ ذاته

وبعض هذه العهود أمر اهللا بالوفـاء       ؛   وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركني عهود فعال        
عهود مـع اليهـود وعهـود مـع         .  وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة املسلمة يف املدينة         وأنه قد . ا

وأن النصوص القرآنية يف سـور سـابقة        . وأنه وقع عهد احلديبية يف السنة السادسة للهجرة       . املشركني
فإذا كان مبـدأ التعاهـد مـع         . . وإن كانت جتيز نبذها عند خوف اخليانة      ؛  كانت جتيز هذه العهود   

فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حـىت نـزل هـذا            ،  شركني هو الذي يرد عليه اإلنكار هنا      امل
 ! ؟ االستنكار األخري ملبدأ التعاهد

 وهذا االستشكال ال معىن له يف ظل الفهم الصحيح لطبيعة املنهج احلركي اإلسـالمي الـذي                
لقد كانت تلك املعاهدات     . . ل قبلها أسلفنا احلديث عنه يف مطالع هذه السورة ويف مطالع سورة األنفا          

أما احلكم النهائي فهو أنه ال ينبغي أن يكون للمشركني عهد           ؛  مواجهة للواقع يف حينه بوسائل مكافئة له      
كانت أحكاما مرحلية يف طريق احلركة اإلسالمية اليت تسـتهدف ابتـداء أال              . . عند اهللا وعند رسوله   

ولقد أعلن اإلسالم هدفه هذا منـذ أول         . . الدينونة هللا وحده  وأن تكون   ؛  يكون يف األرض شرك باهللا    
فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يساملونه ابتداء من املشركني            . يوم ومل خيدع عنه أحدا    

وأن يعاهد مـن يريـدون      . وأن يوادع من يريدون موادعته يف فترة من الفترات        ؛  ليتفرغ ملن يهامجونه  
كما أنه ال يغفل عـن أن       ؛  فإنه ال يغفل حلظة عن هدفه النهائي األخري       . من املراحل معاهدته يف مرحلة    

وأـم البـد    . هذه املوادعات واملعاهدات من جانب بعض املشركني موقوتة من جانبهم هم أنفسهم           
ولن يأمنوه على أنفسـهم إال      ؛  وأم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه      ؛  مهامجوه وحماربوه ذات يوم   

 : ولقد قال اهللا للمسلمني منذ أول األمر . .  يستعدون له ويستديرون ملواجهتهريثما
وهي قولة األبد اليت ال      . .  " وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا         " 

 ! وقولة احلق اليت ال تتعلق بظرف وال حالة! تتخصص بزمن وال بيئة
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الـذين مل ينقصـوا     . بإمتام عهود ذوي العهود    - سبحانه - فقد أذن اهللا  ،   ومع استنكار األصل  
يف هذه   - مع اشتراط أن تكون االستقامة على العهد      ،  املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا إىل مدا       

 : من املسلمني مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها - املدة
 إن اهللا حيب املتقني   ،  استقيموا هلم فما استقاموا لكم ف   ،  إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام      " 

 " . .  
 وهؤالء الذين تشري اآلية إىل معاهدم عند املسجد احلرام ليسوا طائفة أخرى غـري الـيت ورد                 

إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شـيئا ومل يظـاهروا             :  " ذكرها من قبل يف قوله تعاىل     
      كما فهـم بعـض املفسـرين     . .  " إن اهللا حيب املتقني، معليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مد

الستثنائها مـن هـذا     ،  فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة مبناسبة عموم الرباءة وإطالقها          . . احملدثني
وذكرت مرة ثانية مبناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته مع املشركني خمافة أن يظن أن هذا احلكم                . العموم

وذكرت التقوى وحب اهللا للمتقني هنا وهناك بنصها للداللة على أن            . . حكم األول املطلق فيه نسخ لل   
ففـي األول اشـتراط     . كما أن النص الثاين مكمل للشروط املذكورة يف النص األول         . املوضوع واحد 

 - وهي دقة بالغة يف صياغة النصـوص . ويف الثاين اشتراط استقامتهم يف املستقبل ،  استقامتهم يف املاضي  
 . كما هو ظاهر ومتعني، ال تلحظ إال بضم النصني الواردين يف املوضوع الواحد - ما أسلفناك

بعد اسـتنكاره بأسـبابه العقيديـة       ؛   مث يعود الستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التارخيية والواقعية       
 : وجيمع بني هذه وتلك يف اآليات التالية؛ واإلميانية

يرضونكم بأفواههم وتأىب قلـوم     ،  بوا فيكم إال وال ذمة    وإن يظهروا عليكم ال يرق    ؟  كيف " 
ال . إم ساء ما كـانوا يعملـون      ،  اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال فصدوا عن سبيله       ،  وأكثرهم فاسقون 

  . .  " وأولئك هم املعتدون، يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة
م إال يف حال عجـزهم      وهم ال يعاهدونك  ،   كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله       

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم األفاعيل يف غري مراعاة لعهد قائم بينـهم              . عن التغلب عليكم  
فهـم ال يرعـون     ! أو يف غري حترج وال تذمم من فعل يأتونه معكم         ؛  ويف غري ذمة يرعوا لكم    ،  وبينكم
ود املتعارف عليها يف البيئـة والـيت        وال حىت احلد  ؛  وال يقفون كذلك عند حد يف التنكيل بكم       ،  عهدا

لو أم  ،  فهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد يف التنكيل بكم            . يذمون لو جتاوزوها  
فليس الذي مينعهم من أي فعل شائن معكم أن         . مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة      . قدروا عليكم 
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 - وإذا كانوا اليـوم   !  . .  ال يقدرون عليكم وال يغلبونكم     إمنا مينعهم أم  ؛  تكون بينكم وبينهم عهود   
فإن قلـوم تنغـل علـيكم       . يرضونكم بأفواههم بالقول اللني والتظاهر بالوفاء بالعهد       - وأنتم أقوياء 

 ! فما م من وفاء لكم وال ود؛ وتأىب أن تقيم على العهد؛ باحلقد
إم سـاء مـا كـانوا       .  فصدوا عن سبيله   اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال    . وأكثرهم فاسقون  " 
  . .  " يعملون

واالنطالق يف  ،  وإضمار عدم الوفاء بعهودكم   ،  وهذا هو السبب األصيل هلذا احلقد الدفني عليكم       
واخلروج عـن   ،  إنه الفسوق عن دين اهللا     . . من كل حترج ومن كل تذمم      - لو قدروا  - التنكيل بكم 

يت جاءم مثنا قليال من عرض هذه احلياة الـدنيا يستمسـكون بـه              فلقد آثروا على آيات اهللا ال     ،  هداه
أو أن يكلفهم شيئا مـن      ؛  وقد كانوا خيافون أن يضيع عليهم اإلسالم شيئا من مصاحلهم         . وخيافون فوته 

 صدوا أنفسهم وصدوا غريهم   . فصدوا عن سبيل اهللا بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اهللا          ! أمواهلم
 : أما فعلهم هذا فهو الفعل السيء الذي يقرر اهللا سوءه األصيل . . ]أئمة الكفر فسيجيء أم [ 

  "  . . ! إم ساء ما كانوا يعملون " 
 . . وال يتبعون تلك اخلطة املنكرة معكم بذواتكم      ؛   مث إم ال يضمرون هذا احلقد ألشخاصكم      

إـم يوجهـون حقـدهم       . . مويتبعون هذا املنكر مع كل مسـل      ؛  إم يضطغنون احلقد لكل مؤمن    
كما هو املعهود يف كل أعداء الصفوة اخلالصة         . . لإلميان ذاته  . . وانتقامهم هلذه الصفة اليت أنتم عليها     

فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشـد         . . على مدار التاريخ والقرون   ،  من أهل هذا الدين   
وكذلك قال   . .  "  منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا        وما تنقم :  " أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل   

 ؟ يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا         : قل:  " ألهل الكتاب بتوجيه من ربه     ع رسول اهللا 
وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا بـاهللا        :  " وقال سبحانه عن أصحاب األخدود الذين أحرقوا املؤمنني       " 

وال يراعون فيـه    ،  ومن مث هم يضطغنون احلقد لكل مؤمن      ،  فاإلميان هو سبب النقمة   . "  العزيز احلميد 
 : عهدا وال يتذممون من منكر

  . .  " وأولئك هم املعتدون، اليرقبون يف مؤمن إال وال ذمة " 
وتنتـهي  ؛  تبدأ من نقطة كرههم لإلميان ذاته وصدودهم عنـه         . .  فصفة االعتداء أصيلة فيهم   

؛ إذا هم ظهروا علـيهم    ؛  وعدم مراعام لعهد معهم وال صلة     ؛  وتربصهم باملؤمنني ؛   وجهه بالوقوف يف 
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وال متحرجني وال متـذممني     ،  وعندئذ يفعلون م األفاعيل غري مراعني لعهد قائم       . وأمنوا بأسهم وقوم  
  . . ! وهم آمنون . . من منكر يأتونه معهم

 :  الواقعة من املشركني مث يبني اهللا كيف يقابل املؤمنون هذه احلال
. ونفصل اآليات لقوم يعلمون   ،  فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين         " 

 وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون                 
 " . .  

 يقعد هؤالء األعداء عن الفتك باملسـلمني بـال   وال؛  إن املسلمني يواجهون أعداء يتربصون م   
، وال حترج من مذمـة    ،  وال ذمة مرعية  ،  ال يقعدهم عهد معقود   . شفقة وال رمحة إال عجزهم عن ذلك      

يشهد كله بأن هذا هو اخلط األصيل الـذي ال          ،  ووراء هذا التقرير تاريخ طويل     . . وال إبقاء على صلة   
 ! ذ طريقه املرسوممث يعود فيأخ، ينحرف إال لطارئ زائل

باإلضافة اىل طبيعة املعركة احملتومة بني منهج اهللا الـذي          ؛   هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي     
 وبني مناهج اجلاهلية اليت تعبد الناس للعبيد      ،  خيرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إىل عبادة اهللا وحده         

 : ذا احلسم الصريح، اهللا سبحانهيواجهه املنهج احلركي اإلسالمي بتوجيه من . . 
  " فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل اآليات لقوم يعلمون             " 

 . . 
وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إم ال أميـان هلـم               " 

  . .  " لعلهم ينتهون
وعندئـذ يصـفح    . وتوبة عما مضى من الشرك واالعتداء     ،  املسلمونفإما دخول فيما دخل فيه      

، وتقوم الوشيجة على أساس العقيـدة ؛ اإلسالم واملسلمون عن كل ما لقوا من هؤالء املشركني املعتدين         
ويسقط ذلك املاضي كله مبساءاته من الواقع ومـن         ؛  ويصبح املسلمون اجلدد إخوانا للمسلمني القدامى     

 ! القلوب
  . .  " اآليات لقوم يعلمونونفصل  " 

 .  فهذه األحكام إمنا يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم املؤمنني
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فهم إذن أئمـة  . وطعن يف دين املسلمني،  وإما نكث ملا يبايعون عليه من اإلميان بعد الدخول فيه       
كمـا   . . ثوبوا إىل اهلدىلعلهم حينئذ أن ي؛ وعندئذ يكون القتال هلم   . ال أميان هلم وال عهود    ،  يف الكفر 

وتريهم احلـق   ؛  إن قوة املعسكر املسلم وغلبته يف اجلهاد قد ترد قلوبا كثرية إىل الصواب            : سبق أن قلنا  
صادق فيما   ع وأن رسول اهللا  ؛  وألن وراءه قوة اهللا   ؛  ويعلمون أنه إمنا غلب ألنه احلق     ؛  الغالب فيعرفونه 

ولكن اقتناعا  ،  ال كرها وقهرا  . هذا كله إىل التوبة واهلدى    فيقودهم  . أبلغهم من أن اهللا غالب هو ورسله      
 . كما وقع وكما يقع يف كثري من األحايني. بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب

|     |     | 
أهي خاصة بأهل   ؟  ما املدى التارخيي والبيئي   ؟  فما املدى الذي تعمل فيه هذه النصوص       . . وبعد

 ؟ أم إن هلا أبعادا أخرى يف الزمان واملكان؟ ان احملدداجلزيرة العربية يف ذلك الزم
 إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع يف اجلزيرة العربية بني املعسكر اإلسـالمي ومعسـكرات           

وأن املشركني املعنيني فيها هـم      . وما من شك أن األحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          . املشركني
  . . مشركوا اجلزيرة
 ؟ ولكن ترى هذا هو املدى النهائي هلذه النصوص . . ق يف ذاته هذا ح

ليتكشف لنـا املـدى     . من املؤمنني  - على مدى التاريخ   -  إن علينا أن نتتبع موقف املشركني     
 : ولنرى املوقف بكامله على مدار التاريخ؛ احلقيقي هلذه النصوص القرآنية

ولعل يف هذا اجلزء مـن      . اث السرية املشهورة   فأما يف اجلزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحد        
الظالل وحده ما يكفي لتصوير مواقف املشركني من هذا الدين وأهله منذ األيام األوىل للدعوة يف مكة                 

 . حىت هذه الفترة اليت تواجهها نصوص هذه السورة
اإلسالم وأهل   وحقيقة إن املعركة الطويلة األمد مل تكن بني اإلسالم والشرك بقدر ما كانت بني               

ولكن هذا ال ينفي أن موقف املشركني من املسلمني كان دائما هو الذي             . الكتاب من اليهود والنصارى   
 : تصوره آيات هذا املقطع من السورة

، يرضونكم بأفواههم وتأىب قلـوم    ! كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة          " 
وال . إم ساء ما كانوا يعملـون     ،  نا قليال فصدوا عن سبيله    اشتروا بآيات اهللا مث   . وأكثرهم فاسقون 

  . .  " وأولئك هم املعتدون، يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة
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فأما أهل الكتاب فندع    .  لقد كان هذا هو املوقف الدائم للمشركني وأهل الكتاب من املسلمني          
كون فقد كان هذا دأم من املسـلمني  وأما املشر؛ احلديث عنهم إىل موعده يف املقطع الثاين من السورة   

  . . على مدار التاريخ
وأن موقف املشركني   . إمنا ختم ذه الرسالة    ع  وإذا حنن اعتربنا أن اإلسالم مل يبدأ برسالة حممد        

فـإن أبعـاد   ؛ من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إمنا ميثل موقف الشرك من دين اهللا على اإلطالق               
على مـدار   ،  كما تصوره تلك النصوص القرآنية اخلالدة     ؛  ى املوقف على حقيقته   ويتجل؛  املعركة تترامى 

 ! التاريخ البشري كله بال استثناء
علـيهم  ،  وعيسى،  وموسى،  وشعيب،  وإبراهيم،  وصاحل،  وهود،   ماذا صنع املشركون مع نوح    

؟  ؤمنني به كذلك  وامل ع مث ماذا صنع املشركون مع حممد     ؟  صلوات اهللا وسالمه واملؤمنني م يف زمام      
  . . إم مل يرقبوا فيهم إال وال ذمة مىت ظهروا عليهم ومتكنوا منهم. . 

مث ما يصنع املشركون    ؟   وماذا صنع املشركون باملسلمني أيام الغزو الثاين للشرك على أيدي التتار          
،  فيهم إال وال ذمة    إم ال يرقبون  . . . ؟    وامللحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا باملسلمني يف كل مكان         

  . . كما يقرر النص القرآين الصادق اخلالد
 عندما ظهر الوثنيون التتار على املسلمني يف بغداد وقعت املأساة الدامية اليت سجلتها الروايـات               

البن كـثري فيمـا رواه مـن      " البداية والنهاية  " التارخيية واليت نكتفي فيها مبقتطفات سريعة من تاريخ       
 )1(: هـ656أحداث عام 

ومالوا على البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول               " 
وكمنوا كـذلك أيامـا ال      ،  وقىن الوسخ ،  وأماكن احلشوش ،  ودخل كثري من الناس يف اآلبار     . والشبان
إمـا  ، فتفتحها التتار،  بوابويغلقون عليهم األ  ،  وكان اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلانات      . يظهرون

حـىت  ،  فيقتلوم باألسـطحة  ،  فيهربون منهم إىل أعاىل األمكنة    ،  مث يدخلون عليهم  ،  بالكسر وإما بالنار  
. كذلك يف املساجد واجلوامع والربط     - فإنا هللا وإنا إليه راجعون     - جتري امليازيب من الدماء يف األزقة     

                                                 
 . 13للحافظ ابن كثري، جـ " البداية والنهاية  " )1(
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وإىل دار الـوزير ابـن      ،  )1( والنصارى ومن التجأ إليهم      ومل ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود        
. وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أمواال جزيلة حىت سلموا وسلمت أمواهلم            ،  العلقمي الرافضي 

: بوقوعـه ، ليس فيها إال القليل من النـاس    ،  وعادت بغداد بعد ما كانت آنس املدن كلها كأا خراب         
  . . وقلةوهم يف خوف وجوع وذلة 

. فقيل مثامنائـة ألـف  . وقد اختلف الناس يف كمية من قتل ببغداد من املسلمني يف هذه الوقعة          " 
وال حول وال قوة إال     ،  فإنا هللا وإنا إليه راجعون     - بلغت القتلى ألفي ألف نفس    : وقيل. ألف ألف : وقيل

 ا زال السيف يقتل أهلها أربعني يوما      وم. وكان دخوهلم إىل بغداد يف أواخر احملرم       -.  باهللا العلي العظيم  
وكـان  ،  وعفى قـربه  ،  وكان قتل اخلليفة املستعصم باهللا أمري املؤمنني يوم األربعاء رابع عشر صفر           . . 

وقتـل  . ومدة خالفته مخس عشرة سنة ومثانية أشهر وأيام       . عمره يومئذ ستا وأربعني سنة وأربعة أشهر      
مث قتل ولده األوسط أبو الفضل عبدالرمحان       . س وعشرون سنة  وله مخ ،  معه ولده األكرب أبو العباس أمحد     

  . . وأسر ولده األصغر مبارك وأسرت أخواته الثالث فاطمة وخدجية ومرمي، وله ثالث وعشرون سنة
وكـان  ،  وقتل أستاذ دار اخلالفة الشيخ حميي الدين يوسف ابن الشيخ أيب الفرج ابن اجلوزي              " 

. وأكابر الدولة واحدا بعـد واحـد      ،  عبداهللا وعبدالرمحن وعبدالكرمي  : ثةوقتل أوالده الثال  ؛  عدو الوزير 
ومجاعة من أمراء السنة وأكـابر      ،  وشهاب الدين سليمان شاه   ،  منهم الدويدار الصغري جماهد الدين أيبك     

فيذهب إىل  ،  فيخرج بأوالده ونسائه  ،  وكان الرجل يستدعى به من دار اخلالفة من بين العباس          . . البلد
وقتـل   . . ويؤسر من خيتارون من بناته وجواريـه     ،  فيذبح كما تذبح الشاة   ،  جتاه املنظرة ،   اخلالل مقربة

وتعطلـت  . وقتل اخلطباء واألئمة ومحلة القرآن. شيخ الشيوخ مؤدب اخلليفة صدر الدين علي ابن النيار      
  . . املساجد واجلماعات واجلمعات مدة شهور ببغداد

ليس ا  ،  بقيت بغداد خاوية على عروشها    ،  وانقضت األربعون يوما  ،  وملا انقضى األمر املقدر    " 
، فتغريت صـورهم ، وقد سقط عليهم املطر، والقتلى يف الطرقات كأا التلول ،  أحد إال الشاذ من الناس    
فحصل بسببه الوباء الشديد حىت تعدى وسرى يف اهلواء إىل بالد           ،  وتغري اهلواء ،  وأنتنت من جيفهم البلد   

                                                 
كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة اخلالفة والقضاء على اإلسالم          ! ) الذمةمن أهل   (  ذلك أن اليهود والنصارى      )1(

واملسلمني فيها؛ وممن دلّوا على عورات املدينة، وشاركوا مشاركة فعلية يف هذه الكارثة واستقبلوا التتـار الـوثنيني                  
 . بالترحاب، ليقضوا هلم على املسلمني الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا هلم األمن واحلماية
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فاجتمع على الناس الغالء والوباء والفناء والطعـن        ،  ت خلق كثري من تغري اجلو وفساد الريح       فما،  الشام
  . . فإنا هللا وإنا إليه راجعون. والطاعون
خرج من حتت األرض من كان باملطامري والقىن واملقـابر كـأم            ،  وملا نودي ببغداد باألمان    " 

وأخذهم ،  وال األخ أخاه  ،  فال يعرف الوالد ولده   ،  اوقد أنكر بعضهم بعض   ؛  املوتى إذا نبشوا من قبورهم    
 . اخل اخل . .  " فتفانوا وتالحقوا مبن سبقهم من القتلى. الوباء الشديد

حينما ظهر املشركون على املسلمني فلم يرقبـوا فـيهم إال وال    ،   هذه صورة من الواقع التارخيي    
 ؟ اختص ا التتار يف ذلك الزمان، الظلماتفهل كانت صورة تارخيية من املاضي البعيد املوغل يف . ذمة

إن ما وقع من الوثنيني     !  . . إن الواقع التارخيي احلديث ال ختتلف صوره عن هذه الصورة ّ          !  كال
إن  . . اهلنود عند انفصال باكستان ال يقل شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار يف ذلك الزمان البعيـد                 

ممن أفزعتهم اهلجمات الرببرية املتوحشة على املسـلمني      - سلمني من اهلند  مثانية ماليني من املهاجرين امل    
أمـا  ! قد وصل منهم إىل أطراف باكستان ثالثة ماليني فقط         - الباقني يف اهلند فآثروا اهلجرة على البقاء      

عروفـة  طلعت عليهم العصابات اهلندية الوثنية املنظمـة امل        . . املاليني اخلمسة الباقية فقد قضوا بالطريق     
فذحبتهم كاخلراف على طول    ،  للدولة اهلندية جيدا واليت يهيمن عليها ناس من الكبار يف احلكومة اهلندية           

على  - إن مل تزد   - ال تقل ،  بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة    ،  وتركت جثثهم با للطري والوحش    ،  الطريق
بشعة املروعة املنظمة فكانـت يف ركـاب        أما املأساة ال  !  . . . ما صنعه التتار باملسلمني من أهل بغداد      

حيث مت االتفاق على هجرة من يريـد        ،  القطار الذي نقل املوظفني املسلمني يف أحناء اهلند إىل باكستان         
 . اهلجرة من املوظفني املسلمني يف دوائر اهلند إىل باكستان واجتمع يف هذا القطار مخسون ألف موظف               

 . . ]ممر خيـرب    [   نفق بني احلدود اهلندية الباكستانية يسمى      ودخل القطار باخلمسني ألف موظف يف     . 
لقد أوقفـت العصـابات     !  . . وخرج من الناحية األخرى وليس به إال أشالء ممزقة متناثرة يف القطار           

ومل تسمح له باملضي يف طريقـه إال بعـد أن حتـول             . القطار يف النفق  ،  اهلندية الوثنية املدربة املوجهة   
كيف وإن يظهروا علـيكم     :  " وصدق قول اهللا سبحانه   !  . . ظف إىل أشالء ودماء   اخلمسون ألف مو  

 . وما تزال هذه املذابح تتكرر يف صور شىت . .  " ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة
لقد أبادوا  . . . ؟     مث ماذا فعل خلفاء التتار يف الصني الشيوعية وروسيا الشيوعية باملسلمني هناك           

وما تزال عمليـات     . . مبعدل مليون يف السنة    . . ل ربع قرن ستة وعشرين مليونا     من املسلمني يف خال   
ويف هذا العام   . ذلك غري وسائل التعذيب اجلهنمية اليت تقشعر هلوهلا األبدان         . . اإلبادة ماضية يف الطريق   
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حد الزعماء  لقد جيء بأ   . . وقع يف القطاع الصيين من التركستان املسلمة ما يغطي على بشاعات التتار           
أن يأتوا  ،  وكلف املسلمون حتت وطأة التعذيب واإلرهاب     . فحفرت له حفرة يف الطريق العام     ،  املسلمني

اليت تتسلمها الدولة من األهايل مجيعا لتسخدمها يف السماد مقابل ما تصرفه هلم من              [  بفضالم اآلدمية 
 العملية ثالثة أيـام والرجـل خيتنـق يف    وظلت . . فيلقوها على الزعيم املسلم يف حفرته    ]! ! ! الطعام

 ! احلفرة على هذا النحو حىت مات
حىت أبادت منهم مليونا منـذ الفتـرة الـيت      .  كذلك فعلت يوغسالفيا الشيوعية باملسلمني فيها     
 - وما تزال عمليات اإلبادة والتعذيب الوحشي     . صارت فيها شيوعية بعد احلرب العاملية الثانية إىل اليوم        

 ]البولوبيف  [  اللحوم اليت تصنع حلوم    " مفارم " أمثلتها البشعة إلقاء املسلمني رجاال ونساء يف      اليت من   
 ! ! ! ماضية إىل اآلن - ليخرجوا من الناحية األخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء

 . . نيف هذا الزما   . . اآلن . .  وما جيري يف يوغسالفيا جيري يف مجيع الدول الشيوعية والوثنية         
ال يرقبـون  " .  " ؟  كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة       : ويصدق قول اهللا سبحانه   
  . .  " وأولئك هم املعتدون، يف مؤمن إال وال ذمة

 . ومل تكن حالة طارئة وال وقتية يف بغداد       .  إا مل تكن حالة طارئة وال وقتية يف اجلزيرة العربية         
ومشـركون أو  ؛  حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية هللا وحـده       ؛  ئمة الطبيعية احلتمية  إا احلالة الدا  . 

 . يف كل زمان ويف كل مكان. ملحدون يدينون بالعبودية لغري اهللا
وعنـت  ، وإن كانت قد نزلت ملواجهة حالة واقعـة يف اجلزيـرة    -  ومن مث فإن تلك النصوص    

ألا تواجـه   . إال أا أبعد مدى يف الزمان واملكان       - رةبالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي اجلزي      
واألمر يف تنفيذها إمنا يتعلق باملقدرة على التنفيـذ يف   . مثل هذه احلالة دائما يف كل زمان ويف كل مكان         

وال يتعلق بأصل احلكم وال بأصل املوقف الذي ال يتبـدل  ، مثل احلالة اليت نفذت فيها يف اجلزيرة العربية 
  . . مانعلى الز

|     |     | 
؟ أختشوم؟  وهم بدأوكم أول مرة   ،  ومهوا بإخراج الرسول  ،  أال تقاتلون قوما نكثوا أميام     " 

، وخيـزهم وينصـركم علـيهم     ،  قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم   . فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني      
أم . ء واهللا عليم حكـيم    ويتوب اهللا على من يشا    ،  ويذهب غيظ قلوم  ،  ويشف صدور قوم مؤمنني   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

66

ومل يتخـذوا مـن دون اهللا وال رسـوله وال           ،  حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم        
  . .  " واهللا خبري مبا تعملون؟ املؤمنني وليجة

 جتيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة اليت تقرر فيها االستنكار من ناحيـة املبـدأ ألن يكـون                  
واألمر بتخيري املشركني يف اجلزيرة بني الدخول فيما دخل فيـه           ؛  د اهللا وعند رسوله   للمشركني عهد عن  
 - إال من استجار فيجار حىت يسمع كالم اهللا مث يبلغ مأمنه خارج دار اإلسـالم               - املسلمون أو قتاهلم  

  .وهي أم ال يرعون إال وال ذمة يف مؤمن مىت ظهروا على املؤمنني؛ وبيان علة هذا االستنكار
مبستوياا املختلفة الـيت سـبق       -  جتيء هذه الفقرة ملواجهة ما حاك يف نفوس اجلماعة املسلمة         

ومن رغبـة وتعلـل يف أن يفـيء         ! من تردد ويب لإلقدام على هذه اخلطوة احلامسة        - احلديث عنها 
صـاحل  ومن خوف علـى النفـوس وامل      ! املشركون الباقون إىل اإلسالم دون اللجوء إىل القتال الشامل        

 !  . . . وركون إىل أيسر الوسائل
 والنصوص القرآنية تواجه هذه املشاعر واملخاوف والـتعالت باستجاشـة قلـوب املسـلمني              

تذكرهم بنقض املشركني ملا أبرموه معهم من عهود وما عقدوه          . بالذكريات واألحداث القريبة والبعيدة   
وتـذكرهم  . من مكة قبل اهلجرة ع ج الرسولوتذكرهم مبا هم به املشركون من إخرا    . معهم من أميان  

مث تثري فيهم احلياء والنخـوة أن يكونـوا إمنـا            . . بأن املشركني هم الذين بدأوهم باالعتداء يف املدينة       
مث تشجعهم على قتال املشركني لعـل        . . واهللا أوىل أن خيشوه إن كانوا مؤمنني      . خيشون لقاء املشركني  
. وخزيام وقهـرهم  ،  نوا هم ستارا لقدرة اهللا يف تعذيب أعدائه وأعدائهم        فيكو،  اهللا أن يعذم بأيديهم   

مث تواجه التعالت اليت حتيك يف صدور البعض مـن           . . وشفاء صدور املؤمنني الذين أوذوا يف اهللا منهم       
تواجه هذه التعالت بـأن الرجـاء       . األمل يف دخول املشركني الباقني يف اإلسالم دون حرب وال قتال          

فيومئذ قـد   . وهزمية املشركني ،   يف أن يفيء هؤالء إىل اإلسالم أوىل أن يتعلق بانتصار املسلمني           احلقيقي
ويف النهاية تلفتـهم    !  . . إىل اإلسالم املنتصر الظاهر الظافر     - ممن يقسم اهللا له التوبة     - يفيء بعضهم 

وأن السنة ال   . قة ما هم عليه   اآليات إىل أن سنة اهللا هي ابتالء اجلماعات مبثل هذه التكاليف ليظهر حقي            
  . . تتبدل وال حتيد

|     |     | 
أختشـوم  ؟  وهم بدأوكم أول مرة   ،  ومهوا بإخراج الرسول  ،  أال تقاتلون قوما نكثوا أميام     " 

  . .  " إن كنتم مؤمنني، فاهللا أحق أن ختشوه
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 ما كان مـن هـذا       وأقرب. ونقض للعهود ،   إن تاريخ املشركني مع املسلمني كله نكث لألميان       
ما  - بإهلام من ربه وهداية    - من شروطهم  ع ولقد قبل . يف احلديبية  ع نقضهم لعهدهم مع رسول اهللا    

ولكنهم هـم مل    . ووىف هلم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأمساه       ! حسبه بعض أفاضل أصحابه قبوال للدنية     
ما أن املشركني هم الذين مهـوا       ك . . عند أول فرصة سنحت   ،  وخاسوا بالعهد بعد عامني اثنني    ،  يفوا

وكان هذا يف بيـت  . وبيتوا أمرهم يف النهاية على قتله قبل اهلجرة   ؛  من قبل يف مكة    ع بإخراج الرسول 
حىت لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه يف احلرم          ؛  اهللا احلرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله         

فلم يرعوا معه هـذه  ، الداعي إىل اهلدى واإلميان وعبادة اهللا وحده ،أما حممد رسول اهللا   . فال ميسه بسوء  
بال حترج وال تذمم ممـا      ،  وبيتوا قتله يف بيت اهللا احلرام     ؛  مث تآمروا على حياته   ؛  ومهوا بإخراجه ؛  اخلصلة

كذلك كانوا هم الذين مهوا بقتال املسلمني وحرم        !  . . يتحرجون منه ويتذممون مع أصحاب الثارات     
على مالقاة املسلمني بعد أن جنت القافلة اليت خرجوا          - بقيادة أيب جهل   - فهم الذين أصروا  . ملدينةيف ا 
وكلها وقائع حاضـرة أو      . . مث مجعوا هلم يف حنني كذلك     . مث قاتلوهم بادئني يف أحد ويف اخلندق      ؛  هلا

الون يقـاتلونكم حـىت     وال يز :  " وكلها تنم عن اإلصرار الذي يصفه قول اهللا تعاىل        ؛  ذكريات قريبة 
كما تنم عن طبيعة العالقة بني املعسكر الذي يعبد آهلة من دون اهللا              " يردوكم عن دينكم إن استطاعوا    
  . . جتاه املعسكر الذي ال يعبد إال اهللا

يف هـذه  ،  وحني يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات واملواقـف واألحـداث      
 : خياطبهم، يقاع يف قلوب املسلمنياللمسات السريعة العميقة اإل

  "  . . ؟ أختشوم " 
 !  فإم ال يقعدون عن قتال املشركني هؤالء إال أن تكون هي اخلشية واخلوف والتهيب

 :  ويعقب على السؤال مبا هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال
  . .  " إن كنتم مؤمنني، فاهللا أحق أن ختشوه " 

فإذا كانوا خيشون املشركني فـاهللا      . فاملؤمن ال خيشى إال اهللا    . دا من العبيد  إن املؤمن ال خيشى أح    
 ! وما جيوز أن يكون لغريه يف قلوب املؤمنني مكان؛ وأوىل باملخافة، أحق باخلشية

وهـم   . . وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقـائع واألحـداث       ؛   وإن مشاعر املؤمنني لتثور   
وهم يستعرضون نكث املشركني لعهودهم معهم وتبييتـهم         . . ع ميذكرون بتآمر املشركني على نبيه    
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وهم يتذكرون مبادأة املشـركني هلـم       . أو وجدوا يف موقفهم ثغرة    ،  هلم الغدر كلما التمسوا منهم غرة     
 : ويف غمرة هذه الثورة حيرض املؤمنني على القتال . . بالعداء والقتال بطرا وطغيانا

، وينصركم عليهم ويشف صـدور قـوم مـؤمنني        ،   وخيزهم قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم    " 
  . .  " ويذهب غيظ قلوم

فيعذم بأيديكم وخيزهم باهلزمية وهم يتخايلون      ،  وأداة مشيئته ،   قاتلوهم جيعلكم اهللا ستار قدرته    
يشفها مـن   . وينصركم عليهم ويشف صدور مجاعة من املؤمنني ممن آذاهم وشردهم املشركون          ،  بالقوة

  . . وتشريد املبطلني، وهزمية الباطل، بانتصار احلق كامال، كظومغيظها امل
 :  وليس هذا وحده ولكن خريا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال

  . .  " ويتوب اهللا على من يشاء " 
ويفتح بصريم على اهلدى حـني يـرون        ،   فانتصار املسلمني قد يرد بعض املشركني إىل اإلميان       

وهذا مـا    - ويرون آثار اإلميان يف مواقفهم    ،  ن أن قوة غري قوة البشر تؤيدهم      وحيسو،  املسلمني ينصرون 
وينـال  ؛ وأجر هداية الضـالني بأيـديهم  ، وعندئذ ينال املسلمون ااهدون أجر جهادهم - كان فعال 

 : اإلسالم قوة جديدة تضاف إىل قوته ؤالء املهتدين التائبني
 .  " واهللا عليم حكيم " 

 . حكيم يقدر نتائج األعمال واحلركات.  املخبوءة وراء املقدمات عليم بالعواقب
أو اإلسـالم   ،   إن بروز قوة اإلسالم وتقريرها ليستهوي قلوبا كثرية تصد عن اإلسالم الضعيف           

وإن الدعوة إىل اإلسالم لتختصر نصف الطريق حني تكون اجلماعة املسلمة بادية            . اهول القوة والنفوذ  
 . عزيزة اجلناب، انبمرهوبة اجل، القوة

 على أن اهللا سبحانه وهو يريب اجلماعة املسلمة باملنهج القرآين الفريد مل يكن يعـدها وهـي يف                  
 هو الصرب : ومل يكن يأمرها إال أمرا واحدا     . هو اجلنة : إال وعدا واحدا  ،  مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة    

وجعل حيرضها عليـه ويشـفي   ؛ اهللا النصرآتاها ، فلما أن صربت وطلبت اجلنة وحدها دون الغلب     . . 
 . وإن هي إال ستار لقدرته    . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ مل يكن هلا ولكن لدينه وكلمته          . صدورها به 

 . 
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وأن يقف  ؛  وأن تنبذ عهود املشركني كافة    ،   مث إنه مل يكن بد أن جياهد املسلمون املشركني كافة         
وإلزالة األستار اليت يقف خلفها     ،  لك لكشف النوايا و اخلبايا    مل يكن بد من ذ     . . املسلمون إزاءهم صفا  
ومن يوادوم آلصرة   ،  واألعذار اليت حيتج ا من يتعاملون مع املشركني للكسب        ،  من مل يتجرد للعقيدة   
لينكشف ،  وإعالن املفاصلة للجميع  ،  مل يكن بد من إزالة هذه األستار واملعاذير        . . من قرىب أو مصلحة   

يلجـون منـها إىل     ،  ويتخذون من دون اهللا ورسوله واملؤمنني وليجـة       ،  ون يف قلوم خبيئة   الذين خيبئ 
:  يف ظل العالقات غري املتميزة أو الواضحة بني املعسكرات املختلفة         ،  مصاحلهم وروابطهم مع املشركني   

ـ                 "  وله وال  أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من دون اهللا وال رس
 .  " واهللا خبري مبا تعملون، املؤمنني وليجة

. وتنفذ مـن األسـوار    ،  فئة جتيد املداورة   - كما هو احلال عادة    -  لقد كان يف اتمع املسلم    
وتتصل خبصومها استجالبا للمصلحة ولـو علـى        ،  وتدور من خلف اجلماعة   . وتتقن استخدام األعذار  

فإذا وضحت  . قات ووجود ثغرات يف املفاصلة بني املعسكرات      مرتكنة إىل ميوعة العال   ،  حساب اجلماعة 
 . وكشفت املداخل واملسارب لألنظار، املفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة

وتعـرف  ،  أن تك األستار وتكشف الوالئج    ،  ومن مصلحة العقيدة  ،   وإنه ملن مصلحة اجلماعة   
ويعرف الناس كال الفريقني علـى      ،  داورون امللتوون ويكشف امل ،  فيمتاز املكافحون املخلصون  ،  املداخل
 : وإن كان اهللا يعلمهم من قبل، حقيقته

  . .  " واهللا خبري مبا تعملون " 
وكذلك جرت  .  ولكنه سبحانه حياسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم          

كون ذلـك كمـا يكـون       وال ي . وتتمحص القلوب ،  سنته باالبتالء لينكشف اخليبء وتتميز الصفوف     
 . بالشدائد والتكاليف واحملن واالبتالءات

|     |     | 
أولئك حبطـت   ؛  ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر           " 

وأقام الصالة وآتى   ،  إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر        . أعماهلم ويف النار هم خالدون    
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد     . فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين     ،  ش إال اهللا  ومل خي ،  الزكاة

واهللا ال يهدي القوم    ،  ال يستوون عند اهللا   ؟  وجاهد يف سبيل اهللا   ،  احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر     
،  اهللا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظـم درجـة عنـد              . الظاملني
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خالدين فيهـا   ،  وجنات هلم فيها نعيم مقيم    ،  يبشرهم رم برمحة منه ورضوان    . وأولئك هم الفائزون  
 .  " أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم

ومل يعد هنالـك تـردد يف      ؛   وبعد الرباءة واإلعالن مل يبق عذر وال حجة ملن ال يقاتل املشركني           
وهنا ينكر السياق على املشركني     ،  قومون ما يف اجلاهلية   وقد كانوا ي  ،  حرمام زيارة البيت أو عمارته    

ومـا  ؛  القائمني بفرائضـه  ،  فهو حق خالص للمؤمنني باهللا    ،  أن يكون هلم احلق يف أن يعمروا بيوت اهللا        
وهذه اآليات كانت تواجه مـا   . . كانت عمارة البيت يف اجلاهلية وسقاية احلاج لتغري من هذه القاعدة  

 . ملسلمني الذين مل تتضح هلم قاعدة هذا الدينحييك يف نفوس بعض ا
|     |     | 

  . .  " ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر " 
، إن بيوت اهللا خالصة هللا    . ليس له مربر ألنه خمالف لطبائع األشياء      ،   فهو أمر مستنكر منذ االبتداء    

ومن ،  فكيف يعمرها من ال يعمر التوحيد قلوم      ،  معه فيها أحد غريه   وال يدعى   ،  ال يذكر فيها إال امسه    
وال ،  ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي ال ميلكون إنكـاره           ،  يدعون مع اهللا شركاء   

 ؟ إقراره؟ يسعهم إال إقراره
  . .  " أولئك حبطت أعماهلم " 

 . وم إال على قاعدة من توحيد اهللاومنها عمارة بيت اهللا اليت ال تق، فهي باطلة أصال
  . .  " ويف النار هم خالدون " 

 .  مبا قدموا من الكفر الواضح الصريح
وأداء الشـعائر وعمـارة     ؛  فإذا مل تصح العقيدة مل تصح العبـادة       ؛   إن العبادة تعبري عن العقيدة    

وبالتجرد ،  ل الواقع الصريح  وبالعم،  املساجد ليست بشيء ما مل تعمر القلوب باالعتقاد اإلمياين الصحيح         
 : هللا يف العمل والعبادة على السواء

 إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا                 " 
 " . .  

ال جيـيء   ،   والنص على خشية اهللا وحده دون سواه بعد شرطي اإلميان الباطن والعمل الظـاهر             
وخشية أحد ؛  والبد من التخلص من كل ظل للشرك يف الشعور أو السلوك          ؛   من التجرد هللا   فال بد . نافلة
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. غري اهللا لون من الشرك اخلفي ينبه إليه النص قصدا يف هذا املوضع ليتمحض االعتقاد والعمل كلـه هللا                  
 : ويستحقون أن يرجوا اهلداية من اهللا، وعندئذ يستحق املؤمنون أن يعمروا مساجد اهللا

  . .  " عسى أولئك أن يكونوا من املهتدينف " 
مث يكافئ اهللا على التوجه والعمـل باهلدايـة والوصـول           ،   فإمنا يتوجه القلب وتعمل اجلوارح    

 . والنجاح
ويف تقومي العبادات والشعائر على السواء يبينها       ؛   هذه هي القاعدة يف استحقاق عمارة بيوت اهللا       

 أن يسوى الذين كانوا يعمـرون الكعبـة ويسـقون احلجـيج يف     فما جيوز، اهللا للمسلمني واملشركني 
 - ال جيوز أن يسوى هـؤالء     ،  وال نصيب هلم من عمل أو جهاد      ،  وعقيدم ليست خالصة هللا   ،  اجلاهلية

بالذين آمنوا إميانا صحيحا وجاهدوا يف سبيل اهللا وإعـالء           - رد عمارم للبيت وخدمتهم للحجيج    
 : كلمته

حلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سـبيل   أجعلتم سقاية ا   " 
 .  " ال يستوون عند اهللا "  . .  " ؟ اهللا

 .  وميزان اهللا هو امليزان وتقديره هو التقدير
 .  " واهللا ال يهدي القوم الظاملني " 

لو كـانوا يعمـرون     و،  وال خيلصون عقيدم من الشرك    ،   املشركني الذين ال يدينون دين احلق     
 . البيت ويسقون احلجيج

، وما ينتظرهم من رمحة ورضـوان     ،   وينتهي هذا املعىن بتقرير فضل املؤمنني املهاجرين ااهدين       
 : ومن نعيم مقيم وأجر عظيم

، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجـة عنـد اهللا               " 
خالدين فيهـا   ،  رهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم         يبش. وأولئك هم الفائزون  

  . .  " أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم
فهـو ال يعـين أن      ،  ليس على وجهـه    " أعظم درجة عند اهللا   :  "  وأفعل التفضيل هنا يف قوله    

فال  " هم خالدون حبطت أعماهلم ويف النار      " فاآلخرون. إمنا هو التفضيل املطلق   ،  لآلخرين درجة أقل  
 . مفاضلة بينهم وبني املؤمنني املهاجرين ااهدين يف درجة وال يف نعيم
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؛ ومتحيصها هللا ولدين اهللا   ،  مث ميضي السياق يف جتريد املشاعر والصالت يف قلوب اجلماعة املؤمنة          
، ج احليـاة  وكل وشائ ،  وجيمع كل لذائذ البشر   ،  فيدعو إىل ختليصها من وشائج القرىب واملصلحة واللذة       

ويدع للمسـلمني   ،  ويضع حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد يف سبيله يف الكفة األخرى          ،  فيضمها يف كفة  
 . اخليار

 إن استحبوا الكفر على اإلميـان  - يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء      " 
 وإخـوانكم وأزواجكـم     إن كان آباؤكم وأبناؤكم   : قل. ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون      -

أحب إليكم من اهللا     . . ومساكن ترضوا ،  وجتارة ختشون كسادها  ،  وأموال اقترفتموها ،  وعشريتكم
  . .  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني. فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره، ورسوله وجهاد يف سبيله

وليس املطلوب  . إما انسالخ منها  و،  فإما جترد هلا  ؛   إن هذه العقيدة ال حتتمل هلا يف القلب شريكا        
وال أن يترهنب ويزهد    ؛  أن ينقطع املسلم عن األهل والعشرية والزوج والولد واملال والعمل واملتاع واللذة           

وأن تكون هـي    ،  وخيلص هلا احلب  ،  كال إمنا تريد هذه العقيدة أن خيلص هلا القلب         . . يف طيبات احلياة  
فإذا مت هلا هذا فال حرج عندئذ أن يستمتع املسـلم بكـل             . افعةوهي احملركة والد  ،  املسيطرة واحلاكمة 

 . على أن يكون مستعدا لنبذها كلها يف اللحظة اليت تتعارض مع مطالب العقيدة؛ طيبات احلياة
وأن تكون الكلمـة األوىل للعقيـدة أو        ؛   ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر املتاع        

ا اطمأن املسلم إىل أن قلبه خالص لعقيدته فال عليه بعـد هـذا أن               فإذ. لعرض من أعراض هذه األرض    
وال عليه أن   ؛  وال عليه أن يتخذ األموال واملتاجر واملساكن      ؛  يستمتع باألبناء واإلخوة وبالزوج والعشرية    

، بل إن املتاع ا حينئذ ملسـتحب       - يف غري سرف وال خميلة     - يستمتع بزينة اهللا والطيبات من الرزق     
وهم يذكرون أنـه الـرازق املـنعم        ،  ره لونا من ألوان الشكر هللا الذي أنعم ا ليتمتع ا عباده           باعتبا

 . الوهاب
|     |     | 

إن استحبوا الكفر على اإلميـان   - يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء      " 
– "  . .  

وتبطل والية القرابة يف    . القلب والعقيدة إذا انقطعت آصرة    ،   وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب    
فإذا مل تكن فـال     ،  وفيها ترتبط البشرية مجيعا   ،  فلله الوالية األوىل  . األسرة إذا بطلت والية القرابة يف اهللا      

 . واحلبل مقطوع والعروة منقوضة، والية بعد ذلك



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

73

  . .  " ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون " 
 - إن استحبوا الكفر علـى اإلميـان       - فوالية األهل والقوم  .  املشركني هنا تعين  " الظاملون "  و

 . شرك ال يتفق مع اإلميان
ليضعها ؛  بل يأخذ يف استعراض ألوان الوشائج واملطامع واللذائذ       ،   وال يكتفي السياق بتقرير املبدأ    

 وان واألزواج والعشرية  اآلباء واألبناء واإلخ  : كلها يف كفة ويضع العقيدة ومقتضياا يف الكفة األخرى        
واملسـاكن   ]مطمع الفطرة ورغبتـها     [  واألموال والتجارة  ]وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج      [ 

اجلهاد . حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد يف سبيله      : ويف الكفة األخرى   . . ]متاع احلياة ولذا    [  املرحية
ومـا  ،  وما يتبعه من تضييق وحرمان    ،  ب ونصب اجلهاد وما يتبعه من تع    . بكل مقتضياته وبكل مشقاته   

اجلهاد يف سـبيل      " - بعد هذا كله   - وهو . . وما يتبعه من جراح واستشهاد    ،  يتبعه من أمل وتضحية   
جمردا من إحساس أهـل     . والفخر واخليالء ،  جمردا من املباهاة  . جمردا من الصيت والذكر والظهور     " اهللا

  . . وإال فال أجر عليه وال ثواب. احبهاألرض به وإشارم إليه وإشادم بص
، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأمـوال اقترفتموهـا          : قل " 

 . . أحب إليكم من اهللا ورسـوله وجهـاد يف سـبيله          ،  ومساكن ترضوا ،  وجتارة ختشون كسادها  
  "  . . . فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره

 : وإال . . ولكنها هي ذاك. ا لكبريةأال وإ.  أال إا لشاقة
 .  " فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره " 

 :  وإال فتعرضوا ملصري الفاسقني
  . .  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني " 

فمـا  . والدولة املسلمة ،  إمنا تطالب به اجلماعة املسلمة    ،   وهذا التجرد ال يطالب به الفرد وحده      
ر لعالقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة يف اهللا ومقتضيات اجلهاد يف             جيوز أن يكون هناك اعتبا    

 . سبيل اهللا
فاهللا ال يكلف نفسا     - إال وهو يعلم أن فطرا تطيقه     ،   وما يكلف اهللا الفئة املؤمنة هذا التكليف      

؛  واالحتمـال  وإنه ملن رمحة اهللا بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية مـن التجـرد               - إال وسعها 
لذة الشعور باالتصـال     . . وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد ال تعدهلا لذائذ األرض كلها           
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واخلالص من ثقلـة اللحـم      ،  ولذة االستعالء على الضعف واهلبوط    ،  ولذة الرجاء يف رضوان اهللا    ،  باهللا
رض ففي التطلع إىل األفق مـا جيـدد         فإذا غلبتها ثقلة األ   . واالرتفاع إىل األفق املشرق الوضيء    ،  والدم

 . الرغبة الطامعة يف اخلالص والفكاك
|     |     | 

وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه املسـلمون إذ ذاك منـذ            ،  مث ملسة للمشاعر بالذكرى   
م ويوم حنني الذي هزموا فيه بكثر     . ومل تكن هلم قوة وال عدة     ،  املواطن اليت نصرهم اهللا فيها     . . قريب

يـوم أن غفلـت قلـوب       ! يوم أن انضم إىل جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء         . مث نصرهم اهللا بقوته   
وتوثيق الصلة  ،  ليعلم املؤمنون أن التجرد هللا    . املسلمني حلظات عن اهللا مأخوذة بالكثرة يف العدد والعتاد        

ني خيذهلم املـال واإلخـوان      وح؛  به هي عدة النصر اليت ال ختذهلم حني ختذهلم الكثرة يف العدد والعتاد            
 : واألوالد

، ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شـيئا         ،  لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية      " 
، مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني       ؛  مث وليتم مدبرين  ،  وضاقت عليكم األرض مبا رحبت    

مث يتوب اهللا من بعـد ذلـك   . ء الكافرينوبذلك جزا، وعذب الذين كفروا ،  وأنزل جنودا مل تروها   
 .  " واهللا غفور رحيم، على من يشاء

فأما .  ولقد كان نصر اهللا هلم يف املواطن الكثرية قريبا من ذاكرم ال حيتاج إىل أكثر من اإلشارة                
، من فتح مكـة    ع وذلك ملا فرغ  .  فكانت بعد فتح مكة يف شوال سنة مثان من اهلجرة          )1(وقعة حنني   

وأن ،  فبلغه أن هوازن مجعوا له ليقـاتلوه       ع وأطلقهم رسول اهللا  ،  وأسلم عامة أهلها  ،  ت أمورها ومتهد
وأوزاع من بين   ،  وبنو سعد ابن بكر   ،  وبنو جشم ،  ومعه ثقيف بكماهلا  ،  أمريهم مالك بن عوف النضري    

الولدان وقد أقبلوا ومعهم النساء و    ؛  وناس من بين عمرو بن عامر وعوف بن عامر         - وهم قليل  - هالل
يف جيشه الذي جاء معه للفتح       ع فخرج إليهم رسول اهللا   . وجاءوا بقضهم وقضيضهم  ؛  والشاء والنعم 

وهـم  ، ومعه الذين أسلموا من أهـل مكـة      ،  وهو عشرة آالف من املهاجرين واألنصار وقبائل العرب       
فكانـت فيـه    " حنني  "فالتقوا بواد بني مكة والطائف يقال له ؛  فسار م إىل العدو   ؛  يف ألفني ،  الطلقاء

فلما توجهوا مل يشعر    ،  احندروا يف الوادي وقد كمنت فيه هوازن      . الواقعة يف أول النهار يف غلس الصبح      
ومحلوا محلة رجل واحد كما أمرهم      ،  وأصلتوا السيوف ،  ورشقوا بالنبال ،  املسلمون إال م قد بادروهم    

                                                 
 .  بتصرف قليل عن ابن كثري يف التفسري)1(
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يومئذ وهـو   ع وثبت رسول اهللا - ز وجلكما قال اهللا ع - فعند ذلك وىل املسلمون مدبرين    . ملكهم
وأبو سفيان بن احلارث بـن      ،  والعباس آخذ بركاا األمين   ،  يسوقها إىل حنر العدو   ،  راكب بغلته الشهباء  

 - عليه الصالة والسـالم    - وهو ينوه بامسه  ،  يثقالا لئال تسرع السري   ،  عبداملطلب آخذ بركاا األيسر   
:  " ويقول يف تلك احلـال     " إيل أنا رسول اهللا   . إيل يا عباد اهللا   :  " ويقول،  ويدعو املسلمني إىل الرجعة   

؛ ومنهم من قال مثـانون    ،  وثبت معه من أصحابه قريب من مائة       " أنا ابن عبداملطلب  . أنا النيب ال كذب   
وأمين بـن أم    ،  وأبو سفيان بن احلارث   ،  والعباس وعلي والفضل بن عباس     ب فمنهم أبو بكر وعمر   

عمه العباس وكان جهري الصوت أن ينادي بأعلى         ع مث أمر النيب   ي وغريهم،  ن زيد وأسامة ب ،  أمين
يعين شجرة بيعة الرضوان اليت بايعه املسلمون من املهاجرين واألنصـار            - يا أصحاب الشجرة  : صوته

يا أصـحاب سـورة     : ويقول تارة ،  يا أصحاب السمرة  : فجعل ينادي م   - حتتها على أال يفروا عنه    
حىت إن الرجـل     ع اهللا وانعطف الناس فتراجعوا إىل رسول    . يا لبيك ،  يا لبيك : جعلوا يقولون ف. البقرة

 ع ورجع بنفسه إىل رسول اهللا    ،  منهم إذا مل يطاوعه بعريه على الرجوع لبس درعه مث احندر عنه وأرسله            
واـزم   . . . أن يصدقوا احلملـة    ع أمرهم رسول اهللا   ع فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول اهللا      

وما تراجع بقية الناس إال واألسرى جمندلـة بـني          ،  املشركون فأتبع املسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون     
 . ع يدي رسول اهللا

جيش عدته اثنـا عشـر ألفـا         - للمرة األوىل  -  هذه هي املعركة اليت اجتمع فيها للمسلمني      
مث نصرهم  ؛   باهلزمية يف أول املعركة إليه     فردهم اهللا ،  وغفلوا ا عن سبب النصر األول     ،  فأعجبتهم كثرم 

 . والتصقت به ع بالقلة املؤمنة اليت ثبتت مع رسول اهللا
 : وبانفعاالا الشعورية،  والنص يعيد عرض املعركة مبشاهدها املادية

وضاقت عليكم األرض مبا رحبـت مث وليـتم         ،  إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا       " 
  . . .  " مدبرين

إىل انفعال الضيق واحلرج حىت لكـأن       ،  إىل زلزلة اهلزمية الروحية   ،   إنفعال اإلعجاب بالكثرة    فمن
 وتولية األدبار والنكوص على األعقاب    ،  إىل حركة اهلزمية احلسية   . األرض كلها تضيق م وتشد عليهم     

 . . 
  . .  " مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني " 

 . ء يرتل فيثبت القلوب الطائرة ويهدئ اإلنفعاالت الثائرة وكأمنا السكينة ردا
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  . .  " وأنزل جنودا مل تروها " 
  . . وما يعلم جنود ربك إال هو . .  فال نعلم ماهيتها وطبيعتها

 .  " وعذب الذين كفروا " 
 : بالقتل واألسر والسلب واهلزمية

  . .  " وذلك جزاء الكافرين " 
  . .  " واهللا غفور رحيم، د ذلك على من يشاءمث يتوب اهللا من بع " 

 .  فباب املغفرة دائما مفتوح ملن خيطئ مث يتوب
واإلعتماد على قـوة    ،   إن معركة حنني اليت يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج اإلنشغال عن اهللا           

 الكثـرة  إن. حقيقة القوى اليت تعتمد عليها كل عقيدة  . لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية     ،  غري قوته 
وإن الكثرة لتكون أحيانا سببا     . إمنا هي القلة العارفة املتصلة الثابتة املتجردة للعقيدة       ،  العددية ليست بشئ  

ممن مل يدركوا حقيقة العقيدة اليت ينساقون يف        ،  التائهني يف غمارها  ،  ألن بعض الداخلني فيها   ،  يف اهلزمية 
فوق مـا   ،  يشيعون اإلضطراب واهلزمية يف الصفوف    ف؛  تتزلزل أقدامهم وترجتف يف ساعة الشدة     ،  تيارها

إنشغاال ذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة      ،  ختدع الكثرة أصحاا فتجعلهم يتهاونون يف ثوثيق صلتهم باهللا        
 . لسر النصر يف احلياة

وال باهلشيم الذي تذروه    ،  ال بالزبد الذي يذهب جفاء    ،   لقد قامت كل عقيدة بالصفوة املختارة     
 ! الرياح

|     |     | 
ينهي ،  ويلمس وجدان املسلمني بالذكرى القريبة من التاريخ      ،  عندما يبلغ السياق إىل هذا املقطع     

 : ويلقي الكلمة الباقية فيهم إىل يوم الدين. القول يف شأن املشركني
وإن ؛  يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عـامهم هـذا                " 

  . .  " إن اهللا عليم حكيم. م عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاءخفت
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فهـم بكليتـهم    . جيسم التعبري جناسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيام      .  إمنا املشركون جنس  
، وهو النجس املعنوي ال احلسي يف احلقيقـة       ! ويتطهر منه املتطهرون  ،  يستقذره احلس ،  وحبقيقتهم جنس 

 . )1(إمنا هي طريقة التعبري القرآنية بالتجسيم . سة بذاافأجسامهم ليست جن
  . .  " فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا. جنس " 

ويعلل ،  حىت لينصب النهي على جمرد القرب منه      ،   وتلك غاية يف حترمي وجودهم باملسجد احلرام      
 ! بأم جنس وهو الطهور

والتجارة اليت يعيش عليها معظم الظاهرين يف       ؛  هل مكة  ولكن املوسم االقتصادي الذي ينتظره أ     
أا كلها ستتعرض للضـياع مبنـع        . . . ورحلة الشتاء والصيف اليت تكاد تقوم عليها احلياة       ؛  اجلزيرة

  . . . وبإعالن اجلهاد العام على املشركني كافة؛ املشركني من احلج
 ! ها للعقيدةواهللا يريد أن ختلص القلوب كل. ولكنها العقيدة!  نعم

 : فاهللا هو املتكفل بأمر الرزق من وراء األسباب املعهودة املألوفة،  وبعد ذلك
  . .  " وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء " 

  . . وحني يشاء يغلق بابا ويفتح األبواب؛ وحني يشاء اهللا يستبدل أسبابا بأسباب
  . .  " إن اهللا عليم حكيم " 

  . . وعن تقدير وحساب، األمر كله عن علم وعن حكمة يدبر 
|     |     | 

والذي مل تكن مسـتوياته     ؛  يف اتمع املسلم الذي نشأ من الفتح      ،  لقد كان املنهج القرآين يعمل    
  . . اإلميانية قد تناسقت بعد

فكذلك . ت وكما أننا نلمح من خالل السياق يف هذا املقطع ما كان يعتور هذا اتمع من ثغرا               
ونلمح اجلهد الطويل املبذول لتربية هذه األمة ذا املنهج         . نلمح عمل املنهج القرآين يف سد هذه الثغرات       

 . القرآين الفريد

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" التخييل احلسي والتجسيم "  يراجع فصل )1(
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، هـي قمـة التجـرد هللا      ،   إن القمة اليت كان املنهج القرآين ينقل خطى هذه األمة لتبلغ إليهـا            
وكان هـذا  . مع كل أواصر القرىب وكل لذائذ احلياةوقمة املفاصلة على أساس العقيدة  . واخللوص لدينه 

يتم من خالل ما يبثه املنهج القرآين من وعي حلقيقة الفوارق والفواصل بني منهج اهللا الذي جيعل الناس                  
ومهـا منـهجان ال      . . ومنهج اجلاهلية الذي جيعل الناس أربابا بعضهم لبعض       ،  كلهم عبيدا هللا وحده   

 . .  وال يتعايشان . . يلتقيان
ال ميلـك   ؛  وطبيعة اجلاهلية وحقيقتـها   ،   وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته       

اليت تقرر قواعد املعامالت والعالقات بني املعسكر املسـلم وسـائر   ، إنسان أن يقوم األحكام اإلسالمية 
 . املعسكرات

|     |     | 
 والَ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ يحرمونَ ما حـرم اللّـه ورسـولُه والَ              قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللّهِ    + 

  29يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 
     قَالَتاللِّه و ناب ريزع ودهقَالَِت الْيو            اِهِهمم ِبـأَفْولُهقَـو اللّـِه ذَِلـك ناب ِسيحى الْمارصالن 

 اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا     30يضاِهؤونَ قَولَ الَِّذين كَفَرواْ ِمن قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُونَ           
     رم ناب ِسيحالْموِن اللِّه ون دـا              ممع هانحبس وِإالَّ ه ا الَّ ِإلَـهاِحدا وواْ ِإلَـهدبعواْ ِإالَّ ِليا أُِمرمو مي

 يِريدونَ أَن يطِْفؤواْ نور اللِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره الْكَـاِفرونَ                 31يشِركُونَ  
32 وِركُونَ  هشالْم كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رس33الَِّذي أَر  

             صياِطِل واِس ِبالْبالَ النوأْكُلُونَ أَماِن لَيبهالراِر وباَألح نا مواْ ِإنَّ كَِثرينآم ا الَِّذينها أَين  يونَ عد
 يوم  34سِبيِل اللِّه والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم               

 كَنـزتم َألنفُِسـكُم   يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا مـا       
  _35فَذُوقُواْ ما كُنتم تكِْنزونَ 

|     |     | 
يستهدف تقرير األحكام النهائية يف العالقات بـني اتمـع          ؛  هذا املقطع الثاين يف سياق السورة     

ـ             ؛  املسلم وأهل الكتاب   ذا كما استهدف املقطع األول منها تقرير األحكام النهائية يف العالقات بـني ه
 . اتمع واملشركني يف اجلزيرة
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وتتحـدث عـن    ؛  وإذا كانت نصوص املقطع األول يف منطوقها تواجه الواقع يف اجلزيرة يومئذ           
فإن النصـوص يف املقطـع      . وحتدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا       ؛  املشركني فيها 

سواء منهم من   . وهي تعين كل أهل الكتاب    ؛  عامة يف لفظها ومدلوهلا    - اخلاصة بأهل الكتاب   - الثاين
 . كان يف اجلزيرة ومن كان خارجها كذلك

 هذه األحكام النهائية اليت يتضمنها هذا املقطع حتتوي تعديالت أساسية يف القواعد اليت كانـت               
فلقد كانت   - وخباصة النصارى منهم   - تقوم عليها العالقات من قبل بني اتمع املسلم وأهل الكتاب         

 . ولكن حىت هذا الوقت مل يكن قد وقع منها شيء مع النصارى؛ وقعت املواقع قبل ذلك مع اليهود
 والتعديل البارز يف هذه األحكام اجلديدة هو األمر بقتال أهل الكتاب املنحرفني عن دين اهللا حىت                

 لى هذا األساس  فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إال ع         . . يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون     
ويقوم السالم بينهم وبـني     ؛  ويف هذه احلالة تتقرر هلم حقوق الذمي املعاهد        . . أساس إعطاء اجلزية  . . 

  . . فأما إذا اقتنعوا باإلسالم عقيدة فاعتنقوه فهم من املسلمني. املسلمني
ال إكـراه يف     :  "فالقاعدة اإلسالمية احملكمة هي   .  إم ال يكرهون على اعتناق اإلسالم عقيدة      

وقام بينهم وبني اتمع املسلم عهـد       ،  ولكنهم ال يتركون على دينهم إال إذا أعطوا اجلزية         . .  " الدين
 . على هذا األساس

 وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني اتمع املسلم وأهل الكتاب ال يفهم على طبيعته إال                 
مث لطبيعـة املنـهج     . ية بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية من ناحيـة        بالفقه املستنري لطبيعة العالقات احلتم    

ووسائله املتجددة املكافئة للواقع البشري املـتغري مـن الناحيـة           ،  ومراحله املتعددة ،  احلركي اإلسالمي 
 . األخرى

 وطبيعة العالقة احلتمية بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية هي عدم إمكـان التعـايش إال يف ظـل                  
قاعدا أال تقوم يف وجه اإلعالن العام الذي يتضمنه اإلسالم لتحريـر            ؛  صة وشروط خاصة  أوضاع خا 

ومن نظـام  ، أية عقبات مادية من قوة الدولة    ،  اإلنسان بعبادة اهللا وحده واخلروج من عبادة البشر للبشر        
اس مـن   ليخرج الن ،  ذلك أن منهج اهللا يريد أن يسيطر      ! ومن أوضاع اتمع على ظهر األرض     ،  احلكم

دفاعاً عن   - ومناهج اجلاهلية تريد   - كما هو اإلعالن العام لإلسالم     - عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده     
  . . وأن تقضي عليها، أن تسحق احلركة املنطلقة مبنهج اهللا يف األرض - وجودها
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يف ،  وقة عليه وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي أن يقابل هذا الواقع البشري حبركة مكافئة له ومتف            
واألحكام املرحلية واألحكام النهائية يف العالقات بني اتمـع          . . مراحل متعددة ذات وسائل متجددة    

 . املسلم واتمعات اجلاهلية متثل هذه الوسائل يف تلك املراحل
حدد حقيقة  ،   ومن أجل أن حيدد السياق القرآين يف هذا املقطع من السورة طبيعة هذه العالقات             

وقدم الوقائع اليت يقوم عليها هذا       " باطل " و " كفر " و " شرك " ونص على أنه  ؛   عليه أهل الكتاب   ما
الذين كفـروا    " سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبني معتقدات          ،  احلكم
 . أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.  " من قبل

 :  والنصوص احلاضرة تقرر
 . أم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر: ال أو

 . أم ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله:  ثانيا
 . أم ال يدينون دين احلق:  ثالثا
املسيح ابن اهللا وأـم يف  : وأن النصارى منهم قالت   . عزير ابن اهللا  : أن اليهود منهم قالت   :  رابعا

أو ،  أو الوثنيني الرومـان   ،  ل سواء من الوثنيني اإلغريق    هذين القولني يضاهئون قول الذين كفروا من قب       
وسنفصل فيما بعد أن التثليث عنـد       [  أو غريهم من الذين كفروا    ،  أو الوثنيني الفراعنة  ،  الوثنيني اهلنود 

وادعاء البنوة هللا منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصـرانية                ،  النصارى
  .]وال اليهودية 

وأم ـذا   . كما اختذوا املسيح ربا   . أم اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       :  خامسا
 !  " مشركون " وأم هلذا، خالفوا عما أمروا به من توحيد اهللا والدينونة له وحده

 !  " نكافرو " وأم هلذا، أم حماربون لدين اهللا يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم:  سادسا
 . أن كثرياً من أحبارهم ورهبام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا:  سابعا

قرر األحكام النهائيـة    ،   وعلى أساس هذه األوصاف وهذا التحديد حلقيقة ما عليه أهل الكتاب          
  . . القائمني على منهج اهللا، اليت تقوم عليها العالقات بينهم وبني املؤمنني بدين اهللا
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مفاجئ ومغـاير للتقريـرات القرآنيـة       ،   ولقد يبدو أن هذا التقرير حلقيقة ما عليه أهل الكتاب         
قد غري   ع زاعمني أن رسول اهللا   ،  كما حيلو للمستشرقني واملبشرين وتالميذهم أن يقولوا      ؛  السابقة عنهم 

 ! أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم
تظهر جبـالء   ،  عن أهل الكتاب   - املكية واملدنية  - لكن املراجعة املوضوعية للتقريرات القرآنية     و

واحنرافهـا  ،  أنه مل يتغري شيء يف أصل نظرة اإلسالم إىل عقائد أهل الكتاب اليت جاء فوجدهم عليهـا                
ذي أوتوه مـن    حىت مبا أنزل عليهم منه وبالنصيب ال       - وشركهم وكفرهم بدين اهللا الصحيح    ؛  وبطالا

حتكمهـا   - كما قلنا مـراراً    - وهذه . . أما التعديالت فهي حمصورة يف طريقة التعامل معهم        - قبل
 - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب      - أما األصل الذي تقوم عليه    . األحوال واألوضاع الواقعية املتجددة   

 . فهو ثابت منذ اليوم األول يف حكم اهللا عليهم
مث  . . ألمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليـه            ونضرب هنا بعض ا   

تلك املواقف اليت انتهت إىل هذه األحكـام النهائيـة يف           ،  نستعرض مواقفهم الواقعية من اإلسالم وأهله     
 : التعامل معهم

ان هناك  إمنا ك  . . يف مكة مل تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن يف اتمع              
ودخلوا ؛  حيكي القرآن عنهم أم استقبلوا الدعوة اجلديدة إىل اإلسالم بالفرح والتصديق والقبول           ،  أفراد

وال بد أن يكون هؤالء ممن كان        . . وشهدوا له ولرسوله بأنه احلق املصدق ملا بني أيديهم        ،  يف اإلسالم 
ويف أمثال   . .  من بقايا الكتب املرتلة    وممن كان معهم شيء   ؛  قد بقي على التوحيد من النصارى واليهود      

 : هؤالء وردت مثل هذه اآليات
إنه احلق من   ،  آمنا به : وإذا يتلى عليهم قالوا   . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون        " 

 .  ]53 - 52: القصص[  . . .  " إنا كنا من قبله مسلمني، ربنا
وا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيـرون لألذقـان        إن الذين أوت  ،  آمنوا به أوال تؤمنوا   : قل " 
 وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا    . إن كان وعد ربنا ملفعوال    ،  سبحان ربنا : ويقولون،  سجدا

 .  ]109 - 107: اإلسراء[  . . . " 
فـآمن  ،  وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله      ،  قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به         " 
 .  ]10: األحقاف[  . . .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، متواستكرب
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، ومن هؤالء من يؤمن به    ،  فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به    ،  وكذلك أنزلنا إليك الكتاب    " 
 .  ]47: العنكبوت[  . . .  " وما جيحد بآياتنا إال الكافرون

والذين آتينـاهم الكتـاب     ،  ب مفصال أفغري اهللا أبتغي حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتا         " 
 .  ]114: األنعام[  . . .  " فال تكونن من املمترين، يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق

إمنـا  : قل. ومن األحزاب من ينكر بعضه    ،  والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك       " 
 .  ]36: لرعدا[  . . .  " إليه أدعو وإليه مآب، أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به

حكى عنهم القرآن بعض املواقـف يف       ؛   وقد تكررت هذه االستجابة من أفراد كذلك يف املدينة        
ذلك أن اليهود كانوا قد اختذوا موقفاً آخـر         ،  مع النص يف بعضها على أم من النصارى       ؛  السور املدنية 

 : ينةعندما أحسوا خطر اإلسالم يف املد، غري ما كان يتخذه أفراد منهم يف مكة
خاشـعني للّـه ال     ،  وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باللّه وما انزل اليكم وما أنزل إلـيهم              " 

آل [  . . .  " إن اللّه سريع احلسـاب    ،  أولئك هلم أجرهم عند رم    ،  يشترون بآيات اللّه مثناً قليالً    
 .  ]199: عمران

ولتجدن أقرم مودة للذين     ،لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا         " 
وإذا مسعوا ما   . وأم ال يستكربون  ،  ذلك بأن منهم قسيسني ورهباناً    . إنا نصارى : آمنوا الذين قالوا  

ربنا آمنا فاكتبنـا مـع      : يقولون،  أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق           
؟ ق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القـوم الصـاحلني         وما لنا ال نؤمن باللّه وما جاءنا من احل        . الشاهدين

[  . . .  " وذلك جـزاء احملسـنني    ،  فآثام اللّه مبا قالوا جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها          
 .  ]85 - 82: املائدة

ومـن   -  ولكن موقف هؤالء األفراد مل يكن ميثل موقف الغالبية من أهل الكتاب يف اجلزيـرة              
منذ أن احسوا خطـره علـيهم يف        ،  فقد جعل هؤالء يشنون على اإلسالم      -  خاصة اليهود منهم بصفة  

كما أم  ؛  يستخدمون فيها كل الوسائل اليت حكاها القرآن عنهم يف نصوص كثرية          ،  حرباً خبيثة ،  املدينة
 وأنكروا وجحدوا ما يف كتبهم من البشارة بالرسـول        ؛  يف الوقت ذاته رفضوا الدخول يف اإلسالم طبعاً       

مما كان أولئك األفراد الطيبون يعترفون به       ،  من تصديق القرآن ملا بني أيديهم من بقايا كتبهم احلقة         و ع
كذلك أخذ القرآن يترتل بوصف هذا اجلحود       !  . . . ويقرونه وجياهرون به يف وجه املنكرين اجلاحدين      
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 . . يف شىت السور املدنية   وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤالء من االحنراف والفساد والبطالن           ؛  وتسجيله
 : نذكر من ذلك. على أن القرآن املكي مل خيل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب

، وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيـه      ،  قد جئتكم باحلكمة  : وملا جاء عيسى بالبينات قال     " 
فاختلف األحزاب مـن    . هذا صراط مستقيم  ،  إن اللّه هو ريب وربكم فاعبدوه     . فاتقوا اللّه وأطيعون  

 .  ]65 - 63: الزخرف[  . .  " فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، بينهم
ولوال حكمة سبقت مـن      . . .  "  " بغياً بينهم  - وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم        " 

. .   " وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب         ،  ربك اىل اجل مسمى لقضي بينهم     
 .  ]14: الشورى[ . 

حطة وادخلوا البـاب    : وقولوا،  اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم      : وإذ قيل هلم   " 
، فبدل الذين ظلموا منهم قوال غري الـذي قيـل هلـم           . سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سرتيد احملسنني     

يت كانت حاضرة البحر إذ     واسأهلم عن القرية ال   . فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا كانوا يظلمون       
كذلك نبلوهم مبا   ،  إذ تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعاً ويوم ال يسبتون ال تأتيهم          ،  يعدون يف السبت  
 .  ]163: 161: األعراف[  . . .  " كانوا يفسقون

إن ربك لسـريع    ،  وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب            " 
 .  ]167: األعراف[  . . .  " فور رحيمالعقاب وإنه لغ

، سيغفر لنـا  : فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون           " 
ودرسوا ،  أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على اللّه إال احلق          . وإن يأم عرض مثله يأخذوه    

 .  ]169: األعراف[  "  . . . ؟ أفال تعقلون، والدار اآلخرة خري للذين يتقون؟ ما فيه
كما حكى عنـهم    ؛   أما القرآن املدين فقد تضمن الكلمة األخرية يف حقيقة ما عليه أهل الكتاب            

، وآل عمران ،  أشنع الوسائل وأبشع الطرق يف حرب هذا الدين وأهله يف قطاعات طويلة من سور البقرة              
وسنكتفي هنـا   . ائية يف أمرهم كله يف سورة التوبة      قبل أن يقرر الكلمة النه    . وغريها،  واملائدة،  والنساء

 : بنماذج حمدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثرية
مث حيرفونه من بعد ما     ،  وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اللّه      ،  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم    " 

أحتدثوم :  قالوا وإذا خال بعضهم إىل بعض    . آمنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا    ؟  عقلوه وهم يعلمون  
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أو ال يعلمون أن اللّه يعلم ما يسـرون         ؟  أفال تعقلون ؟  مبا فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم       
فويل للـذين يكتبـون     . وإن هم إال يظنون   ،  ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماينَّ      ؟  وما يعلنون 

وويل ،  فويل هلم مما كتبت أيديهم    ،  اً قليالً هذا من عند اللّه ليشتروا به مثن      : الكتاب بأيديهم مث يقولون   
 .  ]79 - 75: البقرة[  . . .  " هلم مما يكسبون

وأيدناه ،  وآتينا عيسى ابن مرمي البينات    ،  ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل        " 
؟  تقتلـون  ففريقاً كذّبتم وفريقاً  ،  أفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت       ،  بروح القدس 

وملا جاءهم كتاب مـن عنـد اللّـه         . بل لعنهم اللّه بكفرهم فقليالً ما يؤمنون      . قلوبنا غلف : وقالوا
، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بـه      ،  وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا      ،  مصدق ملا معهم  

بغياً أن يرتل اللّـه      - هاللّ - بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل       . فلعنة اهللا على الكافرين   
وإذا قيل  . وللكافرين عذاب مهني  ،  فباءوا بغضب على غضب    - من فضله على من يشاء من عباده      

. ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقاً ملا معهم       ،  نؤمن مبا أنزل علينا   : قالوا،  آمنوا مبا أنزل اللّه   : هلم
 .  ]91 - 87: البقرة[  . . .   " !فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن كنتم مؤمنني: قل

يـا أهـل   : قـل . واللّه شهيد على ما تعملون   ؟  يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اللّه      : قل " 
  " وما اللّه بغافل عما تعملون    ؟  الكتاب مل تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء           

 .  ]99 - 98: آل عمران[ . . . 
ويقولـون للـذين    ،  ين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطـاغوت        أمل تر إىل الذ    " 
ومن يلعن اللّه فلـن جتدلـه       ،  أولئك الذين لعنهم اللّه   ؟  هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً     : كفروا
 .  ]52 - 51: النساء[  . . .  " نصرياً

يا بين إسرائيل اعبـدوا     : حوقال املسي . إن اللّه هو املسيح ابن مرمي     : لقد كفر الذين قالوا    " 
. وما للظاملني من أنصار   ،  ومأواه النار ،  إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه اجلنة        ،  اللّه ريب وربكم  

وإن مل ينتـهوا عمـا يقولـون        ،  وما من إله إال إله واحد     ،  إن اللّه ثالث ثالثة   : لقد كفر الذين قالوا   
مـا  . توبون إىل اللّه ويستغفرونه واللّه غفـور رحـيم  أفال ي. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم     

انظر كيف  . كانا يأكالن الطعام  ،  وأمه صديقة ،  املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل         
  ]ه 75 - 72: املائدة[  "  . . . ! مث انظر أىن يؤفكون، نبني هلم اآليات
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 -  يف القرآن املكي واملدين على السـواء     وهو كثري  -  من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثاهلا     
يتبني أن النظرة إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من االحنراف عن دين اللّه الصحيح مل يتغري فيها شيء يف                    

وأن وصمهم باالحنراف والفسوق والشرك والكفر لـيس   . التقريرات األخرية الواردة يف السورة األخرية     
وذلك مع مالحظة أن القرآن الكـرمي        . . د فيما خيتص حبقيقة االعتقاد    وال يعرب عن اجتاه جدي    ،  جديداً

 : فقال تعاىل منصفاً للصاحلني منهم. ظل يسجل للفريق املهتدي الصاحل من أهل الكتاب هداه وصالحه
 .  ]159: األعراف[  . . .  " ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون " 
ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك        ،  بقنطار يؤده إليك  ومن أهل الكتاب من إن تأمنه        " 

ويقولون على اللّه الكـذب     ،  ليس علينا يف األميني سبيل    : ذلك بأم قولوا  ،  إال ما دمت عليه قائماً    
 .  ]75: آل عمران[  . . .  " وهم يعلمون

، وا بغضب من اللّه   وباء،  ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اللّه وحبل من الناس            " 
ذلك مبـا  ، ويقتلون األنبياء بغري حق، ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اللّه،  وضربت عليهم املسكنة  

من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اللّه آناء الليـل وهـم            : ليسوا سواء . عصوا وكانوا يعتدون  
 عـن املنكـر ويسـارعون يف        ويأمرون باملعروف وينـهون   ،  يؤمنون باللّه واليوم اآلخر   . يسجدون
آل [  . . .  " واللّه عليم بـاملتقني   ؛  وأولئك من الصاحلني وما يفعلوا من خري فلن يكفروه        ،  اخلريات
 .  ]115 - 112: عمران

ومرحلة بعد  . فترة بعد فترة  .  أما الذي وقع فيه التعديل فعالً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب           
 املنهج احلركي الواقعي هلذا الدين يف مواجهة أحـوال أهـل الكتـاب              وفق. وواقعة بعد واقعة  . مرحلة

 . وتصرفام ومواقفهم مع املسلمني
 :  ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمني

آمنـا  : وقولـوا  - إال الذين ظلموا منهم    - وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن        " 
 .  ]46: العنكبوت[  . . .  " وحنن له مسلمون، كم واحدوإهلنا وإهل، بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبـراهيم وإمساعيـل وإسـحاق ويعقـوب                  " 
وحنـن لـه    ،  ال نفرق بني أحد منهم    ،  وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم        ،  واألسباط
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، فسيكفيكهم اللّـه  ،  وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق     ،   اهتدوا فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد      . مسلمون
 .  ]137 - 136: البقرة[  . . .  " وهو السميع العليم

أال نعبد إال اللّه وال نشـرك بـه         : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم        : قل " 
[  . . .  " اشهدوا بأنا مسلمون  : لوافإن تولوا فقو  . وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباًَ من دون اللّه       ،  شيئاً

 .  ]64: آل عمران
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم مـن                  " 

[  . . .  " إن اللّه على كل شيء قدير     ،  فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اللّه بأمره     ،  بعد ما تبني هلم احلق    
 .  ]109: البقرة

وجـرى املنـهج    ،  وتعدلت أحكام ،  فوقعت أحداث ؛  ه بأمره الذي وكل املؤمنني إليه      مث أتى اللّ  
علـى  ،  يف هذه السـورة   ،  احلركي الواقعي اإلجيايب يف طريقه حىت كانت هذه األحكام النهائية األخرية          

  . . . النحو الذي رأينا
ومـن  ؛  اد العقيـدة   إنه مل يتغري شيء يف نظرة هذا الدين إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فس               

وهذه إمنا حتكمها تلك األصول اليت       . . إمنا الذي تغري هو قاعدة التعامل      . . الشرك باللّه والكفر بآياته   
 : يف هذه الفقرات، أسلفنا احلديث عنها يف مطلع هذا الفصل التمهيدي هلذا املقطع من سياق السورة

، مع املسلم وأهل الكتاب ال يفهم على طبيعتـه   وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني ات        " 
مث لطبيعة املنـهج    . إال بالفقه املستنري لطبيعة العالقات احلتمية بني منهج اللّه ومناهج اجلاهلية من ناحية            

مـن الناحيـة    ،  املكافئة للواقع البشري املتغري   ،  ووسائله املتجددة ،  احلركي اإلسالمي ومراحله املتعددة   
 " .  اخل . . . األخرى

|     |     | 
واآلن نأخذ يف شيء من استعراض طبيعة املوقف بني أهل الكتاب واتمع املسلم سـواء مـن                 

فهذه هي العناصر الرئيسـية الـيت    . . . أو من ناحية املواقف التارخيية الواقعة، الناحية املوضوعية الثابتة 
 . انتهت إىل هذه األحكام النهائية
 - يف تقريرات اللّـه   : هل الكتاب واتمع املسلم جيب البحث عنها اوالً        إن طبيعة املوقف بني أ    

؛ باعتبار أن هذه هي احلقيقة النهائية اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها               ،  عنها - سبحانه
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ال تتعرض ملثل مـا تتعـرض لـه االسـتنباطات            - بسبب كوا ربانية   - وباعتبار أن هذه التقريرات   
 ! يف املواقف التارخيية املصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانياً . . ستدالالت البشرية من األخطاءواال

 .  إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من املسلمني يف عدة مواضع من كتابه الكرمي               
؛ املشـركني وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من ، وحدهم - سبحانه - وهو تارة يتحدث عنهم . 

جتمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين        - جتاه اإلسالم واملسلمني   - باعتبار أن هنالك وحدة هدف    
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية هلم تكشف عن وحدة اهلدف ووحدة التجمـع             . كفروا من املشركني  

وضوح واجلزم حبيث ال    والنصوص اليت تقرر هذه احلقائق من ال       . . احلركي ملواجهة اإلسالم واملسلمني   
  . . وهذه مناذج منها . . حتتاج منا إىل تعليق

 .  " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من خري من ربكم                " 
 .  ]105: البقرة[ . . 

مـن  ، ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم       " 
 .  ]109: البقرة[  . . .  " ا تبني هلم احلقبعد م

 .  ]120: البقرة[  . . .  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم " 
 .  ]69: آل عمران[  . . .  " ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم " 
هار واكفـروا   آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الن       : وقالت طائفة من اهل الكتاب     " 

 .  ]73 - 72: آل عمران[  . . .  " وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم، آخره لعلهم يرجعون
  " يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين               " 

  . . .  ]100: آل عمران[ . . . 
، ب يشترون الضاللة ويريدون أن تضـلوا السـبيل        أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتا        " 

 .  ]45 - 44: النساء[  "  . . .  . . . واللّه أعلم بأعدائكم
ويقولـون للـذين    ،  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطـاغوت            " 
 .  ]51: النساء[  . . .  " هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً: كفروا

فهـم   . . . النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من املسلمني           ويف هذه   
وهـم حيـددون    . يودون لو يرجع املسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلـق               
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وال يرضـون عنـهم وال      ،  موقفهم النهائي من املسلمني باإلصرار على أن يكونوا يهوداً أو نصـارى           
وهم يشهدون للمشركني الـوثنيني  . فيترك املسلمون عقيدم ائياً، ال أن يتحقق هذا اهلدف    يساملوم إ 

 . اخل!  . . . بأم أهدى سبيالً من املسلمني
 سبحانه -  وإذا حنن راجعنا األهداف النهائية للمشركني جتاه اإلسالم واملسلمني كما يقررها اللّه           

 : يف قوله تعاىل -
 .  ]217: البقرة[  . . .  " لونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعواوال يزالون يقات " 
 . . .  " ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة            " 

 .  ]102: النساء[ 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسـنتهم بالسـوء وودوا لـو                " 
 .  ]2: املمتحنة[ .  . .  " تكفرون

 .  ]8: التوبة[  . . .  " وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة " 
 .  ]10: التوبة[  . . .  " ال يرقبون يف مؤمن إالّ وال ذمة " 

وجدنا أن األهداف النهائيـة هلـم جتـاه     ،   إذا حنن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن املشركني       
هي األهداف النهائية ألهل الكتـاب جتـاه         - وتكاد تكون بألفاظها   - هي بعينها ،  اإلسالم واملسلمني 

مما جيعل طبيعة موقفهم مع اإلسالم واملسلمني هي ذاا طبيعـة موقـف              . . اإلسالم واملسلمني كذلك  
 . املشركني

تـدل  ،   وإذا حنن الحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة يف هؤالء وهؤالء ترد يف صـيغ ائيـة               
 : كقوله تعاىل يف شأن املشركني، ال على وصف حالة مؤقتة، بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة

  . .  " وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا " 
 : وقوله تعاىل يف شأن أهل الكتاب

  . .  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم " 
أا تقرر طبيعة أصيلة دائمـة      ،  نا ذلك تبني لنا بغري حاجة إىل أي تأويل للنصوص          إذا حنن الحظ  

 ! وال تصف حالة مؤقتة وال عارضة؛ للعالقات
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 - متمثلة يف مواقف أهل الكتاب    ،   فإذا حنن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التارخيي هلذه العالقات         
تبني لنا متاماً ماذا تعنيه تلك النصـوص        ،  التاريخعلى مدار   ،  من اإلسالم وأهله   - من اليهود والنصارى  

ومل تكن تصف حالة مؤقتة     ،  وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة       ؛  والتقريرات اإلهلية الصادقة  
 . عارضة

من اليت حتدث القرآن عنها وحواها       - أو حاالت مجاعات قليلة    -  إننا إذا استثنينا حاالت فردية    
. وصدق هذا الدين   ع واالقتناع بصدق رسول اهللا   ؛   بدت فيها املوادة لإلسالم واملسلمني     الواقع التارخيي 

فإننا ال جند    . . وهي احلاالت اليت أشرنا إليها فيما تقدم       . . مث الدخول فيه واالنضمام جلماعة املسلمني     
، والكيـد الناصـب  ،  العنيدإال تارخياً من العداء  ،  وراء هذه احلاالت الفردية أو اجلماعية القليلة احملدودة       

  . . اليت مل تفتر على مدار التاريخ، واحلرب الدائبة
؛  فأما اليهود فقد حتدثت شىت سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحـرم             

وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما مل ينقطع حلظة واحدة منذ اليوم األول الذي واجههـم اإلسـالم يف        
 !  اللحظة احلاضرةاملدينة حىت

ولكننا سنشري فقط إىل قليل من كثري من        .  وليست هذه الظالل جماالً لعرض هذا التاريخ الطويل       
  . . تلك احلرب املسعورة اليت شنها اليهود على اإلسالم وأهله على مدار التاريخ

سوالً يعرفون  ودينه يف املدينة شر ما يستقبل أهل دين مساوي ر         ع لقد استقبل اليهود رسول اللّه    
  . . وديناً يعرفون أنه احلق، صدقه

 استقبلوه بالدسائس واألكاذيب والشبهات والفنت يلقوا يف الصف املسلم يف املدينـة بكافـة              
واحتضـنوا  ؛ وهم يعرفونـه عشككوا يف رسالة رسول اللّه    . . الطرق امللتوية املاكرة اليت يتقنها اليهود     

وما فعلوه يف حـادث حتويـل       .  ينشروا يف اجلو وبالتهم واألكاذيب     املنافقني وأمدوهم بالشبهات اليت   
 . . ليس إال مناذج من هذا الكيد اللئـيم       ،  وما فعلوه يف كل مناسبة    ،  وما فعلوه يف حادث اإلفك    ،  القبلة

وسور البقرة وآل عمران والنساء واملائـدة واحلشـر         . ويف مثل هذه األفاعيل كان يترتل القرآن الكرمي       
 )1(: ب والتوبة وغريها تضمنت من هذا الكثريواألحزا

وكانوا من قبل يستفتحون على الـذين        - وملا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق ملا معهم         " 
بئسما اشتروا به أنفسـهم أن      . فلعنة اللّه على الكافرين   ،  فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به      - كفروا

                                                 
 .  تراجع مقدمات سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة يف هذه الطبعة املنقحة من الظالل)1(
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فباءوا بغضب علـى     -  من فضله على من يشاء من عباده       بغياً أن يرتل اللّه    - يكفروا مبا أنزل اللّه   
 .  ]90 - 89: البقرة[  . . .  " وللكافرين عذاب مهني، غضب

وملا جاءهم رسول من عند اللّه مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتـاب                  " 
 .  ]101: البقرة[  . . .  " اللّه وراء ظهورهم كأم ال يعلمون

للّـه املشـرق    : قـل . ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها      : السفهاء من الناس  سيقول   " 
 .  ]142: البقرة[  . . .  " واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

يا أهل الكتاب مل تلبسـون احلـق        . يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون         " 
 .  ]71 - 70: آل عمران[ . . .  "  ؟ بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفـروا          : وقالت طائفة من أهل الكتاب     " 
 .  ]72: آل عمران[  . . .  " آخره لعلهم يرجعون

، وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هـو مـن الكتـاب      " 
آل [ .  " وما هو من عند اللّه ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمـون           ،  لّهويقولون هو من عند ال    

 .  ]78: عمران
قل يا أهل الكتاب    ؟  يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اللّه واللّه شهيد على ما تعملون           : قل " 

آل [ . .   " مل تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما تعملون               
 .  ]99 - 98: عمران

، فقد سألوا موسى أكرب من ذلـك      ! يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتاباً من السماء         " 
  . . . مث اختذوا العجل من بعد ما جاءم البينات       ؛  فأخذم الصاعقة بظلمهم  ،  أرنا اللّه جهرة  : فقالوا

 .  ]153: النساء[ "  . . . 
 . .  " ويأىب اللّه إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون        ،  اللّه بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور      " 

 .  ]32: التوبة[ . 
مما أدى إىل وقائع    ،   كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وحترشهم باملسلمني          

ممـا هـو    ،  كما شهد تأليب اليهود للمشركني يف األحزاب      . بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة وخيرب      
 . معروف مشهور
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كانوا عناصر أساسية يف إثارة الفتنـة   . .  مث تابع اليهود كيدهم لإلسالم وأهله منذ ذلك التاريخ        
وانتثر بعدها مشل التجمع اإلسالمي إىل حد        ا الكربى اليت قتل فيها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان        

وقادوا محلة الوضـع يف      . . ومعاوية ا يوكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بني عل         . . . كبري
وكانوا من املمهدين حلملة التتار على بغداد وتقـويض اخلالفـة            . . احلديث والسرية وروايات التفسري   

  . . اإلسالمية
؛  فأما يف التاريخ احلديث فهم وراء كل كارثة حلت باملسلمني يف كل مكان على وجـه األرض    

وهم محاة كل وضع من األوضاع اليت تتوىل هذه         ؛  البعث اإلسالمي وهم وراء كل حماولة لسحق طالئع       
 ! احملاولة يف كل أرجاء العامل اإلسالمي

فهو ال يقل إصراراً على العـداوة       ،  فأما شأن الفريق اآلخر من أهل الكتاب      ،   ذلك شأن اليهود  
 ! واحلرب من شأن اليهود

ولكن مـا إن ظهـر اإلسـالم يف          . .  لقد كانت بني الرومان والفرس عداوات عمرها قرون       
وهو  ]املسيحية  [  وأحست الكنيسة خبطورة هذا الدين احلق على ما صنعته هي بأيديها ومسته           ؛  اجلزيرة

 - عليـه السـالم    - متلبساً ببقايا من كلمات املسيح    ،  واألضاليل الكنسية ،  ركام من الوثنيات القدمية   
 ما بينهم من نزاعات تارخيية قدمية وعداوات وثارات         حىت رأينا الرومان والفرس ينسون     . . )1(وتارخيه  
 . ليواجهوا هذا الدين اجلديد، عميقة

وذلك .  ولقد أخذ الروم يتجمعون يف الشمال هم وعماهلم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين             
وكـان   - إىل عامل بصري من قبل الـروم      عبعد أن قتلوا احلارث بن عمري األزدي رسول رسول اللّه         

يبعث عمما جعل رسول اللّه    - وقتلوه ع سلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النيب       امل
 " وعبد اللّه بن رواحة يف غـزوة      ،  وجعفر بن أيب طالب   ،  زيد بن حارثة  : جبيش األمراء الشهداء الثالثة   

مالئهم يف الشام من    إنه مائة ألف من الروم ومعه من ع       : فوجدوا جتمعاً للروم تقول الروايات عنه      " مؤتة
وكـان  . وكان جيش املسلمني ال يتجاوز ثالثة آالف مقاتل       ؛  القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى     

 . ذلك يف مجادي األوىل من السنة الثامنة للهجرة
وسيجيء تفصيل القـول فيهـا يف       [   مث كانت غزوة تبوك اليت يدور عليها معظم هذه السورة         

مث أنفـذه  ؛ قبيل وفاتهعمث كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّه. ]تعاىل موضعه إن شاء اللّه    
                                                 

 " . دار الشروق " .  " املستقبل هلذا الدين :  " يف كتاب" م النكد الفصا:  "  يراحع فصل)1(
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ملواجهة تلك التجمعات الرومانية الـيت تسـتهدف        ؛  إىل أطراف الشام   ا اخلليفة الراشد أبو بكر   
 ! القضاء على هذا الدين

ق اإلسالم لتحريـر  اليت أعقبها انطال،   مث اشتعل مرجل احلقد الصلييب منذ موقعة الريموك الظافرة        
مث بناء القاعـدة  . املستعمرات اإلمرباطورية الرومانية يف الشام ومصر ومشال إفريقية وجزر البحر األبيض          

 . اإلسالمية الوطيدة يف األندلس يف النهاية
مل تكن هي وحدها اليت شنتها الكنيسة       ،  املعروفة ذا االسم يف التاريخ     " احلروب الصليبية  "  إن

لقد بدأت يف احلقيقة منـذ       . . لقد كانت هذه احلروب مبكرة قبل هذا املوعد بكثري         . . معلى اإلسال 
وأخذ النصارى يعينون الفرس ضـد      ؛  منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس       . . ذلك التاريخ البعيد  

مث جتلـت    .  .مث فيما تال موقعة الريموك الظافرة     . ]مؤتة  [  مث بعد ذلك يف   . اإلسالم يف جنوب اجلزيرة   
وارتكبت من  ،  ضراوا ووحشيتها يف األندلس عندما زحفت الصليبية على القاعدة اإلسالمية يف أوربة           
وكـذلك   . . الوحشية يف تعذيب ماليني املسلمني وقتلهم هناك ما مل يعرف التاريخ له نظرياً من قبـل               

وال تراعـي يف    ؛   وال تتـذمم   جتلت يف احلروب الصليبية يف الشرق مبثل هذه البشاعة اليت ال تتحـرج            
 . املسلمني إال وال ذمة

  : - وهو فرنسي مسيحي - جلوستاف لوبون " حضارة العرب "  ومما جاء يف كتاب
ثالثـة آالف أسـري     ،  كان أول ما بدأ به ريكاردوس اإلجنليزي أنه قتل أمام معسكر املسلمني            " 

مث أطلق لنفسه العنان باقتراف القتـل       . دمائهمبعد أن قطع على نفسه العهد حبقن        ،  سلموا أنفسهم إليه  
والذي أمد  ،  فلم ميسهم بأذى  ،  الذي رحم نصارى القدس   ،  مما أثار صالح الدين األيويب النبيل     ،  والسلب

  " . )1(أثناء مرضهما ، فيليب وقلب األسد باملرطبات واألدوية واألزواد
 :  يقول)2(] امسه يورجا [   كذلك كتب كاتب مسيحي آخر

فكان فريق من احلجاج يسفكون الدماء      ،  ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس بأسوأ طالع         "
ويبحثون عن الـدنانري يف     ،  وقد أسرفوا يف القسوة فكانوا يبقرون البطون      . يف القصور اليت استولوا عليها    

، م جبميـع عهـوده    ووىف هل ،  فلما استرد بيت املقدس بذل األمان للصليبيني      ،  أما صالح الدين  ! األمعاء
أطلق ألف  ،  شقيق السلطان ،  حىت أن امللك العادل   ،  وجاد املسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم      

                                                 
 . لألستاذ علي علي منصور" الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام :  "  نقالً عن كتاب)1(
 .  نفس السابق)2(
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وأبـيح  ،  وأذن للبطريرك حبمل الصليب وزينـة الكنيسـة       ،  ومن على مجيع األرمن   ،  رقيق من األسرى  
  " . لألمريات وامللكة بزيارة أزواجهن

 على مدار التاريخ   - ستعراض ذلك اخلط الطويل للحروب الصليبية      وال يتسع اال يف الظالل ال     
ويكفي أن نـذكر    . إن هذه احلرب مل تضع أوزارها قط من جانب الصليبية         : ولكن يكفي أن نقول    -

فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي      ،  حيث أبيد املسلمون فيها عن بكرة أبيهم      . ماذا حدث يف زجنبار حديثاً    
حيث منـع   ،  ويكفي أن نذكر ماذا وقع يف قربص      ! باقون يف البحر منفيني من اجلزيرة     األربعة اآلالف ال  

فوق ما سلط علـيهم     ،  الطعام واملاء عن اجلهات اليت يقطنها بقايا املسلمني هناك ليموتوا جوعا وعطشا           
مـا  و،  ويكفي أن نذكر ما تزاوله احلبشة يف اريترية ويف قلب احلبشـة           ! من التقتيل والتذبيح والتشريد   

ويريـدون أن ينضـموا إىل قـومهم        ،  تزاوله كينيا مع املائة ألف مسلم الذين ينتمون إىل أصل صومايل          
 ! ويكفي أن نعلم ماذا حتاوله الصليبية يف السودان اجلنويب! املسلمني يف الصومال

 ويكفي لتصوير نظرة الصليبيني إىل اإلسالم أن ننقل فقرة من كتاب ملؤلف أوريب صـدر سـنة                 
 . يقول فيه 1944

لقد كنا   . . مل جند مربراً ملثل هذا اخلوف     ،  ولكننا بعد اختبار  . لقد كنا خنوف بشعوب خمتلفة     " 
إال أن هذا التخويف كله مل يتفـق        . وباخلطر البلشفي ،  واخلطر األصفر ،  خنوف من قبل باخلطر اليهودي    

مث رأينـا أن  ! طهد هلم عدونا األلدوعلى هذا يكون كل مض   ،  إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا    . كما ختيلناه 
ولكن اخلطر احلقيقـي  . أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دميقراطية كربى تقاومها       . البالشفة حلفاء لنا  

إنه اجلدار الوحيد يف وجـه       . . ويف حيويته ،  ويف قوته على التوسع واإلخضاع    ،  كامن يف نظام اإلسالم   
  " . )1(االستعمار األوريب 
 أن منضي أبعد من ذلك يف استعراض تاريخ تلك احلرب العاتية اليت أعلنتها الصليبية                وال نستطيع 

مبناسـبة النصـوص     - وقد حتدثنا من قبل مراراً يف أجزاء الظالل السـابقة          . . على اإلسالم وما تزال   

                                                 
ر مصطفى خالـدي،    للدكتو" التبشري واالستعمار يف البالد العربية      :  "  من كتاب جورج براون نقالً عن كتاب       )1(

 . والدكتور عمر فروخ
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ت السريعة  فحسبنا هذه اإلشارا  . ومسائلها وأشكاهلا ،  الطويلة،  عن طبيعة هذه املعركة    - القرآنية الكثرية 
 . )1(هنا باإلحالة على بعض املراجع األخرى القريبة 

|     |     | 
باإلضافة إىل ما قلناه من قبل عن طبيعـة اإلعـالن            - وهكذا نرى من هذا االستعراض السريع     

وحتفز اجلاهلية يف األرض كلها لسحق احلركة اليت حتمل هذا اإلعـالن    ،  اإلسالمي العام بتحرير اإلنسان   
هـي املقتضـى    ،  أن هذه األحكام األخرية الواردة يف هذه السورة        - وتنطلق به يف األرض كلها    العام  

وإن كان هـذا    . وال مقيدة حبالة  ،  وأا ليست أحكاماً حمددة بزمان    ؛  الطبيعي هلذه احلقائق كلها جمتمعة    
ـ                 ا يف الظـروف  يف الوقت ذاته ال ينسخ األحكام املرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي مينع العمـل

فهناك دائماً طبيعـة املنـهج اإلسـالمي        . واملالبسات اليت تشابه الظروف واملالبسات اليت ترتلت فيها       
 . يف املراحل املتعددة، بوسائل متجددة، اليت تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية، احلركية

؛ الة بعينها يف اجلزيـرة     وحقيقة أن هذه األحكام النهائية الواردة يف هذه السورة كانت تواجه ح           
ملواجهة جتمع الروم على أطراف اجلزيـرة مـع         ،  وكانت متهيداً تشريعياً للحركة املتمثلة يف غزوة تبوك       

ولكن وضع أهل    - وهي الغزوة اليت يقوم عليها حمور السورة       - عماهلم لالنقضاض على اإلسالم وأهله    
كما ؛  إمنا كان وليد حقيقة دائمة مستقرة     . ة معينة الكتاب جتاه اإلسالم وأهله مل يكن وليد مرحلة تارخيي        

إال أن  . . فهي ما تزال معلنة ولن تـزال . أن حرم لإلسالم واملسلمني مل تكن وليدة فترة تارخيية معينة       
بشىت الوسـائل علـى مـدار       ،  وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد    !  . . يرتد املسلمون عن دينهم متاماً    

ألحكام الواردة يف هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغري موقوتة بزمـان وال             ومن مث فهذه ا   ! التاريخ
الذي جيب أن يـتم     ،  ولكن العمل باألحكام إمنا يتم يف إطار املنهج احلركي اإلسالمي          . . مقيدة مبكان 

ن الذي - وقبل أن حيمل واقع ذراري املسلمني     . قبل أن يتحدث املتحدثون عن األحكام يف ذاا       ،  الفقه به 
 ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي املتني - مل يبق هلم من اإلسالم إال العنوان

. وليدة احلركة وفق املنهج اإلسالمي     - وستظل دائماً  -  إن األحكام الفقهية يف اإلسالم كانت     
ـا  وفرق بعيد بني النظرة إىل النصوص كأ       . . والنصوص ال ميكن فهمها إال باستصحاب هذه احلقيقة       

                                                 
الغارة على  :  " وكتاب. للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ     " االستعمار والتبشري   :  "  يراجع كتاب  )1(

للدكتور " االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر      :  " وكتاب. لألستاذين اليايف وحمب الدين اخلطيب    " العامل اإلسالمي   
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" هل حنن مسلمون :  " وكتاب. نيحممد حممد حس
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احلركة :  " وال بد من هذا القيد    . والنصوص يف صورا احلركية وفق املنهج اإلسالمي      ؛  قوالب يف فراغ  
هـو   " الواقع البشـري  " حبيث نعترب؛ فليست هي احلركة املطلقة خارج املنهج " وفق املنهج اإلسالمي 

اً أساسياً يف فقه األحكام إذا      يصبح عنصر  " الواقع البشري  " ولكن،  األصل أياً كانت احلركة اليت أنشأته     
 . كان قد أنشأه املنهج اإلسالمي ذاته

 ويف ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك األحكام النهائية يف العالقات بني أهل الكتاب واتمـع                
 . وفق ذلك املنهج احلركي الواقعي اإلجيايب الشامل؛ يف جماهلا الواقعي؛ وهي تتحرك احلركة احلية؛ املسلم

 : نا هذا التمهيد امل لنواجه يف ظله النصوص القرآنية الواردة يف هذا املقطعوحسب
|     |     | 

وال ،  وال حيرمون ما حرم اللّـه ورسـوله       ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر        " 
   . . " حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب

ومواجهة الروم وعماهلم   ؛  كانت متهيداً لغزوة تبوك    - واآليات التالية هلا يف السياق     -  هذه اآلية 
وذلك يلهم أن األوصاف الواردة فيها هي صفات قائمـة بـالقوم             . . من الغساسنة املسيحيني العرب   

 السياق القـرآين يف مثـل   وهذا ما يلهمه. وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة؛  املوجهة إليهم الغزوة  
إمنا ذكـرت   ؛  فهذه الصفات القائمة مل تذكر هنا على أا شروط لقتال أهل الكتاب            . . هذه املواضع 

ومثلـهم يف   . وأا مربرات ودوافع لألمر بقتاهلم    ؛  على أا أمور واقعة يف عقيدة هؤالء األقوام وواقعهم        
  . . اقعهمهذا احلكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدم وو

 :  وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 . أم ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر:  أوالً
 . أم ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله:  ثانياً
 . أم ال يدينون دين احلق:  ثالثاً

رمون ما حرم اللّـه     وال حي ،   مث بني يف اآليات التالية كيف أم ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر            
 : وذلك بأم. ورسوله وال يدينون دين احلق



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

96

وأن هذا القول يضاهئ قـول      ؛  قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى املسيح ابن اللّه         :  أوالً
فهم مثلهم يف هذا االعتقاد الذي ال يعد صاحبه مؤمنـاً باللّـه وال              . الذين كفروا من قبلهم من الوثنيني     

 ، ]وسنبني بالضبط كيف أنه ال يؤمن باليوم اآلخر [ . خرباليوم اآل
وأن هذا خمـالف لـدين      . واملسيح ابن مرمي  ،  اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه      :  ثانيا

  . . فهم ذا مشركون ال يدينون دين احلق . . وهو الدينونة للّه وحده بال شركاء . . احلق
وال حيارب دين اللّه مـؤمن      . فهم حماربون لدين اللّه   .  نور اللّه بأفواههم   يريدون أن يطفئوا  :  ثالثاً

 . باللّه واليوم اآلخر يدين دين احلق أبداً
فهم إذن ال حيرمون ما حرم اللّـه   . يأكل كثري من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :  رابعاً

 : ] ع سواء كان املقصود برسوله أو حممد[  ورسوله
كما أا واقعة بالقياس إىل     . الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إىل نصارى الشام والروم         وهذه  

، وقالت ببنوة عيسـى عليـه السـالم       ؛  غريهم منذ أن حرفت اامع املقدسة دين املسيح عليه السالم         
مدار على   -!  على كل ما بني املذاهب والفرق من خالف يلتقي كله على التثليث            - وبتثليث األقانيم 
 ! التاريخ حىت اآلن

الذين تنطبق علـيهم هـذه      ،  يقرر قاعدة مطلقة يف التعامل مع أهل الكتاب       ،   وإذن فهو أمر عام   
وال مينع من هذا العمـوم أن األوامـر          . . الصفات اليت كانت قائمة يف نصارى العرب ونصارى الروم        

فال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبـان      النبوية استثنت أفراداً وطوائف بأعياا لتترك بال قتال كاألط        
فقد منع اإلسالم أن يقاتل غري احملـاربني         - بوصفهم غري حماربني   . . . الذين حبسوا أنفسهم يف األديرة    

ولكـن  . وهؤالء مل تستثنهم األوامر النبوية ألم مل يقع منهم اعتداء بالفعل على املسلمني           - من أية ملة  
فال حمل لتقييد هذا األمر العام بأن املقصود بـه هـم            . ن يقع منهم اإلعتداء   ألنه ليس من شأم أصالً أ     
 -!  كما يقول املهزومون الذين حياولون أن يدفعوا عن اإلسالم االـام           - الذين وقع منهم اعتداء فعالً    

واإلسالم حني  ! واالعتداء على العباد بتعبيدهم لغري اللّه     ! االعتداء على ألوهية اللّه   . فاالعتداء قائم ابتداء  
ال بد أن تواجهـه     ،  والدفاع عن كرامة اإلنسان يف األرض      - سبحانه - ينطلق للدفاع عن ألوهية اللّه    

 ! وال مفر من مواجهة طبائع األشياء . . اجلاهلية باملقاومة واحلرب والعداء
 . .  " وم اآلخر الذين ال يؤمنون باللّه وال بالي      "  إن هذه اآلية تأمر املسلمني بقتال أهل الكتاب       

وكـذلك الـذي    . إنه يؤمن باللّه  : والذي يقول ببنوة عزير للّه أو بنوة املسيح للّه ال ميكن أن يقال عنه             
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إىل آخـر    . . . أو إن اللّه جتسد يف املسـيح      . أو إن اللّه ثالث ثالثة    . إن اللّه هو املسيح ابن مرمي     : يقول
إم : والذين يقولون !  . .  على كل ما بينها من خالف      التصورات الكنسية اليت صاغتها اامع املقدسة     

لن يدخلوا النار إال أياماً معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشـعب اللّـه                   
وأنه ال مغفرة إال    ؛  إن كل معصية تغفر باالحتاد باملسيح وتناول العشاء املقدس        : والذين يقولون ،  املختار

  . . إم يؤمنون باليوم اآلخر: هؤالء وهؤالء ال يقال! ريقعن هذا الط
وسواء كان  .  " ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله      "  وهذه اآلية تصف أهل الكتاب هؤالء بأم      

ذلـك أن   . فالفحوى واحـدة  عأو هو النيب  ،  هو رسوهلم الذي أرسل إليهم     " رسوله " املقصود بكلمة 
وأكل أموال الناس بالباطل حمرم يف كـل        .  يأكلون أموال الناس بالباطل    اآليات التالية فسرت هذا بأم    

وهو . وأقرب النماذج ألكل أموال الناس بالباطل هو املعامالت الربوية         . . رسالة وعلى يد كل رسول    
وهو الصد عن دين اللّه والوقوف يف وجهه بـالقوة           " ! صك الغفران  " ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل    

فهـذا   . . وهو تعبيد العباد لغري اللّه وإخضاعهم ألحكام وشرائع مل يرتهلا اللّه          . منني عن دينهم  وفتنة املؤ 
كما كان  ،  وهذا كله قائم يف أهل الكتاب      . .  " وال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله     :  " كله ينطبق عليه  
 ! قائماً يومذاك

فليس بدين  . ا واضح مما سبق بيانه    وهذ . .  " ال يدينون دين احلق    "  كذلك تصفهم اآلية بأم   
وتلقـي  ،  كما أنه ليس بدين احلق التعامل بشريعة غري شريعة اللّه         . احلق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه      

كما كـان   ،  وهذا كله قائم يف أهل الكتاب     . والدينونة لسلطان غري سلطان اللّه    ،  األحكام من غري اللّه   
  . . قائماً فيهم يومذاك
ولكـن  . فال إكراه يف الدين    . . ذي يشترطه النص للكف عن قتاهلم ليس أن يسلموا         والشرط ال 

وملاذا كانت هذه هي الغايـة الـيت        ،  فما حكمة هذا الشرط    . . أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون      
 ؟ ينتهي عندها القتال

ب علـى  كما أـم حـر  ؛  إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقاداً وسلوكاً     
اتمع املسلم حبكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيني بني منهج اللّه ومنهج اجلاهلية املمثلة يف عقيـدة                 

كما أن الواقع التارخيي قد أثبت حقيقة التعارض         - وفق ما تصوره هذه اآليات     - أهل الكتاب وواقعهم  
،  أهل الكتاب يف وجه دين اللّه فعالً       وذلك بوقوف ؛  وعدم إمكان التعايش بني املنهجني    ؛  وطبيعة التصادم 
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وخالل الفترة الالحقة   [  وإعالن احلرب عليه وعلى أهله بال هوادة خالل الفترة السابقة لرتول هذه اآلية            
 . ]! هلا إىل اليوم أيضاً
البد أن ينطلق إلزالة العوائق املاديـة        - بوصفه دين احلق الوحيد القائم يف األرض       -  واإلسالم

بـال  ،  على أن يدع لكل فرد حرية االختيـار       ؛  ولتحرير اإلنسان من الدينونة بغري دين احلق      ؛  من وجهه 
 . إكراه منه وال من تلك العوائق املادية كذلك

وعدم اإلكراه على اعتنـاق اإلسـالم يف        ،   وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق املادية       
وتعلن استسـالمها  ؛ حىت تستسلم؛ لى غري دين احلقهي كسر شوكة السلطات القائمة ع   ،  الوقت نفسه 

 . بقبول إعطاء اجلزية فعالً
فـإن مل  . بضمان احلرية لكل فرد أن خيتار دين احلق عن اقتناع   ،   وعندئذ تتم عملية التحرير فعالً    

 : لتحقيق عدة أهداف. وأعطى اجلزية، يقتنع بقي على عقيدته
 . مقاومته بالقوة املادية للدعوة إىل دين اللّه احلقأن يعلن بإعطائها استسالمه وعدم :  أوهلا
أن يساهم يف نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته اليت يكفلها اإلسالم ألهل              : وثانيها

ويدفع عنها من يريد االعتداء مـن   ]الذين يؤدون اجلزية فيصبحون يف ذمة املسلمني وضمانتهم     [  الذمة
اهدين من املسلمنيالداخل أو من اخلارج با . 

مبا ،  املسامهة يف بيت مال املسلمني الذي يضمن الكفالة واإلعاشة لكل عاجز عن العمل            :  وثالثها
 . بال تفرقة بينهم وبني املسلمني دافعي الزكاة، يف ذلك أهل الذمة

.  وال حنب أن نستطرد هنا إىل اخلالفات الفقهية حول من تؤخذ منهم اجلزية ومن ال تؤخذ منهم                
ذلك أن هذه القضية برمتـها       . . وال عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط      . وال عن مقادير هذه اجلزية    
كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم يف            ،  ليست معروضة علينا اليوم   

 . وقتها
!  . . سلمني اليوم ال جياهـدون    إن امل  . . ] " واقعية " وليست " تارخيية "  إا قضية تعترب اليوم   

اإلسالم ووجود املسلمني هي اليت حتتـاج   " وجود " إن قضية!  . . ذلك أن املسلمني اليوم ال يوجدون 
 ! اليوم إىل عالج
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يأىب أن يناقش القضايا املعلقة     ؛  منهج واقعي جاد   - كما قلنا من قبل مراراً     -  واملنهج اإلسالمي 
ألن الواقع ال يضم جمتمعـاً       - ىل مباحث فقهية ال تطبق يف عامل الواقع       ويرفض أن يتحول إ   ؛  يف الفضاء 

وحيتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشـغلون       - ويصرف حياته الفقه اإلسالمي   ،  مسلماً حتكمه شريعة اللّه   
أرأيت :  " الذين يقولون  " األرأيتيني " ويسميهم؛  الناس مبثل هذه املباحث يف أقضية ال وجود هلا بالفعل         

 " ؟  و أن كذا وقع فما هو احلكمل
أن يوجد يف بقعة من      . .  إن نقطة البدء اآلن هي نقطة البدء يف أول عهد الناس برسالة اإلسالم            

ومن مث يدينون للّه     . . وأن حممداً رسول اللّه   ،  فيشهدوا أن ال إله إال اللّه     ؛  األرض ناس يدينون دين احلق    
مث حياولون أن ينطلقوا يف األرض       . . يطبقون هذا يف واقع احلياة    و؛  وحده باحلاكمية والسلطان والتشريع   

سيكون هناك جمال لتطبيق النصـوص       - ويؤمئذ فقط  - ويؤمئذ . . ذا اإلعالن العام لتحرير اإلنسان    
 - ويومئـذ  . . القرآنية واألحكام اإلسالمية يف جمال العالقات بني اتمع املسلم وغريه من اتمعـات         

والتقنني للحاالت  ،  واالشتغال بصياغة األحكام  ،  جيوز الدخول يف تلك املباحث الفقهية      - طويومئذ فق 
 ! ال يف عامل النظريات، الواقعة اليت يواجهها اإلسالم بالفعل

فإمنا فعلنا هذا ألا تتعلـق       - من ناحية األصل واملبدأ    -  وإذا كنا قد تعرضنا لتفسري هذه اآلية      
فال نتطرق وراءه إىل املباحـث      ،  وعند هذا احلد نقف   .  بطبيعة املنهج اإلسالمي   مبسألة اعتقادية وترتبط  

 ! الفقهية الفرعية احتراماً جلدية املنهج اإلسالمي وواقعيته وترفعه على هذا اهلزال
|     |     | 

، ذلك قوهلم بـأفواههم   . املسيح ابن اللّه  : وقالت النصارى ؛  عزير ابن اللّه  : وقالت اليهود  " 
  . . " ؟  أىن يؤفكون! قاتلهم اللّه. ئون قول الذين كفروا من قبليضاه

 . .  " حىت يعطوا اجلزية عن يد وهـم صـاغرون         "  ملا أمر اللّه املسلمني بقتال أهل الكتاب      
حتدثنا عنها يف تقدمي السورة وتقدمي املقطـع         - كانت هنالك مالبسات يف واقع اتمع املسلم يف املدينة        

وإزالة الشبهات  ؛  وجالء األسباب والعوامل اليت حتتمه    ؛  تدعو إىل توكيد هذا األمر وتقويته      - األول منها 
وخباصة أن طاعة هذا األمر كانت تقتضي مواجهة الـروم          . واملعوقات اليت حتيك يف بعض النفوس جتاهه      

ل اجلزيـرة   وكانوا مسيطرين على مشا   ؛  والروم كانوا مرهوبني من العرب قبل اإلسالم      . يف أطراف الشام  
وحقيقة  . . وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة     ،  وهلم أعوان من القبائل العربية    ؛  لفترة طويلة 

، بعد أن أعز اللّه أولئك العـرب باإلسـالم        ،  أن هذه مل تكن أول ملحمة خيوضها املسلمون مع الروم         
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؛  تفكر يف االلتحام بالروم والفرس     وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل ال جترؤ وال            
ويف الغـارات والثـارات والنـهب    ، وكل ما عرف عنها من شجاعة إمنا يتبدى يف قتال بعضها لبعض           

وخباصة تلك اليت مل يتم انطباعها       - ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية يف أعماق النفوس         ! والسلب
 - وهي غـزوة مؤتـة     - ة بني املسلمني والروم   وكانت آخر ملحمة كبري    - بالطابع اإلسالمي األصيل  
وقد احتشد فيها من الروم وعمالئهم من نصارى العرب ما روي أنه مائتـا              . ليست يف صاحل املسلمني   

 ! ألف
أو ما خيـتص    ؛  سواء ما يتعلق منها بتركيب اتمع املسلم يف هذه الفترة          -  كل هذه املالبسات  

وقد مسيت غزوة    - مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاا    ؛  لتحام معهم برواسب املهابة للروم والتخوف من اال     
وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعماهلم من نصـارى         - العسرة ملا سنبينه من الظروف اليت أحاطت ا       

كل هذه املالبسات دعت إىل زيادة اإليضاحات والبيانات القويـة لتقريـر             . . العرب هم أهل كتاب   
  . . وجالء األسباب والعوامل لتلك احلتمية، الة الشبهات واملعوقات النفسيةوإز، حتمية هذا األمر

وأـا تضـاهئ عقيـدة      ؛   ويف هذه اآلية يبني السياق القرآين ضالل عقيدة أهل الكتاب هؤالء          
وأم مل يستقيموا على العقيدة الصـحيحة       . والوثنيني من قدامى الرومان وغريهم    ،  املشركني من العرب  

 ا كتبهم  اليت جاء م أهل كتاب     ؛  موهم خيالفون يف االعتقاد األصل الذي تقوم عليه        ،  فال عربة إذن بأ
يف حني أن   ؛  عزير ابن اللّه  : والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقوهلم       . العقيدة الصحيحة يف كتبهم   

على  - وذلك.  . اآليات كانت بصدد التوجيه والتحضري ملواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب          
 : يرجع إىل أمرين - ما نرجح

واألمر بقتال أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهـم          ؛  أنه ملا كان نص اآليات عاماً     :  األول
فقد اقتضى السياق بيان األصل االعتقادي الذي يستند إليه هذا األمر العام يف شأن أهل               ؛  صاغرون عاما 

 . ءالكتاب عامة من اليهود والنصارى سوا
بعدما اشـتبكوا مـع اإلسـالم    ؛ أن اليهود كانوا قد رحلوا من املدينة إىل أطراف الشام      :  الثاين

انتهت بإجالء بين قينقاع وبـين النضـري إىل   . إىل املدينةعواملسلمني يف حرب مريرة منذ مقدم الرسول     
إلسالمي إىل أطـراف    فكان اليهود يومئذ يف طريق االنطالق ا      . هم وأفراد من بين قريظة    ؛  أطراف الشام 

 . وأن يشملهم هذا البيان، مما اقتضى أن يشملهم ذلك األمر. الشام
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وما تزال عليه عقائدهم حىت اللحظة منذ       ؛  معلوم مشهور  " املسيح ابن اللّه   " :  وقول النصارى 
زيـر  ع " : فأما قول اليهود   - كما سنبني  - مث مت حتريفها على أيدي اامع املقدسة      ،  أن حرفها بولس  

 - "  عزرا " والذي يف كتب اليهود املدونة الباقية سفر باسم       . فليس شائعاً وال معروفاً اليوم     " ابن اللّه 
ولكن  . . وأنه وجه قلبه اللتماس شريعة الرب     ،  نعت فيه بأنه كاتب ماهر يف توراة موسى        - وهو عزير 

 - وخباصة يهود املدينة   - ى األقل حكاية هذا القول عن اليهود يف القرآن دليل قاطع على أن بعضهم عل            
ولو كان فيما   ؛  وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية       ؛  وراج بينهم ،  زعموا هذا الزعم  

وملـا  عحيكيه من أقواهلم ما ال وجود له بينهم لكان هذا حجة هلم على تكذيب ما يرويه رسول اللّـه                  
 ! سكتوا عن استخدام هذا على أوسع نطاق

  ]385ص   - 378ص  [  أورد املرحوم الشيخ رشيد رضا يف اجلزء العاشر من تفسري املنار          وقد  
خالصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه هنا فقرات تفيـدنا                  

 : قال. يف بيان حقيقة ما عليه اليهود إمجاالً
أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ امللي لليهودية          ]1903طبعة  [  جاء يف دائرة املعارف اليهودية     " 

ويف األصل عربـة  [  وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة    . الذي تفتحت فيه أزهاره وعبق شذا ورده      
ولكن عـزرا   . فقد كانت نسيت   ]ب  21التلمود  [   لو مل يكن جاء ا موسى      )1(] أو مركبة الشريعة    

كما رأوها يف عهـد   ]املعجزات [  بين إسرائيل الستطاعوا رؤية اآلياتولوال خطايا   . أعادها أو أحياها  
وكان يضع عالمة على الكلمـات       - وذكر فيها أنه كتب الشريعة باحلروف األشورية       . . ا . . موسى

 . وأن مبدأ التاريخ اليهودي يرجع إىل عهده - اليت يشك فيها
كاهن يهودي وكاتب    ]عون  [  عزرا:  وقال الدكتور جورج بوست يف قاموس الكتاب املقدس       

ويف السنة السابعة مللكه أباح لعزرا بأن يأخذ عـدداً          ؛  الطويل الباع  ]ارحتشثتا  [  شهري سكن بابل مدة   
 . وكانت مدة السفر أربعة أشهر  ]7عزرا ص [  م.  ق457وافراً من الشعب إىل أورشليم حنو سنة 

ويقولون إنه أسـس    ؛   يقابل مبوضع موسى وإيليا    ويف تقليد اليهود يشغل عزرا موضعاً     : مث قال [  
وأنـه  ، وأدخل األحرف الكلدانية عوض العربانية القدمية   ،  وأنه مجع أسفار الكتاب املقدس    ،  امع الكبري 
  " . حنميا " و " وعزرا " و " األيام " ألف أسفار

                                                 
 " . ناشر الشريعة " أدق يف ترمجة األصل اإلجنليزي من عبارة " حامل الشريعة "  لعل تعبري )1(
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، 27 - 1: 7وكـذلك ص    ،   كلدانية 19: 6 - 8: 4من ص    " عزرا " ولغة سفر : مث قال  " 
 . اه. وكان الشعب بعد رجوعهم من السيب يفهمون الكلدانية أكثر من العربانية

 إن املشهور عند مؤرخي األمم، حىت أهل الكتاب منهم، أن التوارة اليت كتبها موسى             : وأقول"  
 فإنه ملا فـتح   . قد فقدت قبل عهد سليمان عليه السالم      ،  عليه السالم ووضعها يف تابوت العهد أو جبانبه       

كما تراه يف سـفر     ،  )1(التابوت يف عهده مل يوجد فيه غري اللوحني اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر              
واللغـة  ،  هذا هو الذي كتب التوارة وغريها بعد السيب باحلروف الكلدانية          ]عزرا  [  وأن. امللوك األول 

إن عزرا كتبـها    : ل أهل الكتاب  ويقو. الكلدانية املمزوجة ببقايا اللغة العربية اليت نسي اليهود معظمها        
وعليه اعتراضات كثرية مذكورة    ،  وهذا ما ال يسلمه هلم غريهم      . . كما كانت بوحي أو بإهلام من اللّه      

وأصـله   - كذخرية األلباب للكاثوليـك ، حىت من تآليفهم، يف مواضعها من الكتب اخلاصة ذا الشأن 
لذكر بعض االعتراضات على كـون األسـفار        وقد عقد الفصلني احلادي عشر والثاين عشر         - فرنسي

 : ومنها قوله. اخلمسة ملوسى
 " أن مجيع األسفار املقدسة حرقت بالنار يف عهد         ]21 عدد   14 ف   4[  جاء يف سفر عزرا    " 

! إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل ألي امرئ أن يعرف ما صنعت            :  " حيث قال  " نبو خذ نصر  
، را أعاد بوحي الروح القدس تأليف األسفار املقدسة الـيت أبادـا النـار         ويزاد على ذلك أن عز     " )2(

 " والقـديس  " إيرينـاوس  " والقديس " ولذلك ترى ثرثوليانوس  ،  وعضده فيها كتبة مخسة معاصرون    
مرمم األسفار  : وغريهم يدعون عزرا   " باسيليوس " والقديس " يوحنا الذهيب  " والقديس " إيرونيموس

  . . اه . . ة عند اليهوداملقدسة املعروف
 :  إىل أن قال
أن مجيع أهل الكتـاب مـدينون       : ]أحدمها  [ : نكتفي ذا البيان هنا ولنا فيه غرضان       . . .  " 

أن هذا املستند واهي النسـيان      : ]وثانيهما  [ . لعزير هذا يف مستند دينهم وأصل كتبهم املقدسة عندهم        

                                                 
أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكـم        ) أي طالوت   ( إن آية ملكه    :  "  جاء يف القرآن الكرمي عن هذه الواقعة       )1(
 " . قية مما ترك آل موسى وآل هارون حتمله املالئكة وب

 )! بقية ( وقد قرر أنه كان هناك . إن قول القرآن أصدق:  وحنن نقول)2(
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فقد جاء يف ترمجته من دائرة املعارف       . )1(ء أوربة األحرار    وهذا هو الذي حققه علما    ،  متداعي األركان 
أنه جاء يف روايات أخرى متأخرة عنها       : الربيطانية بعد ذكر ما يف سفره وسفر حنميا من كتابته للشريعة          

وأعـاد  ،  بل أعاد مجيع األسفار العربية اليت كانت قد اتلفت        ،  أنه مل يعد إليهم الشريعة اليت أحرقت فقط       
وإذا كانت األسطورة اخلاصة بعزرا     : مث قال كاتب الترمجة فيها     ]أبو كريف   [  ا غري قانونية  سبعني سفر 

ومل يستندوا يف شيء منها إىل كتاب       ،  هذا قد كتبها من كتبها ِمن املؤرخني بأقالمهم من تلقاء أنفسهم          
 14انظـر ص    [   . .فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختالقاً           ،  آخر
 .  ]1929 من الطبعة الرابعة عشرة سنة 9ج 

 أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حىت إن بعضهم أطلق عليه لقب             : ومجلة القول  " 
أم ،  وال ندري أكان إطالقه عليه مبعىن التكرمي الذي أطلق على إسـرئيل وداود وغريمهـا               " . ابن اللّه " 

وهو قريب من فلسفة وثنيي اهلند اليت هي أصل عقيدة           ]فيلو  [  يباً عن فيلسوفهم  باملعىن الذي سيأيت قر   
  . . وقد اتفق املفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم ال كلهم. )2(النصارى 

:  كالذين قال اللّه فـيهم    ،  وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يهود املدينة           . . .  " 
لقد كفر الذين   :  " والذين قال فيهم   . . اآلية . .  " ! غلت أيديهم ،  يد اللّه مغلولة  : وقالت اليهود " 

.  " من ذا الذي يقرض اللّه قرضاً حسـناً       :  " رداً على قوله تعاىل    " إن اللّه فقري وحنن أغنياء    : قالوا
  . . وحيتمل أن يكون قد سبقهم إليه غريهم ومل ينقل إلينا

                                                 
يف مدرسة الشيخ حممد عبده وتالميذها، فقد      ) األحرار  (  جيب أن ننبه حنن يف الظالل إىل داللة مثل هذه العبارات             )1(

ة مبناهج تفكري وبأفكار غربية غريبة على منهج التفكري اإلسالمي اخلالص، وكان هذا كانت هذه املدرسة جبملتها متأثر
وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الدميقراطية      . التأثر جيعلها تنظر إىل كتاب أوربا املناهضني للكنيسة بوصفهم أحراراً         

الصاحل من هذه   ( إىل األخذ مبا تسميه     وكانت تدعو   . واحلرية الغربية، وكذلك إىل األوضاع األوربية نظرة استحسان       
! وهذا مزلق خطر، كان يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من الصليبيني          . . بناء على ذلك التأثر     ) األفكار واألوضاع   

 . واألمر يف حاجة إىل نظرة أعمق وأوسع وإىل استقالل واستغناء باملنهج اإلسالمي
:  هو كقول النصارى  " عزير ابن اهللا    :  " إن النص القرآين يلهم أن قول اليهود       وحنن نرى أنه ال جمال هلذا التردد، ف        )2(

فهو من إسناد البنوة اليت خترج قائلها من        ! كالمها مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل         " املسيح ابن اهللا    " 
 . دين احلق وتلحقه بالكافرين واملشركني
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رضي [  وابن مردويه عن ابن عباس    ،  ن إسحاق وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ        روى اب  " 
ومالك بـن   ،  وأبو أنس وشاس بن قيس    ،  ونعمان بن أوىف  ،  سالم بن مشكم   ع أتى رسول اللّه  : قال ]

 . اخل!  . . . ؟ وأنت ال تزعم أن عزير ابن اللّه، كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا: فقالوا، الصيف
فيلو [  وقد كان . إن املسيح ابن اللّه كانوا من اليهود      : لوم أن بعض النصارى الذين قالوا     ومن املع 

. إن للّه ابناً هو كلمته اليت خلق ا األشـياء         : الفيلسوف اليهودي اإلسكندري املعاصر للمسيح يقول      ]
زيرا ابن اللّـه ـذا   إن ع: فعلى هذا ال يبعد أن يكون بعض املتقدمني على عصر البعثة احملمدية قد قالوا          

  "  . . املعىن
يف هذه املناسبة اليت يتوخاهـا       -  ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا          

الذي ال يتفـق معـه أن     ،  فهي تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد االعتقاد            - السياق
وهذه هي الصفة األساسية اليت قام عليها حكـم         . دين احلق أو أن يكونوا يدينون     ،  يكونوا مؤمنني باللّه  

وإمنا هو كسر شوكتهم اليت يقفون      ؛  وإن يكن القصد من القتال ليس هو اكراههم على اإلسالم         . القتال
مـن التـأثر     - يف ظل هذا االستسـالم     - واستسالمهم لسلطانه ليتحرر األفراد   ؛  ا يف وجه اإلسالم   

 .  يف اختيار دين احلق من غري إكراه من هنا أو من هناكبالضغوط اليت تقيد إرادم
وعليه ،  شائع مشهور  - كما قلنا  - وأنه ثالث ثالثة فهو    " املسيح ابن اللّه   "  أما قول النصارى  

مث أمتـت   ؛  مجيع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة املسيح القائمة على التوحيد كبقيـة الرسـاالت              
 ! ت على أصل فكرة التوحيد قضاء ائياًوقض، حتريفها اامع املقدسة

 وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد يف عقائد النصارى عن تفسري املنار لألستاذ الشيخ حممد               
   " . -:  ثالوث:  " جاء فيه بعنوان - رشيد رضا
كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثالثة أقانيم معاً يف الالهوت تعـرف بـاألب واالبـن          " 
وهذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم الربوتستانت إال مـا             ،  القدسوالروح  

وقـد أضـاف    ،  والذين يتمسكون ذا التعليم يذهبون إىل أنه مطابق لنصوص الكتاب املقـدس           ،  ندر
ـ             . ة العظـام  الالهوتيون إليه شروحاً وإيضاحات اختذوها من تعاليم اامع القدمية وكتابات آباء الكنيس

، وما بني األقانيم الثالثة من النسـبة      ،  وهي تبحث عن طريقة والدة األقنوم الثاين وانبثاق األقنوم الثالث         
وال ميكن أن يؤتى بآية من      ،  ومع أن لفظة ثالوث ال توجد يف الكتاب املقدس        . وصفام املميزة وألقام  

املسيحيون القدماء آيات كثرية تشري إىل وجـود        قد اقتبس املؤلفون    ،  العهد القدمي تصرح بتعليم الثالوث    
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ولكن إذ كانت تلك اآليات قابلة لتفاسري خمتلفة كانت ال يؤتى ا كربهان             ؛  صورة مجعية يف الالهوت   
قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إىل الوحي الواضح الصريح الذي يعتقدون أنه مـذكور يف العهـد             

اآليات اليت   ]أحدمها  [  ان من اآليات كحجج إلثبات هذا التعليم      وقد اقتبس منه جمموعان كبري    . اجلديد
اليت ذكر فيها كل منهم على حدة واليت حتتـوي      ]واآلخر  [  ذكر فيها األب واالبن والروح القدس معاً      

 . على نوع أخص صفام ونسبة أحدهم إىل اآلخر
د نشأ على األكثر عن تعـاليم       وق. واجلدال عن األقانيم يف الالهوت ابتدأ يف العصر الرسويل         " 

 " ترياس " الفالسفة اهليالنيني والغنوسطيني فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية يف القرن الثاين استعمل كلمة           
ويف ،  املرادفة هلا ومعناها الثـالوث     " ترينيتاس " أول من استعمل كلمة    " ترتليانوس " مث كان ،  باليونانية

؛ ل جدال مستمر يف هذا التعليم وعلـى اخلصـوص يف الشـرق            األيام السابقة للمجتمع النيقاوي حص    
 ومن مجلتها آراء األبيـونيني الـذين كـانوا          )1(وحكمت الكنيسة على كثري من اآلراء بأا أراتيكية         

الذين كانوا يعتقدون أن األب واالبن والروح القـدس          " والسابيليني " يعتقدون أن املسيح إنسان حمض    
الذين كانوا يعتقدون أن االبن ليس أزليا        " واألريوسيني "  ا اهللا نفسه للناس    إمنا هي صور خمتلفة أعلن    

الذين أنكروا   " واملكدونيني" ،    ولذلك هو دون األب وخاضع له     ،  كاألب بل هو خملوق منه قبل العامل      
 . كون الروح القدس أقنوما

 381وجممع القسطنينية سنة     للميالد   325وأما تعليم الكنيسة فقد قرره امع النيقاوي سنة          " 
وقد حكما بأن االبن والروح القدس مساويان لألب يف وحدة الالهوت وأن االبن قد ولد منـذ األزل                  

 حكم بأن الروح القـدس  589من األب وأن الروح القدس منبثق من األب وجممع طليطلة املنعقد سنة            
ه الزيادة ومتسكت ا وأما الكنيسة اليونانية       منبثق من االبن ايضا وقد قبلت الكنيسة الالتينية بأسرها هذ         

فمع أا كانت يف أول األمر ساكتة ال تقاوم قد أقامت احلجة فيما بعد علة تغيري القانون حاسبة ذلـك                    
 . بدعة

ال تزال من مجلة املوانع الكربى لالحتاد بني الكنيسـة اليونانيـة            ) ومن االبن أيضاً    ( وعبارة   " 
وثرييني والكنائس املصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان           والكاثولكية وكتب الل  

عليه من دون تغيري ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر مجهور كبري مـن الالهـوتيني وعـدة                    
طوائف جديدة كالسوسينيانيني واجلرمانيني واملوحدين والعموميني وغريهم حاسـبني ذلـك مضـادا             

                                                 
 . هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها: األرتقة، واألشهر اهلرتقة، وبعضهم يقول املراد باألراتيكية املبتدعة، من )1(
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ولكـن ال   . الثالوث على أقنوم املسيح معلما بثالوث      " سويد ترياغ  " دس والعقل وقد أطلق   للكتاب املق 
وكان يفهم بذلك أن ما هو إهلي يف طبيعة املسـيح هـو األب وان               . ثالوث األقاليم بل ثالوث األقنوم    

شار مذهب  اإلهلي الذي احتد بناسوت املسيح هو االبن وان اإلهلي الذي انبثق منه هو الروح القدس وانت               
العقليني يف الكنائس اللوثريية واملصلحة أضعف مدة من الزمان اعتقاد الثالوت بني عـدد كـبري مـن                  

 . الالهوتيني اجلرمانيني
إىل أن األب واالبن والروح القدس إمنا تدل على ثالث صفات أساسـية يف               كنت وقد ذهب  " 

عليا وهي اخللق واحلفظ والضبط وقد حاول       الالهوت وهي القدرة واحلكمة واحملبة أو على ثالثة فواعل          
كل من هيجن وشلنغ أن جيعال لتعليم الثالوث أساسا ختيليا وقد اقتدى مـا الالهـوتيني اجلرمـانيون          
املتأخرون وحاولوا احملاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أساس ختيلية والهويته وبعض الالهوتيني              

كون بتعليم استقامة الرأى الكنائسية بالتدقيق كما هي مقـررة يف           الذين يعتمدون على الوحي ال يتمس     
جممعي نيقية والقسطنطينية املسكونيني وقد قام حمامون كثريون يف األيام املتأخرة لعضد آراء السـابيليني               

 ه 1 " على اخلصوص
دين دين   ومن هذا العرض امل املفيد يتبني أن مجيع الطوائف واملذاهب املسيحية الكنسية ال ت             

 - سـبحانه  - احلق الذي يقوم على توحيد اهللا سبحانه وعلى أنه ليس كمثله شيء وإنه ال ينبثق منـه                
 ! أحد

وإطالق اللفظ هكذا مضلل فاآلريوسيون      " موحدون " على ام  " األريوسون " وكثرياً ما ذكر  
يقررون أن املسيح ليس أزليـا      فبينما هم   ! ال يوحدون التوحيد املفهوم من دين اهللا احلق إمنا هم خيلطون          

وهذا ال  ! قبل خلق العامل   األب وأنه خملوق من  ! االبن يقررون يف الوقت نفسه أنه     - وهذا حق  - كاهللا
 ! احلقيقي يف شيء " التوحيد " يعترب من

: وعلى مـن يقولـون    . املسيح ابن اهللا  :  ولقد صدر حكم اهللا بالكفر الصريح على من يقولون        
وال جتتمع صفة الكفر وصفة اإلميان يف عقيدة وال         . إن اهللا ثالث ثالثة   : على من يقولون  و. املسيح هو اهللا  

 ! إمنا مها أمران خمتلفان. يف قلب
 " املسيح ابـن اهللا   :  " قول النصارى .  " عزير ابن اهللا  :  "  والتعقيب القرآين على قول اليهود    

 : دام وتصوراميثبت أم يف هذا مياثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتق
  . .  " يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ذلك قوهلم بأفواههم " 
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 " أفـواههم  " ومن مث يـذكر   . وليس مقوالً عنهم  ،   فهو أوالً يثبت أن هذا القول صادر منهم       
إذ أنه مفهوم أن قوهلم يكـون        - على طريقة القرآن يف التصوير     - الستحضار الصورة احلسية الواقعية   

إمنا هـي   ،  وليست إطناباً زائداً   - تعاىل اللّه عن ذلك علواً كبرياً      - فهذه الزيادة ليست لغواً   . واههمبأف
وحتيلها واقعية كأا مسـموعة     ،  القول " صورة " فهي اليت تستحضر  ؛  طريقة التعبري القرآنية التصويرية   

وهو أن   - اء الصورة وإثباا  إىل جانب استحي   - وذلك فضالً على ما تؤديه من معىن بياين آخر        ! مرئية
 ! ليس وراءه موضوع وال حقيقة، إمنا هو جمرد قول باألفواه؛ هذا القول ال حقيقة له يف عامل الواقع

ذلـك قـول اللّـه    .  مث جنيء إىل ناحية أخرى من اإلعجاز القرآين الدال على مصدره الربـاين    
 : سبحانه

  " . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل " 
متاثل قول  ،  إن املقصود ا أن قولتهم ببنوة أحد للّه       :  كان املفسرون يقولون عن هذه اآلية       ولقد

ومل . ولكن داللة هذا النص القرآين أبعد مدى       . . وهذا صحيح  . . املشركني العرب ببنوة املالئكة للّه    
مما اتضح  . دمية واإلغريق يتضح هذا املدى البعيد إال حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيني يف اهلند ومصر الق             

 " وتسرا من هذه الوثنيات إىل تعاليم      - وخباصة النصارى  - معه أصل العقائد احملرفة عند أهل الكتاب      
  . . مث إىل تعاليم اامع املقدسة أخرياً؛ أوالً " بولس الرسول

. نيـة  إن الثالوث املصري املؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعـدة الوثنيـة الفرعو             
 . يف هذا الثالوث ]االبن [  وحوريس ميثل ]األب [  وأزوريس ميثل

الكلمة هي اإلله    "  ويف علم الالهوت اإلسكندري الذي كان يدرس قبل املسيح بسنوات كثرية          
  " . ابن اللّه البكر " ويدعي أيضا " الثاين

يف حالة اخللق    " برمها:  " له واهلنود كانوا يقولون بثالثة أقانيم أو ثالث حاالت يتجلي فيها اإل          
ويف هـذه    . . يف حالة اإلهالك واإلبـادة     " سيفا " و. يف حالة احلفظ والقوامة    " فشنو " و. والتكوين
 ! ]برمها [  املنبثق واملتحول عن الالهوتية يف ]االبن [  هو " فشنو " أن، العقيدة

قدون أن مردوخ هذا هو ابن اللّه       ويعت ]مردوخ  [  ويسموا،   وكان األشوريون يؤمنون بالكلمة   
 ! البكر

وإذا شرع كهنتهم يف تقدمي الذبائح يرشون املذبح        .  وكان اإلغريق يقولون باإلله املثلث األقانيم     
ويرشون اتمعني حول املذبح    ،  ويأخذون البخور من املبخرة بثالث أصابع     ،  باملاء املقدس ثالث مرات   
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وهذه الشعائر هي اليت أخذا الكنيسة مبا وراءهـا          . . إىل التثليث إشارة   . . باملاء املقدس ثالث مرات   
 ! من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية تضاهئ ا قول الذين كفروا من قبل

مع هـذا الـنص      - اليت مل تكن معروفة وقت نزول القرآن       -  ومراجعة عقائد الوثنيني القدامى   
كما أا تثبت أن أهل الكتاب ال يدينون ديـن           -  " قبليضاهئون قول الذين كفروا من      :  " القرآين
، تبني كذلك جانباً من جوانب اإلعجاز يف القـرآن الكـرمي      - وال يؤمنون باللّه اإلميان الصحيح    ،  احلق

  . . وأنه من لدن عليم خبري، بالداللة على مصدره
بقولـه  ،  كتاب من الكفر والشرك   وبعد هذا التقرير والبيان ختتم اآلية املبينة حلقيقة ما عليه أهل ال           

  " . ؟ أىن يؤفكون! قاتلهم اللّه:  " تعاىل
إىل هذه الوثنيـة املعقـدة      ،  كيف يصرفون عن احلق الواضح البسيط     ! قاتلهم اللّه  . . نعم . .  و

 ! ؟ الغامضة اليت ال تستقيم لدى عقل أو ضمري
|     |     | 

تتمثل ؛  صحائف االحنراف الذي عليه أهل الكتاب     مث ينتقل السياق القرآين إىل صفحة أخرى من         
 : ولكن كذلك يف الواقع القائم على االعتقاد الفاسد؛ يف هذه املرة ال يف القول واالعتقاد وحدمها

وما أمروا إال ليعبدوا إهلـاً      . اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه واملسيح ابن مرمي          " 
  . .  " نه عما يشركونسبحا، ال إله إال هو، واحداً

من إزالـة الشـبهة يف أن       .  ويف هذه اآلية استمرار يف وجهة السياق يف هذا املقطع من السورة           
بشـهادة  ، فهي تقرر أم مل يعودوا على ديـن اللّـه          . . فهم إذن على دين اللّه     . . هؤالء أهل كتاب  

فاختذوا أحبارهم ورهبام أربابـاً     ،   وحده وأم أمروا بأن يعبدوا اللّه     - بعد شهادة اعتقادهم   - واقعهم
 تعاىل اللّه عن شركهم    . . وأن هذا منهم شرك باللّه     - كما اختذوا املسيح ابن مرمي رباً      - من دون اللّه  

 . كما أم ال يدينون دين احلق واقعاً وعمالً؛ فهم إذن ليسوا مؤمنني باللّه اعتقاداً وتصورا. . 
حنب أن نعرض الروايات الصحيحة اليت      ،   أحبارهم ورهبام أرباباً   كيف اختذوا :  وقبل أن نقول  

 . وهو فصل اخلطاب. لآليةعتضمنت تفسري رسول اللّه
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وهو العامل من أهل الكتاب وكثر إطالقه على        ،  مجع حرب أو ِحرب بفتح احلاء أو بكسرها       :  األحبار
، وهو عادة ال يتزوج   ؛  تل املنقطع للعبادة  وهو عند النصارى املتب   ،  مجع راهب : والرهبان . . علماء اليهود 

 . وال يتكلف للمعاش، وال يزاول الكسب
وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن         ]وحسنه  [  روى الترمذي  "  . . الدر املنثور  "  ويف

:  وهو يقرأ يف سورة براءة    عأتيت النيب : قال ا مردويه والبيهقي يف سننه وغريهم عن عدي بن حامت        
ولكنهم كانوا  ،  أما إم مل يكونوا يعبدوم    :  " فقال " اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه       "

  " . وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه
 عن عدي بن حامت    - من طرق  - وروى اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير     :  ويف تفسري ابن كثري   

وكان قد تنصر يف اجلاهلية فأسرت أخته ومجاعـة         ،  فر إىل الشام  علغته دعوة رسول اللّه   أنه ملا ب   ا
ويف القـدوم   ،  فرجعت إىل أخيها فرغبته يف اإلسالم     ،  على أخته وأعطاها  عمث من رسول اللّه   . من قومه 

 - كرموكان رئيساً يف قومه طيئ وأبوه حامت الطائي املشهور بال          - فقدم عدي املدينة  ععلى رسول اللّه  
:  وهو يقرأ هذه اآلية   ،  ويف عنق عدي صليب من فضة     عفدخل على رسول اللّه   ،  فتحدث الناس بقدومه  

إـم  ! بلـى : فقـال . إم مل يعبدوهم: فقلت: قال " اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه   " 
  .  " .  . .فذلك عبادم إياهم: فاتبعوهم، وأحلوا هلم احلرام، حرموا عليهم احلالل
ومـا  :  " وهلذا قال تعـاىل   . استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم      : وقال السدي 

وما شرعه  ،  وما حلله فهو احلالل   ،  أي الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام       " أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً    
 . وما حكم به نفذ، اتبع

 :  وقال األلوسي يف التفسري
بل املـراد   . ليس املراد من األرباب أم اعتقدوا أم آهلة العامل        : فسرين قالوا األكثرون من امل   " 

  "  . . أم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم
مث مـن   ،  وهو فصـل اخلطـاب    عومن تفسري رسول اللّه   ؛   ومن النص القرآين الواضح الداللة    

ة والدين ذات أمهية بالغة نشري إليهـا     ختلص لنا حقائق يف العقيد    ،  مفهومات املفسرين األوائل واملتأخرين   
 . هنا بغاية االختصار

فـاليهود والنصـارى مل     ع أن العبادة هي االتباع يف الشرائع بنص القرآن وتفسري رسول اللّـه           
ومع هـذا    . . يتخذوا األحبار والرهبان أرباباً مبعىن االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم           
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رد أم   - وبالكفر يف آية تالية يف السياق      - عليهم بالشرك يف هذه اآلية     - سبحانه - فقد حكم اللّه  
يكفي العتبار مـن     - دون االعتقاد والشرائع   - فهذا وحده  . . تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها    

 . الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين، يفعله مشركا باهللا
بني اليهود الذين قبلوا    ،  ن النص القرآين يسوي يف الوصف بالشرك واختاذ األرباب من دون اهللا            أ

وبني النصارى الذين قالوا بألوهية املسيح اعتقادا وقدموا إليـه          ،  التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه    
ي خيرجـه مـن عـداد       الشرك الذ ،  الشعائر يف العبادة فهذه كتلك سواء يف اعتبار فاعلها مشركا باهللا          

  . . املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين
ولو مل يصحبه شـرك يف      ؛   أن الشرك باللّه يتحقق مبجرد إعطاء حق التشريع لغري اللّه من عباده           

ولكنـا إمنـا     . . كما هو واضح من الفقرة السابقة      . . وال تقدمي الشعائر التعبدية له    ؛  االعتقاد بألوهيته 
  !نزيدها هنا بيانا

وإن كان املقصود األول ا يف السياق هو مواجهة املالبسات اليت كانت قائمة              - وهذه احلقائق 
وجالء شبهة أم مؤمنون باللّه ألـم       ،  يف اتمع املسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم         

 .  . عامة " حقيقة الدين " هي كذلك حقائق مطلقة تفيدنا يف تقرير - أهل كتاب
واإلسالم ال يقوم    "  . . اإلسالم "  إن دين احلق الذي ال يقبل اللّه من الناس كلهم ديناً غريه هو            

فإذا  - بعد االعتقاد بألوهيته وحده وتقدمي الشعائر التعبدية له وحده         - إال باتباع اللّه وحده يف الشريعة     
النصارى من أم مشركون ال يؤمنـون       اتبع الناس شريعة غري شريعة اللّه صح فيهم ما صح يف اليهود و            

ألن هذا الوصف يلحقهم مبجرد اتباعهم لتشريع العباد هلم من           - مهما كانت دعواهم يف اإلميان     - باللّه
وأم ال  ،  ال طاقة هلم بدفعه   ،  بغري إنكار منهم يثبت منه أم ال يتبعون إال عن إكراه واقع م            ،  دون اللّه 

  . . هيقرون هذا االفتئات على اللّ
، حىت باتوا حيسبونه عقيـدة يف الضـمري  ، قد احنسر يف نفوس الناس اليوم     " الدين "  إن مصطلح 
 ويقرر تفسري رسول اللّه    - وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص احملكم         ! وشعائر تعبدية تقام  

، ره بأال يعبدوا إال إهلـاً واحـداً   وأم خالفوا عن أم   ،  وأم أشركوا به  ،   أم مل يكونوا يؤمنون باللّه     ع
 . وأم اختذوا أحبارهم أرباباً من دون اللّه

وهذا يتجلي يف اتباع     - أي اخلضوع واالستسالم واالتباع    -  إن املعىن األول للدين هو الدينونة     
 غـري   واألمر جد ال يقبل هذا التميع يف اعتبار من يتبعون شرائع          . الشرائع كما يتجلي يف تقدمي الشعائر     
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، مسـلمني ،  مؤمنني باللّه  - دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن االفتئات على سلطان اللّه            - اللّه
وهذا التميع هو أخطر ما يعانيـه   . . رد أم يعتقدون بألوهية اللّه سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر      

الذين حيرصون علـى    ؛   حياربه ا أعداؤه   وهو أفتك األسلحة اليت   ؛  هذا الدين يف هذه احلقبة من التاريخ      
يقرر اهللا سبحانه يف أمثاهلم أم مشـركون ال         ،  وعلى أشخاص ،  على أوضاع  " اإلسالم " تثبيت الفتة 

وإذا كان أعداء هذا الدين حيرصون على تثبيت         . . وأم يتخذون أربابا من دون اهللا     ،  يدينون دين احلق  
فواجب محاة هذا الدين أن يرتعوا هذه الالفتـات  ؛ ء األشخاصالفته اإلسالم على تلك األوضاع وهؤال  

وما أمروا إال ليعبدوا     "  . . وأن يكشفوا ما حتتها من شرك وكفر واختاذ أرباب من دون اللّه           ؛  اخلادعة
  . . .  " إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يشركون

|     |     | 
 : ملؤمنني على القتالمث ميضي السياق خطوة أخرى يف حتريض ا

هـو  . ويأىب اللّه إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون        ،  يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم      " 
  . .  " ولو كره املشركون، الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله

. أرباب من دون اللّه   وعبادة  ،   إن أهل الكتاب هؤالء ال يقفون عند حد االحنراف عن دين احلق           
إمنا هـم كـذلك      - وفق املفهوم الصحيح لإلميان باللّه واليوم اآلخر       - وعدم اإلميان باللّه واليوم اآلخر    
ويف الدعوة اليت   ،  ويريدون إطفاء نور اللّه يف األرض املتمثل يف هذا الدين         ؛  يعلنون احلرب على دين احلق    

  . . لى وفقه حياة البشرويف املنهج الذي يصوغ ع، تنطلق به يف األرض
  . .  " يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم " 

أو مبا حيرضون به أتباعهم     ؛  سواء مبا يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفنت      .  فهم حماربون لنور اللّه   
كما كان هو الواقع الذي تواجهـه   - والوقوف سداً يف وجهه،  وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله     

 . وص وكما هو الواقع على مدار التاريخهذه النص
هو كذلك يصور طبيعـة      - وإن كان يراد به استجاشة قلوب املسلمني إذ ذاك         -  وهذا التقرير 

 . املوقف الدائم ألهل الكتاب من نور اللّه املتمثل يف دينه احلق الذي يهدي الناس بنور اللّه
  . . "  ويأىب اللّه إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون " 
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يف إمتام نوره بإظهار دينه ولـو كـره         ،  الدال على سنته اليت ال تتبدل     ،   وهو الوعد احلق من اللّه    
  . . الكافرون

فيدفعهم هذا إىل املضي يف الطريق على املشقة والألواء         ؛   وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا      
 . . ]نا هم أهل الكتاب السابق ذكـرهم        واملراد م ه  [  وعلى الكيد واحلرب من الكافرين    ؛  يف الطريق 

 ! كما أنه يتضمن يف ثناياه الوعيد هلؤالء الكافرين وأمثاهلم على مدار الزمان
 :  ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً

  " ولو كره املشـركون   ،  هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله           " 
 . . 

قاتلوا الذين ال يؤمنـون     :  " يتبني أن املراد بدين احلق الذي سبق يف قوله تعاىل          ويف هذا النص    
باللّه وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله وال يدينون دين احلق مـن الـذين أوتـوا                    

هو هذا الدين الذي أرسل اللّه بـه رسـوله           . .  " الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون       
  . . وأن الذين ال يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم األمر بالقتال. رياألخ

فاملقصود إمجاالً بدين احلق هو الدينونة للّـه وحـده يف         .  وهذا صحيح على أي وجه أولنا اآلية      
وهو الدين املمثل أخرياً فيما جـاء بـه         ،  وهذه هي قاعدة دين اللّه كله      - االعتقاد والشعائر والشرائع  

انطبق عليهم أم   ؛  فأميا شخص أو قوم مل يدينوا للّه وحده يف االعتقاد والشعائر والشرائع جمتمعة            عحممد
، مع مراعاة طبيعة املنـهج احلركـي لإلسـالم         . . ودخلوا يف مدلول آية القتال    ،  ال يدينون دين احلق   

 . ووسائله املتجددة كما قلنا مراراً، ومراحله املتعددة
  " ولو كره املشـركون   ،  ه باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله       هو الذي أرسل رسول    " 

 . . 
ولكـن   . .  " ويأىب اللّه إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون        :  "  وهذا توكيد لوعد اللّه األول    

هو دين احلق الذي أرسل به رسوله ليظهره        ،  فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه      . يف صورة أكثر حتديداً   
 . الدين كلهعلى 

وهـو  . هو الدينونة للّه وحده يف االعتقاد والعبادة والتشريع جمتمعة         - كما أسلفنا  -  ودين احلق 
وال يدخل فيه طبعاً تلك الديانات احملرفة املشـوبة          . . متمثل يف كل دين مساوي جاء به رسول من قبل         
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 تدخل فيه األنظمة واألوضاع اليت ترفع       كما ال . بالوثنيات يف االعتقاد اليت عليها اليهود والنصارى اليوم       
يف صورة االتباع للشرائع الـيت مل       ،  وهي تقيم يف األرض أرباباً يعبدها الناس من دون اللّه         ،  الفتة الدين 
 . يرتهلا اللّه

وجيـب أن    . . إنه أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله         :  واللّه سبحانه يقول  
  . . لندرك أبعاد هذا الوعد اإلهلي ومداه، وله الواسع الذي بيناهمبدل " الدين " نفهم

فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له            "  . . الدينونة " هو " الدين "  إن
  . . بالطاعة واالتباع والوالء

ـذا  كلـه    " الدين "  واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين احلق الذي أرسل به رسوله على           
 ! املدلول الشامل العام

 . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه وحده.  إن الدينونة ستكون للّه وحده
. وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة مـن الزمـان         ع ولقد حتقق هذا مرة على يد رسول اللّه       

مث ختلـى  ! دينونة للّه ختاف وترجفوكانت األديان اليت ال ختلص فيها ال   ؛  وكان دين احلق أظهر وأغلب    
خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة يف تركيب اتمعات اإلسالمية من ناحيـة            ؛  أصحاب دين احلق عنه   

 اليت أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيني وأهل الكتاب سواء        ،  املنوعة األساليب ،  وبفعل احلرب الطويلة املدى   
 . . 

اليت حتمل الرايـة    ،  ينتظر العصبة املسلمة  ،  وعد اللّه قائم  إن   . .  ولكن هذه ليست اية املطاف    
وهو حيمل دين احلـق ويتحـرك   عاليت بدأت منها خطوات رسول اللّه  ،  مبتدئة من نقطة البدء   ،  ومتضي
  . . بنور اللّه

مصوراً كيف أن أهـل الكتـاب ال        ،  مث خيطو السياق اخلطوة األخرية يف هذا املقطع من السورة         
اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً    :  " بعد ما أشار إىل هذه احلقيقة يف قوله       ،  لّه ورسوله حيرمون ما حرم ال   

 "  . فاتبعوهم،  أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل      " بأمعاليت فسرها رسول اللّه    " من دون اللّه  
 ! حبار والرهبانإمنا حيرمون ما حرمه عليهم األ، فبني أم إذن ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله. 

 خيطو السياق اخلطوة األخرية يف بيان هذه احلقيقة خماطباً ا الذين آمنوا كاشفاً هلـم يف هـذا                  
 : اخلطاب عن حقيقة أهل الكتاب
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، إن كثرياً من األحبار والرهبان ليـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل            ،  يا أيها الذين آمنوا    " 
لذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اللّه فبشرهم بعذاب         والذين يكرتون ا  . ويصدون عن سبيل اللّه   

هـذا مـا كـرتمت      . فتكوى ا جباههم وجنوم وظهـورهم     ،  يوم حيمى عليها يف نار جهنم     . أليم
  . .  " فذوقوا ما كنتم تكرتون، ألنفسكم

ـ       اً مـن   ويف اآلية األوىل استطراد يف بيان دور األحبار والرهبان الذين اختذهم أهل الكتاب أرباب
فهؤالء األحبـار والرهبـان     . فاتبعوهم فيما يشرعون هلم من املعامالت ومن العبادات سواء        ،  دون اللّه 

وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل       ؛  جيعلون من أنفسهم وجيعلهم قومهم أرباباً تتبع وتطاع       
 . ويصدون عن سبيل اللّه

 : ا يزال وأكل أموال الناس كان يتمثل يف صور شىت وم
.  منها ما يأخذونه على فتاوى حتليل احلرام وحترمي احلالل لصاحل من ميلكون املال أو السـلطان               

بالسلطان املخول للكنيسـة     - ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل االعتراف له باخلطايا وغفرانه          
 . وغريها كثري - وهو أوسع أبواا وأبشعها - ومنها الربا! لتلك اخلطايا - يف زعمهم

وقد كان الرهبان واألسـاقفة والكرادلـة       ؛   كذلك ما جيمعونه من أموال الناس حملاربة دين احلق        
وما يزالون جيمعوا للتبشري واالستشراق للصـد       ،  والبابوات جيمعون مئات املاليني يف احلروب الصليبية      

 . عن سبيل اللّه
 .  قول اللّه تعاىل يف ذلك والبد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل اإلهلي يف

  " .  . . إن كثرياً من األحبار والرهبان " 
وال بد من أفراد يف أية مجاعة       .  لالحتراز من احلكم على القليل منها الذي ال يزاول هذه اخلطيئة          

  . . وال يظلم ربك احداً . . من الناس فيهم بقية خري
وقد شهد تاريخ هؤالء    . وال اليت يأكلوا بالباطل    والكثري من األحبار والرهبان يكرتون هذه األم      

وقد جاء عليهم زمـان     . الناس أمواالً ضخمة تنتهي إىل أيدي رجال الدين وتؤول إىل الكنائس واألديرة           
 ! كانوا أكثر ثراء من امللوك املتسلطني واألباطرة الطغاة

يكرت الذهب والفضـة وال     وعذاب كل من    ،   والسياق القرآين يصور عذام يف اآلخره مبا كرتوا       
 : يف مشهد من املشاهد التصويرية الرائعة املروعة، ينفقها يف سبيل اللّه
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يوم حيمى  . والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم            " 
 ما كنتم   هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا    ،  فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم    ،  عليها يف نار جهنم   

  . .  " تكرتون
وعرض مشهد العملية منـذ خطواـا األوىل إىل خطواـا           ؛   إن رسم املشهد هكذا يف تفصيل     

 : وهي إطالة مقصودة . . ليطيل املشهد يف اخليال واحلس، األخرية
  . .  " والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم " 

  . . وتنتهي اآلية على هذا اإلمجال واإلام يف العذاب: سياق ويسكت ال
 :  مث يأخذ يف التفصيل بعد اإلمجال

 .  " يوم حيمى عليها يف نار جهنم " 
 !  وينتظر السامع عملية اإلمحاء

ها هي ذي    . . . فليبدأ العذاب األليم  . وها هي ذي معدة مهيأة    .  مث ها هي ذي محيت وامحرت     
ها هي ذي اجلنـوب      . . . فليداروا على اجلنوب  ،  لقد انتهت عملية الكي يف اجلباه      . .  .اجلباه تكوى 

لقد انتـهى    . . . ها هي ذي الظهور تكوى     . . . لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور      . . . تكوى
 : فليتبعه الترذيل والتأنيب؛ هذا اللون من العذاب

  . .  " هذا ما كرتمت ألنفسكم " 
 ! فانقلب أداة هلذا اللون األليم من العذاب، ذاته الذي كرتمتوه للذة هذا هو ب

 !  " فذوقوا ما كنتم تكرتون " 
 ! فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور واجلباه،  ذوقوه بذاته

 ! يعرض يف تفصيل وتطويل وأناة،  أال إنه ملشهد مفزع مروع
مث لتصوير مصـائر الكـانزين       . . األحبار والرهبان  وهو يعرض أوالً لتصوير مصائر الكثري من        

 ! والسياق ميهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك . . للذهب والفضة ال ينفقوا يف سبيل اللّه
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نربز فيها داللة هذا البيان الرباين حلقيقـة مـا          . فال بد أن نقف هنا وقفة قصرية للتعقيب       .  وبعد
وذلك باإلضافة إىل اإلشـارات الـيت        - خلق ومن سلوك  عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن         

 . أوردناها خالل الفقرات السابقة
ألزم وأشد ضرورة من بيان حـال       ،   إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه           

ذلك أن   . . الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم      ،  املشركني الصرحيني يف شركهم   
!  املسلمني ال تنطلق االنطالق الكامل ملواجهة اجلاهلية إال حني يتجلى هلا متاماً وجـه اجلاهليـة                نفوس

[  وليس احلال كذلك فيما خيتص بأهل الكتاب      ؛  ووجه اجلاهلية مكشوف صريح فيما خيتص باملشركني      
يدعون أنفسـهم   كالشأن يف الغالبية العظمى ممن      ،  ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه من أمثاهلم         

  ] " مسلمني " اليوم
نظـراً  ،   ولقد احتاج االنطالق الكامل ملواجهة املشركني كثرياً من البيـان يف هـذه السـورة              

 حيث قال اللّه  . للمالبسات اليت شرحناها يف التقدمي هلذه السورة ويف التقدمي للمقطع األول منها كذلك            
 : للمؤمنني - سبحانه -

، إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام     . هد عند اللّه وعند رسوله    كيف يكون للمشركني ع    " 
كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال        . إن اللّه حيب املتقني   ،  فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم    

اشتروا بآيات اللّه مثناً قليالً فصـدوا       . يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوم وأكثرهم فاسقون     ؛  وال ذمة 
 .  " ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وأولئك هم املعتدون. إم ساء ما كانوا يعملون، لهعن سبي

؟ أختشوم؟  وهم بدأوكم أول مرة   ،  ومهوا بإخراج الرسول  ،  أال تقاتلون قوماً نكثوا أميام     " 
، همقاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم وخيـزهم وينصـركم علـي         . فاللّه أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني      

  " واللّه عليم حكـيم   ،  ويتوب اللّه على من يشاء    ،  ويذهب غيظ قلوم  ،  ويشف صدور قوم مؤمنني   
 . . 

أولئك حبطـت   ،  ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكفر           " 
 .  " أعماهلم ويف النار هم خالدون

، لياء إن استحبوا الكفر على اإلميـان      يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أو         " 
 .  " ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون

  . . . اخل . . . اخل . . . 
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نظراً لتلك   - وأمرهم ظاهر  -  وإذا كان االنطالق اهدة املشركني قد اقتضى كل هذه احلملة         
فقد كان االنطالق    . . لفترةاملالبسات اليت كانت قائمة يف التكوين العضوي للمجتمع املسلم يف تلك ا           

تعريـة أهـل     - أول ما تسـتهدف    - تستهدف. اهدة أهل الكتاب يف حاجة إىل محلة أشد وأعمق        
 وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية   ؛  الشكلية اليت مل تعد وراءها حقيقة      " الالفتة " الكتاب هؤالء من تلك   

للّه ولدينه احلق كأمثـاهلم مـن املشـركني         حماربني   . . كفاراً كالكفار  . . مشركني كاملشركني . . 
يف مثل هـذه النصـوص       . . ضالالً يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه         . . الكافرين

 : القاطعة الصرحية
وال ،  وال حيرمون ما حرم اللّـه ورسـوله       ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر        " 

: وقالت اليهـود . حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون      ،  ن أتوا الكتاب  يدينون دين احلق من الذي    
ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا       . املسيح ابن اللّه  : وقالت النصارى ،  عزير ابن اللّه  

، اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه واملسيح ابن مـرمي   ؟  أىن يؤفكون ! قاتلهم اللّه . من قبل 
يريدون أن يطفئوا نور اللّـه      . سبحانه عما يشركون  ،   أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو         وما

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق       . ولو كره الكافرون  . بأفواههم ويأىب اللّه إال أن يتم نوره      
 من األحبار والرهبـان    يا أيها الذين آمنوا إن كثرياً      . . ولو كره املشركون  ،  ليظهره على الدين كله   

  . .  " اخل . . . ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه
عـن   - يف السور املكية واملدنية على السـواء       -  وذلك باإلضافة إىل التقريرات القرآنية احلامسة     

اءهم به أنبياؤهم   حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر واخلروج من دين اللّه الذي ج               
اليت على أساس موقفهم منـها يتحـدد وصـفهم         ،  فضالً على وقفتهم من رسالة اللّه األخرية      ؛  من قبل 

 . بالكفر أو باإلميان
 :  فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّه أصالً يف قوله تعاىل

وما أنزل إليكم مـن   . . توراة واإلجنيليا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا ال      : قل " 
[ .  " وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فال تأس على القوم الكافرين              . ربكم
 .  ]68: املائدة

أو  . . يهوداً ونصـارى   . . وضمهم إىل املشركني يف هذه الصفة     ،   كذلك سبق وصفهم بالكفر   
 : يف مثل قوله تعاىل"  أهل الكتاب " جمتمعني يف صفة
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بل يداه مبسـوطتان ينفـق      . غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا    ! يد اللّه مغلولة  : وقالت اليهود  " 
 64: املائدة[  . . .  . . .  " وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً         . كيف يشاء 

[ . 
 .  ]72: املائدة[  "  . . .  . . . إن اللّه هو املسيح ابن مرمي: لقد كفر الذين قالوا " 
   ]73: املائدة[  "  . . .  . . . إن اللّه ثالث ثالثة: لقد كفر الذين قالوا " 
: البينة . .  "  " مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة            " 

1 . "  
حافـل مبثـل هـذه       - مكيه ومدنيـه   - كرميوالقرآن ال ،  أثبتنا بعضه فيما تقدم   ،   وغريها كثري 

 . التقريرات
 وإذا كانت األحكام القرآنية قد جعلت ألهل الكتاب بعـض االمتيـازات يف التعامـل عـن                 

 من نسائهم  ]أي العفيفات   [  وإجازة التزوج باحملصنات  ،  وذلك كإحالل طعامهم للمسلمني   . املشركني
واللّه  - ولكن كان مراعى فيه   ؛  على شيء من دين اللّه احلق     فإن ذلك مل يكن مبيناً على أساس أم         . . 
فمن املمكن حماكمتهم إىل هذا األصل       - وإن كانوا ال يقيمونه    - أن هلم أصالً من دين وكتاب      - أعلم

ألنه ليس هلـم    ؛  فهم يف هذا يفترقون عن املشركني الوثنيني الذين ال كتاب هلم          ! الذي يدعون أم عليه   
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب مـن            . . يه وميكن حماكمتهم له   من أصل يردون إل   

بعد ما تركوا كتبهم ودينـهم      ؛  فهي صرحية وحامسة يف أم ليسوا على شيء من دين اللّه          ،  عقيدة ودين 
فصـل   - سـبحانه  - ويف قول اللّه  ! إىل ذلك الذي صنعه هلم أحبارهم ورهبام وجمامعهم وكنائسهم        

 ! طاب يف هذا املوضوعاخل
  . .  واملهم اآلن أن نربز داللة هذا البيان الرباين حلقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين

حتول دون االنطالق اإلسـالمي     ،  املضللة اليت ليس وراءها شيء من احلقيقة       " الالفتة "  إن هذه 
وكشفهم ؛  وتعريتهم من ظلها اخلادع   ؛  ه الالفتة إزالة هذ  - إذن - فتتحتم " . اجلاهلية " الكامل ملواجهة 

واليت أشرنا   - وال نغفل املالبسات اليت كانت قائمة يف اتمع املسلم يومذاك          . . على حقيقتهم الواقعة  
وما خيتص بظروف الغـزوة     ،  سواء منها ما خيتص بالتكوين العضوي هلذا اتمع يومها         - إليها من قبل  

 - ما خيتص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان هلم يف نفوس العرب             و! ذاا يف احلر والعسرة   
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، ولكن األعمق من هذا كله هو ما حييك يف النفس املسلمة          !  . . من هيبة ومسعة وخمافة    - قبل اإلسالم 
 ! ! ! وهم أهل كتاب . . عند األمر بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل

ون حلركات البعث اإلسالمي اجلديدة يف هذا اجليل يرصدوا عـن           الراصد،   وأعداء هذا الدين  
وهم من أجـل ذلـك       . . على السواء ،  وبتاريخ احلركة اإلسالمية  ،  خربة واسعة بطبيعة النفس البشرية    

على األوضاع واحلركات واالجتاهات والقـيم       " الفتة إسالمية  " على رفع  - كل احلرص  - حريصون
يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث اإلسالمي اجلديدة يف أرجاء          والتقاليد واألفكار اليت    

احلقيقية  " اجلاهلية " ذلك لتكون هذه الالفتة اخلادعة مانعة من االنطالق احلقيقي ملواجهة         . األرض مجيعاً 
 ! القابعة وراء تلك الالفتة الكاذبة

ويف ؛  بعض األوضـاع واحلركـات    مرة أو مرات يف إعالن حقيقة        - مضطرين -  لقد أخطأوا 
 أتاتورك " وأقرب مثال لذلك حركة    . . الكشف عن الوجه الكاحل للجاهلية املنقضة على اإلسالم فيها        

وكان وجه االضطرار فيها هو حاجتهم امللحة إىل إلغاء آخر مظهـر             . . الالإسالمية الكافرة يف تركيا   " 
وإن  - وهو "  . . اخلالفة " الذي كان يتمثل يف قيام    ذلك املظهر   . للتجمع اإلسالمي حتت راية العقيدة    

ينقض هذا   " عكما قال رسول اللّه   ! كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصالة        - كان جمرد مظهر  
  "  . . وآخرها الصالة، فأوهلا احلكم، الدين عروة عروة

عون إال حني تكـون     من أهل الكتاب وامللحدين الذين ال جيتم       -  ولكن أولئك األعداء الواعني   
مل يكادوا يتجاوزون منطقة االضطرار يف الكشف عن الوجهة الالإسـالمية            -!  املعركة مع هذا الدين   

 " حىت عادوا حيرصون بشدة على ستر األوضاع التالية املماثلـة حلركـة            " أتاتورك " الكافرة يف حركة  
ع تلك الالفتة اخلادعـة علـى تلـك         وحيرصون على رف  ؛  بستار اإلسالم ،  يف وجهتها الدينية   " أتاتورك
ويفتنون افتناناً يف ستر حقيقة      - وهي أشد خطراً على اإلسالم من حركة أتاتورك السافرة         - األوضاع

ويهيئون هلا أسباب احلمايـة بـأقالم       ؛  هذه األوضاع اليت يقيموا ويكفلوا اقتصادياً وسياسياً وفكرياً       
ويتعاون أهـل الكتـاب     ؛  بكل ما ميلكونه من قوة وحيلة وخربة      و؛  خمابرام وبأدوات إعالمهم العاملية   

لتؤدي هلم هذه املهمة اليت مل تنته منها احلـروب الصـليبية            ؛  وامللحدون على تقدمي املعونات املتنوعة هلا     
يوم كانت هذه احلروب الصليبية معركة سافرة بني اإلسـالم وأعدائـه املكشـوفني              ؛  قدمياً وال حديثاً  

 ! الظاهرين
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ومن هؤالء السذج كـثري    . . خيدعون يف هذه الالفتة    " مسلمني " لسذج ممن يدعون أنفسهم    وا
ويتحرجون من  ،  القائمة حتتها  " اجلاهلية " فيتحرجون من إنزاهلا عن   ! من الدعاة إىل اإلسالم يف األرض     

 كفر الصرحية صفة الشرك وال   . . وصف هذه األوضاع بصفتها احلقيقية اليت حتجبها هذه الالفتة اخلادعة         
وكل هذا حيول دون    ! ويتحرجون من وصف الناس الراضني ذه األوضاع بصفتهم احلقيقية كذلك         . . 

ال حترج فيها وال تأمث مـن وصـفها         ؛  االنطالق احلقيقي الكامل ملواجهة هذه اجلاهلية مواجهة صرحية       
 ! بصفتها احلقيقية الواقعة

كما تقوم حـاجزاً دون  ؛ ركات البعث اإلسالمي   بذلك تقوم تلك الالفتة بعملية ختدير خطرة حل       
ودون االنطالق احلقيقي ملواجهة جاهلية القرن العشرين اليت تتصدى لسحق اجلـذور            ،  الوعي احلقيقي 

 . )1(الباقية هلذا الدين 
أخطر يف نظري على حركات البعث اإلسالمي مـن          - من الدعاة إىل اإلسالم    -  هؤالء السذج 
الذين يرفعون الفتة اإلسالم على األوضاع واحلركات واالجتاهات واألفكـار          ،  عنيأعداء هذا الدين الوا   

 ! والقيم والتقاليد اليت يقيموا ويكفلوا لتسحق هلم هذا الدين
 إن هذا الدين يغلب دائماً عندما يصل الوعي حبقيقته وحقيقة اجلاهلية إىل درجة معينة يف نفوس                

واخلطر احلقيقي على هذا الدين ليس كامناً يف أن يكون           -  أي مكان  يف أي زمان ويف    - العصبة املؤمنة 
يتحرجون يف  ،  بقدر ما يكمن يف أن يكون له أصدقاء سذج خمدوعون         ؛  له أعداء أقوياء واعون مدربون    

بينما يرمون اإلسالم من وراء هـذه       ؛  ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بالفتة خادعة من اإلسالم       ؛  غري حترج 
 ! عةالالفتة اخلاد

أن يرتلوا تلك الالفتات اخلادعـة املرفوعـة   ،  إن الواجب األول للدعاة إىل هذا الدين يف األرض     
! واليت حتمي هذة األوضاع املقامة لسحق جذور هذا الدين يف األرض مجيعـاً            ،  على األوضاع اجلاهلية  

 . . ظهارها على حقيقتها  وإ؛  وإن نقطة البدء يف أية حركة إسالمية هي تعرية اجلاهلية من ردائها الزائف            
كيما تواجههم احلركة اإلسالمية بالطالقة     ؛  ووصف الناس بالوصف الذي ميثل واقعهم      . . شركاً وكفراً 

وهي احلقيقة اليت انتـهى      - بل كيما ينتبه هؤالء الناس أنفسهم إىل حقيقة ما انتهى إليه حاهلم           . الكاملة
، عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إىل تغيري ما بأنفسهم         - إليها حال أهل الكتاب كما يقررها احلكيم اخلبري       

 ! ليغري اللّه ما م من الشقوة والنكد والعذاب األليم الذي هم فيه مبلسون

                                                 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" جاهلية القرن العشرين :  "  راجع كتاب)1(
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هو تعويـق لنقطـة     ؛  وكل اخنداع باألشكال والظواهر والالفتات    ؛   وكل حترج يف غري موضعه    
و متكني ألعداء هذا الدين من مكرهم الـذي         وه؛  االنطالق األوىل ألية حركة إسالمية يف األرض مجيعاً       

؛ يف التـاريخ احلـديث     " أتاتورك " أرادوه باحلرص على إقامة تلك الالفتات بعد ما انكشفت حركة         
وباتت عاجزة عن املضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع اإلسالمي على أسـاس                 

مما دعا كاتباً صليبياً شديد املكر عميـق         . . صريحنظراً النكشاف وجهتها هذا االنكشاف ال     . العقيدة
إىل حماولة تغطية حركة     " اإلسالم يف التاريخ احلديث   :  " يف كتابه  " ولفرد كانتول مسيث   " اخلبث مثل 

يف  ]كـذا   [  " إسالمي " واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث    ،  ونفي اإلحلاد عنها  ،  أتاتورك مرة أخرى  
 ! ! ! التاريخ احلديث

   ||     |   
ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهرا ِفي ِكتاِب اللِّه يوم خلَق السماوات واَألرض ِمنها                + 

 كَما يقَاِتلُونكُم كَآفَّةً    أَربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَالَ تظِْلمواْ ِفيِهن أَنفُسكُم وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً           
      ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعـا      36وامع ـهِحلِّونواْ يكَفَر لُّ ِبِه الَِّذينضةٌ ِفي الْكُفِْر يادِسيُء ِزيا النمِإن 

اْ ما حرم اللّه زين لَهم سوُء أَعمـاِلِهم واللّـه الَ            ويحرمونه عاما لِّيواِطؤواْ ِعدةَ ما حرم اللّه فَيِحلُّو       
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوه37ي ( 

|     |     | 
هذا املقطع يف السياق استطراد يف إزالة املعوقات اليت كانت قائمة يف طريق النفرة إىل جهاد الروم                 

كـان يف   - تبـوك  - ذلك أن االستنفار هلذه الغزوة.  . وحلفائهم من نصارى العرب يف مشال اجلزيرة   
وهي أن رجب يف هذا العـام مل يكـن يف           . ولكن كانت هناك مالبسة واقعة    . رجب من األشهر احلرم   

فقد ورد أن    - كما سنبني  - الذي ورد ذكره يف اآلية الثانية      " النسيء " وذلك بسبب ! موعده احلقيقي 
فكأن رجب كان يف مجـادى  ! إمنا كان يف ذي القعدة، وعده كذلكذا احلجة يف هذا العام مل يكن يف م      

وعدم التزامها باحلرمـات إال     ؛  وسر هذا االضطراب كله هو اضطراب اجلاهلية يف تقاليدها         . . اآلخرة
ما دام أن أمر التحليل والتحرمي يوكل يف اجلاهليـة          ،  والتأويالت والفتاوى اليت تصدر عن البشر     ؛  شكالً

 ! إىل البشر
ذو القعـدة وذو    : أن اللّه حرم األشهر احلرم األربعة وهي الثالثة املتواليـة         : بيان هذه القضية   و

والواضح أن هذا التحرمي كان مع فرض احلج يف أشهره           . . رجب: والشهر الرابع املفرد  ،  احلجة واحملرم 
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على شدة ما احنرفوا    و،  وعلى كثرة ما حرف العرب يف دين إبراهيم        . . املعلومات منذ إبراهيم وإمساعيل   
الـذي  ؛ الرتباطها مبوسم احلـج ؛ فإم بقوا يعظمون األشهر احلرم هذه    ؛  عنه يف جاهليتهم قبل اإلسالم    

كيما يكون هناك السالم الشامل يف اجلزيـرة        . وخباصة سكان مكة  ،  كانت تقوم عليه حياة احلجازيني    
 ! والتجارة فيه، واالنتقال إليه، الذي يسمح باملوسم

 . . تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع حترمي هذه األشهر          - بعد ذلك  - مث كانت 
ويقوم من يفيت باستحالل أحد األشهر احلرم عن طريق تأخريه يف عام وتقدميـه يف               ؛  وهنا تلعب األهواء  

ـ     " ولكن أعيان هذه األشهر تتبدل    ،  فتكون عدة األشهر احملرمة أربعة    ،  عام آخر  رم ليواطئوا عدة ما ح
وكـان ذو   ،  فلما كان هذا العام التاسع كان رجب احلقيقي غري رجب          . .  " اللّه فيحلوا ما حرم اللّه    

وكـان  ! وكان ذو احلجة هو ذا القعدة     ،  كان رجب هو مجادى اآلخرة    ! احلجة احلقيقي غري ذي احلجة    
فجـاءت هـذه    ! ءولكنه كان يف رجب امساً بسبب هذا النسـي        ،  النفري يف مجادى اآلخرة فعالً وواقعاً     

 ]والتشريع كلـه  [  الذي جيعل التحليل والتحرمي، وتبني خمالفته ابتداء لدين اللّه   ؛  النصوص تبطل النسيء  
ومن مث   . . بل زيادة يف الكفر    . . كفراً - بغري ما أذن اللّه    - وجتعل مزاولته من البشر   ؛  حقاً خالصاً للّه  

ويف الوقت ذاته تقرر أصالً مـن أصـول         . ل رجب تزيل العقبة اليت حتيك يف بعض النفوس من استحال        
وتربط هذه احلقيقة بـاحلق     . وهو قصر حق التشريع يف احلل واحلرمة على اللّه وحده         ؛  العقيدة األساسية 

فتشريع اللّه للناس إمنا هو فـرع عـن         . يوم خلق اللّه السماوات واألرض    ،  األصيل يف بناء الكون كله    
فهو زيادة  ؛  واحليدة عنه خمالفة ألصل تكوين هذا الكون وبنائه       .  الناس تشريعه للكون كله مبا فيه هؤالء     
  . . )1(يف الكفر يضل به الذين كفروا 

من اعتبار  ،  تتعلق مبا سبق تقريره يف املقطع السابق مباشرة       ،   وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص    
املشـركني   . . بقتاهلم كافة واألمر  . وضمهم يف العداوة واجلهاد إىل املشركني     ،  أهل الكتاب مشركني  

كمـا  ؛  األمر الذي يقرره الواقع التارخيي كلـه       . . كما أم يقاتلون املسلمني كافة     . . وأهل الكتاب 
وهي تعرب عن وحدة اهلدف متاماً بني املشركني وأهل الكتـاب    - سبحانه - تقرره من قبل كلمات اللّه    

عهم كذلك عند ما تكون املعركة مـع اإلسـالم          وعن وحدة الصف اليت جتم    ،  جتاه اإلسالم واملسلمني  
مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثارات واختالفـات يف تفصـيالت العقيـدة                ،  واملسلمني

                                                 
 " . دار الشروق "  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" شريعة كونية "  يراجع فصل )1(
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ويف عملهم مـتجمعني    ؛  ال تقدم شيئاً وال تؤخر يف جتمعهم مجيعاً يف وجه االنطالق اإلسالمي           ،  كذلك
 . لسحق الوجود اإلسالمي

وأن املشـركني هـؤالء     ،  ة اخلاصة بأن أهل الكتاب مشركون كاملشركني       وهذه احلقيقة األخري  
: باإلضافة إىل احلقيقة األوىل    . . وهؤالء يقاتلون املسلمني كافة فوجب على املسلمني أن يقاتلوهم كافة         

فهو كفر يضـاف إىل الكفـر       ،  ألنه مزاولة للتشريع بغري ما أنزل اللّه      ،  وهي أن النسيء زيادة يف الكفر     
هاتان احلقيقتان مها املناسبة اليت تربط هاتني اآليتني مبا قبلهما وما بعـدمها يف               . . قادي ويزيد فيه  االعت

  . . واالنطالق اإلسالمي جتاه املشركني وأهل الكتاب، الذي يعاجل املعوقات دون النفري العام؛ السياق
|     |     | 

 اللّه يوم خلق السماوات واألرض منها       إن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهراً يف كتاب          " 
  . .  " ذلك الدين القيم. أربعة حرم

. وحتديد دورانه إىل طبيعة الكون اليت فطره اللّه عليهـا         ،   إن هذا النص القرآين يرد معيار الزمن      
مقسمة إىل اثين عشر    ،  ويشري إىل أن هناك دورة زمنية ثابتة      . خلقة السماوات واألرض  . وإىل أصل اخللقة  

وأن ذلك يف كتـاب     . فال تزيد يف دورة وتنقص يف دورة      ؛  يستدل على ثباا بثبات عدة األشهر     . شهراً
ال تتخلف وال تتعـرض     ،  فهي ثابتة على نظامها   . أي يف ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون         - اللّه

ه اللّـه يـوم خلـق    هو ذلك الناموس الكوين الـذي أراد ، ألا تتم وفق قانون ثابت    . للنقص والزيادة 
 : السماوات واألرض

إن هذا  : ليقول،   هذه اإلشارة إىل ثبات الناموس يقدم ا السياق لتحرمي األشهر احلرم وحتديدها           
وال جيوز حتريكه تقـدمياً     ،  ال جيوز حتريفه باهلوى   ،  التحديد والتحرمي جزء من نواميس اللّه ثابت كثباا       

 : وفق ناموس ال يتخلف، ألنه يشبه دورة الزمن اليت تتم بتقدير ثابت، وتأخرياً
  . .  " ذلك الدين القيم " 

منـذ أن خلـق اللّـه       ،  الذي تقوم به السماوات واألرض    ،   فهذا الدين مطابق للناموس األصيل    
 . السماوات واألرض

، يتبع بعضها بعضـاً    . .  وهكذا يتضمن ذلك النص القصري سلسلة طويلة من املدلوالت العجيبة         
ويشتمل على حقائق كونية حياول العلم احلديث جاهداً أن         . ويقوي بعضها بعضاً  ،  وميهد بعضها لبعض  

ويربط بني نواميس الفطرة يف خلق الكون وأصول هـذا الـدين            . يصل إليها بطريقته وحماوالته وجتاربه    
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كـل أولئـك يف      . . دم أصـوله  وق،  وثبات أسسه ،  ليقر يف الضمائر واألفكار عمق جذوره     ،  وفرائضه
 . إحدى وعشرين كلمة تبدو يف ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة

  . .  " فال تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم " 
 ال تظلموا أنفسكم يف هذه األشهر احلرم اليت يتصل حترميها بناموس كوين تقوم عليه السماوات               

ال تظلموا أنفسكم    . .  املشرع للناس كما أنه هو املشرع للكون       ذلك الناموس هو أن اللّه هو     . واألرض
ويف هـذه   . فتخالفوا عـن إرادة اللّـه     ؛  بإحالل حرمتها اليت أرادها اللّه لتكون فترة أمان وواحة سالم         

حـني  ،  وتعريضها للخوف والقلـق يف األرض     ،  املخالفة ظلم لألنفس بتعريضها لعذاب اللّه يف اآلخرة       
 . ال هدنة فيها وال سالم، اً حربيةتستحيل كلها جحيم

  . .  " وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة " 
ألن ،  ما مل يبدأ املشركون بالقتال فيتعني رد االعتداء يف تلك األشهر          ،   ذلك يف غري األشهر احلرم    

قوة الشريرة  ووقف ال ،  املنوط ا حفظ احلرمات   ،  الكف عن القتال من جانب واحد يضعف القوة اخلرية        
فرد االعتداء يف هذه احلالة وسـيلة حلفـظ         . والفوضى يف النواميس  ؛  ويشيع الفساد يف األرض   ؛  املعتدية

 . فال يعتدى عليها وال ان، األشهر احلرم
  . .  " وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة " 

، كم مجيعاً ال يستثنون منكم أحـداً      فهم يقاتلون ،   قاتلوهم مجيعاً بال استثناء أحد منهم وال مجاعة       
وبـني الكفـر   . واملعركة يف حقيقتها إمنا هي معركة بني الشرك والتوحيد. وال يبقون منكم على مجاعة   

وال ، معركة بني معسكرين متميزين ال ميكن أن يقوم بينهما سالم دائـم         . واإلميان وبني اهلدى والضالل   
ليس خالفاً على مصاحل ميكـن      . نهما ليس عرضياً وال جزئياً    ألن اخلالف بي  . أن يتم بينهما اتفاق كامل    

وإن األمة املسلمة لتخدع عن حقيقة املعركة بينها        . وال على حدود ميكن أن يعاد ختطيطها      ،  التوفيق بينها 
إذا هي فهمت أو أفهمت أا معركة اقتصـادية أو معركـة             - وثنيني وأهل كتاب   - وبني املشركني 

واملنـهج  . إا قبل كل شيء معركة العقيـدة      . كال . . أو معركة استراتيجية  ،  ةأو معركة وطني  ،  قومية
وال تعاجلهـا   . وهذه ال جتدي فيها أنصاف احللـول       . . )1(أي الدين    . . الذي ينبثق من هذه العقيدة    

 اليت  سنة اللّه . وال عالج هلا إال باجلهاد والكفاح اجلهاد الشامل والكفاح الكامل         . االتفاقات واملناورات 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق " يف كتاب " هللا منهج حياة ال إله إال ا:  "  يراجع فصل)1(
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وتقـوم عليـه   ، وتقوم عليه العقائد واألديان، وناموسه الذي تقوم عليه السماوات واألرض ،  ال تتخلف 
 . يف كتاب اللّه يوم خلق اللّه السماوات واألرض. الضمائر والقلوب

  . .  " واعلموا أن اللّه مع املتقني " 
وأن حيرفـوا   ،  لوا ما حـرم اللّـه     وأن حي .  فالنصر للمتقني الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اللّه       

فهو جهاد  . وال يتخوفوا من اجلهاد الشامل    ،  فال يقعد املسلمون عن جهاد املشركني كافة      . نواميس اللّه 
فلـهم  . ويتوجهون به إىل اللّه يراقبونه يف السر والعالنيـة        ؛  يف سبيل اللّه يقفون فيه عند حدوده وآدابه       

 .  معه فهو املنصور بال جدالومن كان اللّه، ألن اللّه معهم، النصر
ليواطئـوا  ،  يضل به الذين كفروا حيلونه عاماً وحيرمونه عامـاً        . إمنا النسيء زيادة يف الكفر     " 

  . .  " واللّه ال يهدي القوم الكافرين. زين هلم سوء أعماهلم. فيحلوا ما حرم اللّه، عدة ما حرم اللّه
أيها : ل عام إىل املوسم على محار له فيقول       كان رجل من بين كنانة يأيت ك       : ا  قال جماهد 

مث جييء العام املقبل    . أنا قد حرمنا احملرم وأخرنا صفر     . وال مرد ملا أقول   ،  إين ال أعاب وال أخاب    . الناس
ليواطئوا عدة ما حـرم     :  " إنا قد حرمنا صفر وأخرنا احملرم فهو قوله       : ويقول،  بعده فيقول مثل مقالته   

 . فيحلوا ما حرم اللّه تأخري هذا الشهر احلرام. ربعةيعين األ: قال " اللّه
وكان يف اجلاهليـة  ، هذا رجل من بين كنانة يقال له القلمس:  وقال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم   

؛ يلقى الرجل قاتل أبيه وال ميد إليه يـده        ،  وكانوا يف اجلاهلية ال يغري بعضهم على بعض يف الشهر احلرام          
فإذا كان العام   . مها العام صفران  . ننسئه العام : قال. هذا احملرم : قالوا له . ا بنا اخرجو: فلما كان هو قال   

حرموه . فلما كان عام قابل قال ال تغزوا يف صفر        . قال ففعل ذلك   . . جعلنامها حمرمني  . . القابل قضينا 
  . . مها حمرمان. مع احملرم

ة األوىل حيرم صفر بـدل احملـرم        يف الصور . وصورتان من صور النسيء   ،   فهذان قوالن يف اآلية   
ويف . بسبب إحالل شهر احملرم   ،  ولكنها ليست هي اليت نص عليها اللّه      ،  فالشهور احملرمة أربعة يف العدد    

الصورة الثانية حيرم يف عام ثالثة أشهر ويف عام آخر مخسة أشهر فاموع مثانية يف عامني مبتوسط أربعة                  
 ! وحل صفر ضاع يف ثانيهما، أحدمهايف العام ولكن حرمة احملرم ضاعت يف 

  . . واملخالفة عن شرع اللّه؛  وهذه كتلك يف إحالل ما حرم اللّه
  . .  " زيادة يف الكفر " 
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 . كفر مزاولة التشريع إىل جانب كفر االعتقاد - كما أسلفنا -  ذلك أنه
  . .  " يضل به الذين كفروا " 

  . . ل وخيدعون مبا فيه من تالعب وحتريف وتأوي
  . .  " زين هلم سوء أعماهلم " 

وال يدركون ما هم فيه مـن ضـالل         ،  ويرون قبح االحنراف مجاالً   ،   فإذا هم يرون السوء حسناً    
 . وجلاج يف الكفر ذه األعمال

  . .  " واللّه ال يهدي القوم الكافرين " 
قوا بذلك أن يتركهم اللّه     فاستح.  الذين ستروا قلوم عن اهلدى وستروا دالئل اهلدى عن قلوم         

 . ملا هم فيه من ظالم وضالل
|     |     | 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضـيتم                  + 
      الْح اعتا مِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديِة ِإالَّ قَِليلٌ       ِبالْحا ِفي اآلِخريناِة الدا      38يـذَابع كُمذِّبعواْ ينِفرِإالَّ ت 

            ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا و39أَِليم  هـرصن فَقَد وهرنصِإالَّ ت 
لَِّذين كَفَرواْ ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ             اللّه ِإذْ أَخرجه ا   

اللِّه ِهي الْعلْيـا    اللّه سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَِلمةُ              
    ِكيمح ِزيزع اللّه40و             ـريخ ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وِفران 

  )41لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ 
|     |     | 

ذلك حني بلـغ    . مر بالنفري العام لغزوة تبوك    هذا املقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد األ         
، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة      ،  أن الروم قد مجعوا له على أطراف اجلزيرة بالشام        عرسول اللّه 

وقدموا مقدمام إىل البلقاء من أعمـال       . وانضمت إليهم خلم وجدام وعاملة وغسان من قبائل العرب        
، قلما خيرج إىل غزوة إال ورى بغريها مكيدة يف احلـرب          عوكان. فاستنفر الناس إىل قتال الروم    . الشام

حـني  ،  إذ كان ذلك يف شدة احلر     . فقد صرح ا لبعد الشقة وشدة الزمان      . إال ما كان من هذه الغزوة     
عندئذ بدأت تظهر يف اتمع املسلم تلـك         . . وحبب إىل الناس املقام   ،  وأينعت الثمار ،  طابت الظالل 
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ال تنفروا يف   : فقالوا. كما وجد املنافقون فرصتهم للتخذيل    . ثنا عنها يف تقدمي السورة    األعراض اليت حتد  
وكان هلذه العوامل املختلفة أثرها يف تثاقـل         . . وحذروهم بأس الروم  ،  وخوفوا الناس بعد الشقة   . احلر

  . . وهذا ما تعاجله هذه الفقرة . . بعض الناس عن النفرة
|     |     | 

أرضـيتم  . لذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اللّه اثاقلتم إىل األرض             يا أيها ا   " 
إالّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليمـاً      . فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل       ؟  باحلياة الدنيا من اآلخرة   

 نصره اللّـه إذ  إالّ تنصروه فقد. واللّه على كل شيء قدير، وال تضروه شيئاً،  ويستبدل قوماً غريكم  
فأنزل اللّـه   ،  ال حتزن إن اللّه معنا    : إذ يقول لصاحبه  ،  أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار        

واللّـه  ،  وكلمة اللّه هي العليا   ،  سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى          
ذلكم خري لكـم إن     . وأنفسكم يف سبيل اللّه   وجاهدوا بأموالكم   ،  انفروا خفافاً وثقاالً  . عزيز حكيم 
  . .  " كنتم تعلمون

والتذكري هلم مبـا    ،   ذلك بدء العتاب للمتخلفني والتهديد بعاقبة التثاقل عن اجلهاد يف سبيل اللّه           
فـال  ،  وبقدرته على إعادة هذا النصر بدوم     ،  قبل أن يكون معه منهم أحد     ،  كان من نصر اللّه لرسوله    

 . ال إمث التخلف والتقصرييناهلم عندئذ إ
  "  . . ؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اللّه اثاقلتم إىل األرض " 

واخلـوف  ،  ثقلة اخلوف على احليـاة     . . وتصورات األرض ،  ومطامع األرض ،   إا ثقلة األرض  
ثقلـة الـذات     . . ة والراحة واالستقرار  ثقلة الدع  . . واخلوف على اللذائذ واملصاحل واملتاع    ،  على املال 

والتعبري يلقي كـل هـذه       . . ثقلة اللحم والدم والتراب    . . . الفانية واألجل احملدود واهلدف القريب    
يرفعه الرافعـون يف    ،  وهي جبرسها متثل اجلسم املسترخي الثقيل     . )1( " اثاقلتم:  " الظالل جبرس ألفاظه  

وما هلا من جاذبية تشـد   . .  " اثاقلتم إىل األرض:  " عىن ألفاظهويلقيها مب! جهد فيسقط منهم يف ثقل  
 . إىل أسفل وتقاوم رفرفة األرواح وانطالق األشواق

                                                 
 "  . . تثاقلتم :  "  هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويراً من القراءات اليت ورد فيها)1(
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وحتقيق ؛  وارتفاع على ثقلة اللحم والدم    ،   إن النفرة للجهاد يف سبيل اللّه انطالق من قيد األرض         
وتطلـع  ؛  كيانه على عنصر القيد والضرورة    وتغليب لعنصر الشوق انح يف      ،  للمعىن العلوى يف اإلنسان   

 : وخالص من الفناء احملدود، إىل اخللود املمتد
 .  " فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل؟ أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة " 

ويف إميـان   ،  إال ويف هذه العقيدة دخل    ،   وما حيجم ذو عقيدة يف اللّه عن النفرة للجهاد يف سبيله          
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من             " علذلك يقول الرسول  . احبها ا وهن  ص

هو الذي يقعد مبـن      - وهو دخل يف العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال        - فالنفاق " . شعب النفاق 
الرزق من عند   و،  واآلجال بيد اللّه  ،  يزعم أنه على عقيدة عن اجلهاد يف سبيل اللّه خشية املوت أو الفقر            

 . وما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل. اللّه
 :  ومن مث يتوجه اخلطاب إليهم بالتهديد

واللّه علـى كـل   ، وال تضروه شيئاً  ،  إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم        " 
  . .  " شيء قدير

والعذاب . لوله لكل ذوي عقيدة يف اللّه     ولكنه عام يف مد   .  واخلطاب لقوم معينني يف موقف معني     
عذاب الذلة اليت تصيب القاعدين     . فهو كذلك عذاب الدنيا   ،  الذي يتهددهم ليس عذاب اآلخرة وحده     

وهم مع ذلك   ؛  واحلرمان من اخلريات واستغالهلا للمعادين    ،  والغلبة عليهم لألعداء  ،  عن اجلهاد والكفاح  
ويقدمون على مذبح الذل    ؛   خيسرون يف الكفاح واجلهاد    كله خيسرون من النفوس واألموال أضعاف ما      

وما من أمة تركت اجلهاد إال ضرب اللّـه عليهـا           . أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا هلا الفداء        
  . . فدفعت مرغمة صاغرة ألعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح األعداء، الذل

  . .  " ويستبدل قوماً غريكم " 
 : ويستعلون على أعداء اللّه، ويؤدون مثن العزة، على العقيدةيقومون 

  . .  " وال تضروه شيئاً " 
 ! وال تقدمون أو تؤخرون يف احلساب،  وال يقام لكم وزن

  . .  " واللّه على كل شيء قدير " 
 ! ويغفلكم من التقدير واحلساب، ويستبدل قوماً غريكم،  ال يعجزه أن يذهب بكم
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فهو حيـاة  . إثبات للوجود اإلنساين الكرمي   ،  ء على ثقلة األرض وعلى ضعف النفس       إن االستعال 
فهو . وإن التثاقل إىل األرض واالستسالم للخوف إعدام للوجود اإلنساين الكرمي         : باملعىن العلوي للحياة  

 . فناء يف ميزان اللّه ويف حساب الروح املميزة لإلنسان
على نصرة اللّه لرسوله بال عون منـهم   ،  تارخيي الذي يعلمونه   ويضرب اللّه هلم املثل من الواقع ال      

 : والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء، وال والء
إذ يقـول  . ثاين اثنني إذ مها يف الغـار ،  إال تنصروه فقد نصره اللّه إذ أخرجه الذين كفروا         " 
وجعل كلمة الـذين    ،   مل تروها  وأيده جبنود ،  فأنزل اللّه سكينته عليه   . ال حتزن إن اللّه معنا    : لصاحبه

  . .  " واللّه عزيز حكيم، وكلمة اللّه هي العليا، كفروا السفلى
ال متلك هلـا    ،  كما تضيق القوة الغامشة دائماً بكلمة احلق      ،   ذلك حني ضاقت قريش مبحمد ذرعاً     

وأوحى ،  ائتمرتفأطلعه اللّه على ما     ؛  وقررت أن تتخلص منه   ،  فائتمرت به ،  وال تطيق عليها صرباً   ،  دفعاً
وقوم إىل قوته   ،  وأعداؤه كثر ،  ال جيش وال عدة   ،  فخرج وحيداً إال من صاحبه الصديق     ،  إليه باخلروج 

 : وصاحبهعوالسياق يرسم مشهد الرسول. ظاهرة
 .  " إذ مها يف الغار " 

أن  - ال على نفسه ولكن على صـاحبه       - جيزع ا والصديق،   والقوم على إثرمها يتعقبون   
لو أن أحدهم نظر إىل قدميـه ألبصـرنا حتـت         : يقول له ،  عليهما فيخلصوا إىل صاحبه احلبيب    يطلعوا  
يا أبا  :  " يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له       ،  وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه     عوالرسول. قدميه

 " . ؟  بكر ما ظنك باثنني اللّه ثالثهما
كـان  ؟ مع صاحبه منها جمـرد عوالرسول،  يف جانبوالقوة املادية كلها،  مث ماذا كانت العاقبة   

 : وكانت اهلزمية للذين كفروا والذل والصغار. النصر املؤزر من عند اللّه جبنود مل يرها الناس
 .  " وجعل كلمة الذين كفروا السفلى " 

 :  وظلت كلمة اللّه يف مكاا العايل منتصرة قوية نافذة
  . .  " وكلمة اللّه هي العليا " 
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ألـا تعطـي معـىن      . ولكن القراءة بالرفع أقوى يف املعىن     . بالنصب " وكلمة اللّه  " وقد قرئ  
ال يـذل    " عزيـز  " واللّه. بدون تصيري متعلق حبادثة معينة    ،  فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصالً     . التقرير
 . يقدر النصر يف حينه ملن يستحقه " حكيم " أولياؤه

واللّه قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غـري        ؛  رسوله ولكلمته ذلك مثل على نصرة اللّه ل     
 ! وهو مثل من الواقع إن كانوا يف حاجة بعد قول اللّه إىل دليل. الذين يتثاقلون ويتباطأون

وال يقعـد ـم     . ال يعوقهم معوق  ،   ويف ظالل هذا املثل الواقع املؤثر يدعوهم إىل النفرة العامة         
 : دون ألنفسهم اخلري يف هذه األرض ويف الدار االخرةإن كانوا يري، طارئ

ذلكم خري لكم إن كنـتم      . انفروا خفافاً وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا         " 
  . .  " تعلمون

وال ختضـعوا   ،  وال تتلمسوا احلجج واملعاذير   ،  وجاهدوا بالنفوس واألموال  ،   انفروا يف كل حال   
 . للعوائق والتعالت

 .  " ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون  "
واألعذار حاضرة لـو أرادوا     ،  فنفروا والعوائق يف طريقهم   ،   وأدرك املؤمنون املخلصون هذا اخلري    

وحقق ،  وأعزهم بكلمة اللّه  ،  وأعز م كلمة اللّه   ،  ففتح اللّه عليهم القلوب واألرضني    . التمسك باألعذار 
 . وحعلى أيديهم ما يعد خارقة يف تاريخ الفت

، أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً    : سورة براءة فأتى على هذه اآلية فقال       ا  قرأ أبو طلحة  
ومـع  ، وعلى آله وسلم حىت مات ع يرمحك اللّه قد غزوت مع رسول اللّه     : فقال بنوه . جهزوين يا بين  

ـ ، فأىب فركب البحر فمات. فنحن نغزو عنك  ،  ومع عمر حىت مات   ،  أيب بكر حىت مات    دوا لـه  فلم جي
 . فدفنوه ا، فلم يتغري، جزيرة يدفنونه فيها إال بعد تسعة أيام
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وافيت املقداد بن األسـود فـارس       :  " عن أيب راشد احلراين قال     -  وروى ابن جرير بإسناده   
فقلت لـه  ؛ وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو ،  جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة     عرسول اللّه 

 .  " )1(أتت علينا سورة البعوث : فقال. ه إليكقد قد أعذر اللّ
 .  " انفروا خفافاً وثقاالً " 

وكـان  ،  نفرنا مع صفوان بن عمرو    : عن حيان بن زيد الشرعيب قال      -  وروى كذلك بإسناده  
قد سقط حاجباه على عينيـه مـن   ، والياً على محص قبل األفسوس إىل اجلرامجة فرأيت شيخا كبرياً مها 

فرفع حاجبيـه   : قال. يا عم لقد أعذر اللّه إليك     : فأقبلت إليه فقلت  ،  راحلته فيمن أغار  أهل دمشق على    
وإمنا يبتلي اللّـه  ، مث يعيده فيبقيه، أال إنه من حيبه اللّه يبتليه. خفافاً وثقاالً، فقال يا ابن أخي استنفرنا اللّه 

 . ومل يعبد إال اللّه عز وجل، من عباده من شكر وصرب وذكر
خيرج الناس من عبادة العباد إىل      ،  ذا اجلد يف أخذ كلمات اللّه انطلق اإلسالم يف األرض          ومبثل ه 
 . ومتت تلك اخلارقة يف تلك الفتوح التحريرية الفريدة، عبادة اللّه وحده

|     |     | 
 +         ِهملَيع تدعلَـِكن بو وكعبا الَّتا قَاِصدفَرسا وا قَِريبضركَانَ ع ِلفُونَ ِباللِّه    لَوحيسقَّةُ والش 

 عفَا اللّه عنك ِلم أَِذنـت       42لَِو استطَعنا لَخرجنا معكُم يهِلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم ِإنهم لَكَاِذبونَ           
         الْكَاِذِبني لَمعتقُواْ ودص الَِّذين لَك نيبتى يتح مِم اآلِخِر        43لَهوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤي الَِّذين كأِْذنتسالَ ي

        ِقنيتِبالْم ِليمع اللّهو أَنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبأَماِهدجِم        44أَن يوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤالَ ي الَِّذين كأِْذنتسا يمِإن 
  مهقُلُوب تابتارونَ      اآلِخِر وددرتي ِبِهميِفي ر ملَــِكن         45 فَهةً ودع واْ لَهدَألع وجرواْ الْخادأَر لَوو 

         الْقَاِعِدين عواْ مدِقيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهانِبع اللّه ـاالً          46كَِرهبِإالَّ خ وكُـمادا زواْ ِفيكُم مجرخ لَو 
 لَقَِد ابتغواْ الِْفتنـةَ     47الَلَكُم يبغونكُم الِْفتنةَ وِفيكُم سماعونَ لَهم واللّه عِليم ِبالظَّاِلِمني          وَألوضعواْ خِ 

  48ِمن قَبلُ وقَلَّبواْ لَك اُألمور حتى جاء الْحق وظَهر أَمر اللِّه وهم كَاِرهونَ 
 49ولُ ائْذَن لِّي والَ تفِْتني أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُواْ وِإنَّ جهنم لَمِحيطَةٌ ِبالْكَـاِفِرين               وِمنهم من يقُ  

 50ِإن تِصبك حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبك مِصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخذْنا أَمرنا ِمن قَبلُ ويتولَّواْ وهم فَِرحونَ                 
                                                 

املعربة " و " املنفرة " ومنها . ملا فضحته من سرائر املنافقني" الفاضحة "  وردت صفات كثرية لسورة براءة فسميت )1(
. بفتح الباء لتنفريها وتعبريها عما يف القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهـدين          " البعوث  " و  " املثرية  " و  " املبعثرة  "  و   "

 . وكذلك املدمدمة واملخزية واملنكلة واملشردة
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 قُلْ هلْ تربصونَ ِبنـا  51قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ      
              ِعنِدِه أَو نذَاٍب مِبع اللّه كُمِصيبأَن ي ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسى الْحدـا     ِإالَّ ِإحـواْ ِإنصبرا فَتِدينِبأَي

  52معكُم متربصونَ 
             ا فَاِسِقنيمقَو مكُنت كُمِإن لَ ِمنكُمقَبتا لَّن يهكَر ا أَوعـلَ       53قُلْ أَنِفقُواْ طَوقْبأَن ت مهعـنا ممو 

      واْ ِباللِّه وكَفَر مهِإالَّ أَن مهفَقَاتن مهِمن           مهنِفقُونَ ِإالَّ والَ يالَى وكُس مهالَةَ ِإالَّ وونَ الصأْتالَ يوِلِه وسِبر
 فَالَ تعِجبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم ِإنما يِريد اللّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنيا وتزهـق                54كَاِرهونَ  

 هو مهونَ   أَنفُسكَاِفر قُونَ            55مفْري مقَو مهلَـِكنو نكُمم ما همو لَِمنكُم مهِلفُونَ ِباللِّه ِإنحي56 و  لَو 
  57يِجدونَ ملْجأً أَو مغاراٍت أَو مدخالً لَّولَّواْ ِإلَيِه وهم يجمحونَ 

اِت فَِإنْ أُعطُواْ ِمنها رضواْ وِإن لَّم يعطَواْ ِمنها ِإذَا هم يسـخطُونَ             وِمنهم من يلِْمزك ِفي الصدقَ    
 ولَو أَنهم رضواْ ما آتاهم اللّه ورسولُه وقَالُواْ حسبنا اللّه سيؤِتينا اللّه ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى                  58

  59اللِّه راِغبونَ 
            ـاِرِمنيالْغقَاِب وِفي الرو مهلَّفَِة قُلُوبؤالْما وهلَيع اِمِلنيالْعاِكِني وسالْماء وِللْفُقَر قَاتدا الصمِإن

 ِكيمح ِليمع اللّهاللِّه و نةً مِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللِّه وِفي س60و  
  ي الَِّذين مهِمنو            ِمِننيـؤِللْم ِمنـؤيِباللِّه و ِمنؤي ٍر لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وِيقُولُونَ هو ِبيذُونَ النؤ

            أَِليم ذَابع مولَ اللِّه لَهسذُونَ رؤي الَِّذينو واْ ِمنكُمنآم ةٌ لِّلَِّذينمحر61و       ِلفُـونَ ِباللّـِه لَكُـمحي 
ضرِلي          ِمِننيؤواْ مِإن كَان وهضرأَن ي قأَح ولُهسرو اللّهو 62وكُم        ولَهسرو اِدِد اللّهحن يم هواْ أَنلَمعي أَلَم 

          ِظيمالْع يالِْخز ا ذَِلكا ِفيهاِلدخ منهج ارن لَ     63فَأَنَّ لَهلَ عزناِفقُونَ أَن تنالْم ذَرحي    مئُهبنةٌ تورس ِهمي
 ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخـوض  64ِبما ِفي قُلُوِبِهم قُِل استهِزؤواْ ِإنَّ اللّه مخِرج ما تحذَرونَ           

ِذرواْ قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم ِإن نعـف         الَ تعت  65ونلْعب قُلْ أَِباللِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤونَ        
 ِرِمنيجواْ مكَان مهطَآِئفَةً ِبأَن ذِّبعن نكُمن طَآِئفٍَة م66ع  

ضـونَ  الْمناِفقُونَ والْمناِفقَات بعضهم من بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر وينهونَ عِن الْمعـروِف ويقْبِ           
 وعد اهللا الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْكُفَّار نار       67أَيِديهم نسواْ اللّه فَنِسيهم ِإنَّ الْمناِفِقني هم الْفَاِسقُونَ         

           ِقيمم ذَابع ملَهو اللّه مهنلَعو مهبسح ا ِهيِفيه اِلِدينخ منهكَالَّ 68ج       ـدواْ أَشكَان ِلكُمِمن قَب ِذين
ِمنكُم قُوةً وأَكْثَر أَمواالً وأَوالَدا فَاستمتعواْ ِبخالِقِهم فَاستمتعتم ِبخالَِقكُم كَما استمتع الَّـِذين ِمـن               

      ِبطَتح لَـِئكواْ أُواضكَالَِّذي خ متضخو الَِقِهمِبخ ِلكُمقَب        ـمه لَِئكأُوِة واآلِخرا ويِفي الُّدن مالُهمأَع 
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 أَلَم يأِْتِهم نبأُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود وقَوِم ِإبراِهيم ِوأَصحاِب مـدين                69الْخاِسرونَ  
  70 فَما كَانَ اللّه ِليظِْلمهم ولَـِكن كَانواْ أَنفُسهم يظِْلمونَ والْمؤتِفكَاِت أَتتهم رسلُهم ِبالْبيناِت

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمـونَ            
   ِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ والص           ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَـِئكأُو ولَهسرو 71ونَ اللّه  دعو 

اللّه الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً ِفـي جنـاِت                
نانٌ موِرضٍن ودع ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك ر72 اللِّه أَكْب  

                ِصـريالْم ِبـئْسو مـنهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النها أَي73ي 
        ةَ الْكُفِْر وقَالُواْ كَِلم لَقَدا قَالُواْ وِلفُونَ ِباللِّه محـواْ         يقَما نمالُواْ وني ا لَمواْ ِبممهو الَِمِهمِإس دعواْ بكَفَر

ِإالَّ أَنْ أَغْناهم اللّه ورسولُه ِمن فَضِلِه فَِإن يتوبواْ يك خيرا لَّهم وِإن يتولَّوا يعذِّبهم اللّه عذَابا أَِليما ِفي                   
اآلِخرا وينِصٍري الدالَ نو ِليِض ِمن وِفي اَألر ما لَهم74ِة و  

             اِلِحنيالص ِمن نكُونلَنو قَندصِلِه لَنا ِمن فَضانآت لَِئن اللّه داهع نم مهِمنن    75وم ماها آتفَلَم 
أَعقَبهم ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونه ِبما أَخلَفُواْ اللّـه       فَ 76فَضِلِه بِخلُواْ ِبِه وتولَّواْ وهم معِرضونَ       

 أَلَم يعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم ِسرهم ونجواهم وأَنَّ اللّه عالَّم الْغيوِب            77ما وعدوه وِبما كَانواْ يكِْذبونَ      
78  

 لِْمزي ونَ            الَِّذينرخسفَي مهدهونَ ِإالَّ جِجدالَ ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ِمِننيؤالْم ِمن ِعنيطَّوونَ الْم
        أَِليم ذَابع ملَهو مهِمن اللّه ِخرس مه79ِمن           ِعنيـبس ملَه ِفرغتسِإن ت ملَه ِفرغتسالَ ت أَو ملَه ِفرغتاس  

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهوِلِه وسرواْ ِباللِّه وكَفَر مهِبأَن ذَِلك ملَه اللّه ِفرغةً فَلَن ير80م  
م ِفـي   فَِرح الْمخلَّفُونَ ِبمقْعِدِهم ِخالَف رسوِل اللِّه وكَِرهواْ أَن يجاِهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسـهِ           

 فَلْيضحكُواْ قَِلـيالً  81سِبيِل اللِّه وقَالُواْ الَ تنِفرواْ ِفي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ       
م فَاستأْذَنوك ِللْخـروِج     فَِإن رجعك اللّه ِإلَى طَآِئفٍَة منه      82ولْيبكُواْ كَِثريا جزاء ِبما كَانواْ يكِْسبونَ       

                 اِلِفنيالْخ عواْ مدٍة فَاقْعرلَ موِد أَوم ِبالْقُعِضيتر كُما ِإنودع ِعيقَاِتلُواْ ملَن تا ودأَب ِعيواْ مجرخفَقُل لَّن ت
ى قَبِرِه ِإنهم كَفَرواْ ِباللِّه ورسوِلِه وماتواْ وهـم          والَ تصلِّ علَى أَحٍد منهم مات أَبدا والَ تقُم علَ          83

 والَ تعِجبك أَموالُهم وأَوالَدهم ِإنما يِريد اللّه أَن يعذِّبهم ِبها ِفي الدنيا وتزهق أَنفُسـهم   84فَاِسقُونَ  
  85وهم كَاِفرونَ 
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 ِإذَآ أُنِزلَتا              ونقَالُواْ ذَرو مهِل ِمنلُواْ الطَّوأُو كأْذَنتوِلِه اسسر عواْ ماِهدجواْ ِباللِّه وةٌ أَنْ آِمنورس 
    الْقَاِعِدين عكُن مـونَ               86نفْقَهالَ ي ـمفَه لَى قُلُوِبِهمع طُِبعاِلِف ووالْخ عواْ مكُونواْ ِبأَن يض87 ر 

الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه جاهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم وأُولَـِئك لَهم الْخيرات وأُولَــِئك            لَـِكِن  
ِظـيم   أَعد اللّه لَهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها ذَِلك الْفَـوز الْع  88هم الْمفِْلحونَ   

89  
               الَّـِذين ِصـيبيس ولَهسرو واْ اللّهكَذَب الَِّذين دقَعو مذَنَ لَهؤاِب ِليراَألع ونَ ِمنذِّرعاء الْمجو

 أَِليم ذَابع مهواْ ِمن90كَفَر  
          ِجدالَ ي لَى الَِّذينالَ عى وضرلَى الْمالَ عفَاء وعلَى الضع سواْ      لَّيحصِإذَا ن جرنِفقُونَ حا يونَ م

           ِحيمر غَفُور اللّهِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسر91ِللِّه و        مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م لَى الَِّذينالَ عو 
ت مهنيأَعلَّواْ ووِه تلَيع ِملُكُما أَحم الَ أَِجد نِفقُونَ قُلْتا يواْ مِجدا أَالَّ ينزِع حمالد ِمن 92ِفيض_  

|     |     | 
وخباصة مجاعـة  . من هنا يبدأ احلديث عن الطوائف اليت ظهرت عليها أعراض الضعف يف الصف     

فرأى هؤالء أن حـب     ،  بعد أن غلب وظهر   ،  الذين اندسوا يف صفوف املسلمني باسم اإلسالم      ،  املنافقني
وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز        ،   وحب الكسب يقتضيان أن حينوا رؤوسهم لإلسالم       السالمة

 . عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف
 وسنرى يف هذا املقطع كل الظواهر اليت حتدثنا عنها يف تقدمي السورة كما يصـورها السـياق                 

 : ذي أسلفناوحنسب أا ستكون مفهومة واضحة يف ضوء ذلك التقدمي ال. القرآين
وسيحلفون باللّه  ؛  ولكن بعدت عليهم الشقة   ،  لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً ال تبعوك        " 

عفا اللّه عنك مل أذنت هلـم       . واللّه يعلم إم لكاذبون   ،  يهلكون أنفسهم ،  لو استطعنا خلرجنا معكم   
للّه واليـوم اآلخـر أن      ال يستأذنك الذين يؤمنون با    ؟  حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني      

، إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باللّه واليوم اآلخـر        . جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واللّه عليم باملتقني     
ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عـدة ولكـن كـره اللّـه     ؛ وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يترددون  

يكم ما زادوكم إال خبـاالً وألوضـعوا        لو خرجوا ف  . اقعدوا مع القاعدين  : وقيل،  فثبطهم،  انبعاثهم
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبـوا       . واللّه عليم بالظاملني  ،  وفيكم مساعون هلم  ،  خاللكم يبغونكم الفتنة  

  . .  " لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر اللّه وهم كارهون
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مون العاقبـة   وأمر سفر قصري األمد مأ    ،   لو كان األمر أمر عرض قريب من أعراض هذه األرض         
ولكنه اجلهد اخلطـر    . ولكنها الشقة البعيدة اليت تتقاصر دوا اهلمم الساقطة والعزائم الضعيفة         ! التبعوك

ولكنه األفق العايل الذي تتخـاذل دونـه النفـوس          . الذي جتزع منه األرواح اهلزيلة والقلوب املنخوبة      
 . الصغرية والبنية املهزولة

 : ة ذلك الذي ترمسه تلك الكلمات اخلالدة وإنه لنموذج مكرور يف البشري
  . .  " لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة " 

كثريون أولئك الذين   .  فكثريون هم أولئك الذين يتهاوون يف الطريق الصاعد إىل اآلفاق الكرمية          
كثريون تعرفهم  . افه أو مطلب رخيص   جيهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ومييلون إىل عرض ت         

وإم ليعيشـون   . إمنا هي النموذج املكرور   ،  فما هي قلة عارضة   ،  البشرية يف كل زمان ويف كل مكان      
فـالثمن  ،  واجتنبوا أداء الثمن الغايل   ،  وإن خيل إليهم أم بلغوا منافع ونالوا مطالب       ،  على حاشية احلياة  

 ! القليل ال يشتري سوى التافه الرخيص
  . .  " وسيحلفون باللّه لو استطعنا خلرجنا معكم"  

أجل ما يكذب إال ضعيف ولـو       . وما يكذب إال الضعفاء   .  فهو الكذب املصاحب للضعف أبداً    
وما تتخلف هـذه    . فالقوي يواجه والضعيف يداور   . بدا يف صورة األقوياء اجلبارين يف بعض األحايني       

  . . ن األيامالقاعدة يف موقف من املواقف وال يف يوم م
  . .  " يهلكون أنفسهم " 

، واللّـه يعلـم احلـق     ،  الذي خييل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس       ،   ذا احللف وذا الكذب   
 . ويهلك يف اآلخرة يوم ال جيدي النكران، فيهلك الكاذب يف الدنيا بكذبه، ويكشفه للناس

  . .  " واللّه يعلم إم لكاذبون " 
  . . .  " مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني. عنكعفا اللّه  " 

فلقد تدارى املتخلفـون خلـف إذن       . فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب     ،   إنه لطف اللّه برسوله   
. وقبل أن ينكشف صدقهم من كذم يف هـذه املعـاذير          . هلم بالقعود حني قدموا له املعاذير     عالرسول

ويسقط عنهم ثـوب    ،  فعندئذ تتكشف حقيقتهم  .  الركب حىت ولو مل يأذن هلم      وكانوا سيتخلفون عن  
 . وال يتوارون خلف إذن الرسول، ويظهرون للناس على طبيعتهم، النفاق
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 . ويقرر القواعد اليت ميتاز ا املؤمنون واملنافقون،  وإذا مل يكن ذلك فإن القرآن يتوىل كشفهم
اليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واللّـه علـيم     ال يستأذنك الذين يؤمنون باللّه و      " 
 " فهم يف ريبهم يترددون   ،  إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باللّه واليوم اآلخر وارتابت قلوم         . باملتقني

 . 
ال ينتظـرون أن    ،  ويعتقدون بيوم اجلزاء  ،  فالذين يؤمنون باللّه  .  وهذه هي القاعدة اليت ال ختطئ     

بل ؛  وال يتلكأون يف تلبية داعي النفرة يف سبيل اللّه باألموال واألرواح          ؛  اء فريضة اجلهاد  يؤذن هلم يف أد   
. وابتغاء لرضـاه  ،  وثقة جبزائه ،  ويقيناً بلقائه ،  طاعة ألمره ،  يسارعون إليها خفافاً وثقاالً كما أمرهم اللّه      

إمنا يستأذن أولئك الـذين     . فضالً عن اإلذن هلم   ،  وإم ليتطوعون تطوعاً فال حيتاجون إىل من يستحثهم       
لعل عائقاً من العوائق حيـول بينـهم وبـني          ،  خلت قلوم من اليقني فهم يتلكأون ويتلمسون املعاذير       

 . وهم يرتابون فيها ويترددون، النهوض بتكاليف العقيدة اليت يتظاهرون ا
أو الـذي   ،  الطريـق فما يتردد ويتلكأ إال الذي ال يعرف        ،   إن الطريق إىل اللّه واضحة مستقيمة     

 ! يعرفها ويتنكبها اتقاء ملتاعب الطريق
 : وعندهم عدته، لديهم وسائله،  ولقد كان أولئك املتخلفون ذوي قدرة على اخلروج

  . .  " ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة " 
ومهم وكانوا أشرافاً يف ق   ،  وكان فيهم اجلد بن قيس    ،  وقد كان فيهم عبداللّه بن أيب بن أيب سلول        

 . أثرياء
  . .  " ولكن كره اللّه انبعاثهم " 

 . ونواياهم املنطوية على السوء للمسلمني كما سيجيء،  ملا يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم
  . .  " فثبطهم " 

 .  ومل يبعث فيهم اهلمة للخروج
  . .  " اقعدوا مع القاعدين: وقيل " 

فهـذا  . وال ينبعثون للجهـاد   ،  ال يستطيعون الغزو   وختلفوا مع العجائز والنساء واألطفال الذين       
 . مكانكم الالئق باهلمم الساقطة والقلوب املرتابة والنفوس اخلاوية من اليقني
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 :  وكان ذلك خرياً للدعوة وخرياً للمسلمني
وفيكم مسـاعون  ، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة   " 

  . .  " م بالظاملنيواللّه علي، هلم
ولـو  ؛  والنفوس اخلائنة خطر على اجليوش    ،   والقلوب احلائرة تبث اخلور والضعف يف الصفوف      

وألسرعوا بينـهم  . خرج أولئك املنافقون ما زادوا املسلمني قوة خبروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى  
ولكن اللّه الذي يرعـى     .  ذلك احلني  ويف املسلمني من يسمع هلم يف     . بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل   

 : فترك املنافقني املتخاذلني قاعدين، كفى املؤمنني الفتنة، دعوته ويكأل رجاهلا املخلصني
  . .  " واللّه عليم بالظاملني " 

 ! فقد ضمهم كذلك إىل زمرة املشركني " املشركون "  والظاملون هنا معناهم
وبذلوا مـا   عفلقد وقفوا يف وجه الرسول    ،  طويتهموسوء  ،   وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم    

 : حىت غلبوا على أمرهم فاستسلموا ويف القلب ما فيه، يف طوقهم
 .  " لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر اللّه وهم كارهون " 

مث جـاء احلـق     . ائـه قبل أن يظهره اللّه على أعد     ،  إىل املدينة ع وكان ذلك عند مقدم الرسول    
 . وظلوا يتربصون الدوائر باإلسالم واملسلمني، وانتصرت كلمة اللّه فحنوا هلا رؤوسهم وهم كارهون

|     |     | 
مث يكشف عمـا تنطـوي عليـه        ؛  مث يأخذ السياق يف عرض مناذج منهم ومن معاذيرهم املفتراة         

 : واملسلمنيعصدورهم من التربص بالرسول
إن . وإن جهنم حمليطة بالكافرين   ،  أال يف الفتنة سقطوا   . ائذن يل وال تفتين   : ومنهم من يقول   " 

: قل. ويتولوا وهم فرحون  ،  قد أخذنا أمرنا من قبل    : تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا      
هل تربصـون بنـا إال      : قل. لن يصيبنا إال ما كتب اللّه لنا هو موالنا وعلى اللّه فليتوكل املؤمنون            

فتربصوا إنا معكم   . وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا          ؟  نينيإحدى احلس 
 .  " متربصون

روى حممد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد اللّه بن أيب بكر وعاصم بـن قتـادة                   
:  " لمةللجد بن قيس أخي بين س      ]أي لغزوة تبوك    [  وهو يف جهازه  ،  ذات يوم عقال رسول اللّه  : قالوا
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فواللّه ؟  يا رسول اللّه أو تأذن يل وال تفتين       : فقال ]يعىن الروم   [ " ؟    هل لك يا جد يف جالد بين األصفر       
وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصـفر أال أصـرب           ،  لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مين        

 . يس نزلت هذه اآليةففي اجلد بن ق " قد أذنت لك:  " وقالعفأعرض عنه رسول اللّه. عنهن
 : والرد عليهم.  مبثل هذه املعاذير كان املنافقون يعتذرون

  . .  " أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين " 
وكأن جهنم من ورائهم حتيط     ؛   والتعبري يرسم مشهداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها املفتونون         

كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملـة وعـن انتظـار          .  فال يفلتون  وتأخذ عليهم املنافذ واملتجهات   ،  م
وتقريـراً  . جزاء الكذب والتخلف واهلبوط إىل هذا املستوى املنحط من املعـاذير          ،  العقاب عليها حتماً  

 . لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون باإلسالم وهم فيه منافقون
 : ؤهم أن جيد الرسول واملسلمون خرياًوإم ليسو؛  إم ال يريدون بالرسول خرياً وال باملسلمني

  . .  " إن تصبك حسنة تسؤهم " 
 :  وإم ليفرحون ملا حيل باملسلمني من مصائب وما يرتل م من مشقة

  . .  " قد أخذنا أمرنا من قبل: وإن تصبك مصيبة يقولوا " 
وختلفنا عن الكفاح والغزو،  واحتطنا أال نصاب مع املسلمني بشر ! 

  . .  " ولوا وهم فرحونويت " 
 .  بالنجاة ومبا أصاب املسلمني من بالء

ويظنون أـم حيققـون     ،  وحيسبون البالء شراً يف كل حال     ،   ذلك أم يأخذون بظواهر األمور    
. واعتقاد اخلري فيه  ،  والرضى بقدره ،  وقد خلت قلوم من التسليم للّه     . ألنفسهم اخلري بالتخلف والقعود   

، اعتقاداً بأن ما يصيبه من خري أو شر معقود بإرادة اللّـه           ،  ذل جهده ويقدم ال خيشى    واملسلم الصادق يب  
 : وأن اللّه ناصر له ومعني

  . .  " لن يصيبنا إال ما كتب اللّه لنا هو موالنا وعلى اللّه فليتوكل املؤمنون: قل " 
ومهما يالقـوا   ،  شدةفمهما يصبهم من    ،  ووعدهم به يف النهاية   ،   واللّه قد كتب للمؤمنني النصر    

وبوسائله اليت اقتضتها سنة    ،  وبعد متحيص ،  ليناله املؤمنون عن بينة   ،  فهو إعداد للنصر املوعود   ،  من ابتالء 
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. صابرة على كل تضـحية    ،  وعزة حتميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتالء      ،  نصراً عزيزاً ال رخيصاً   ،  اللّه
 : واللّه هو الناصر وهو املعني

  . .  " يتوكل املؤمنونوعلى اللّه فل " 
فذلك أمـر   . ال ينفيان اختاذ العدة مبا يف الطوق      ،  والتوكل الكامل على اللّه   ،   واالعتقاد بقدر اللّه  

وما يتكل على اللّه حق االتكال من ال ينفذ         .  "  . . وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة     :  " اللّه الصريح 
وال تراعي خـاطر    ،   سنة اللّه اجلارية اليت ال حتايب أحداً       ومن اليدرك ،  ومن ال يأخذ باألسباب   ،  أمر اللّه 
 ! إنسان

والكافر أمره كله شـر سـواء       . سواء نال النصر أو نال الشهادة     .  على أن املؤمن أمره كله خري     
 : أصابه عذاب اللّه املباشر أو على أيدي املؤمنني

يبكم اللّه بعذاب مـن     وحنن نتربص بكم أن يص    ،  هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني     : قل " 
  . .  " فتربصوا إنا معكم متربصون. عنده أو بأيدينا

فهو ،  النصر الذي تعلو به كلمة اللّه     . إا احلسىن على كل حال    ؟   فماذا يتربص املنافقون باملؤمنني   
وماذا يتـربص املؤمنـون     . أو الشهادة يف سبيل احلق عليا الدرجات عند اللّه        . جزاؤهم يف هذه األرض   

أو ببطش املؤمنني م كما وقع من       ؛  إنه عذاب اللّه يأخذهم كما أخذ من قبلهم من املكذبني         ؟  نافقنيبامل
 . والعاقبة معروفة للمؤمنني . . والعاقبة معروفة " فتربصوا إنا معكم متربصون . .  " قبل للمشركني

|     |     | 
، وهو يعتذر عن اجلهـاد    ،  ض ماله قد عر ،  ولقد كان بعض هؤالء املعتذرين املتخلفني املتربصني      

، فرد اللّه علـيهم منـاورم  . ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة املنافقني يف كل زمان ومكان          
ال عن إميان   ،  ألم إمنا ينفقون عن رياء وخوف     ،  وكلف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غري مقبول عند اللّه         

أو عن كره خوفاً من انكشاف      ،  دعون ا املسلمني  وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة خي       ،  وثقة
 : ال ثواب له وال حيسب هلم عند اللّه، فهو يف احلالتني مردود، أمرهم

وما منعهم أن تقبـل     . إنكم كنتم قوماً فاسقني   ،  أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم      : قل " 
وال ينفقون إال وهـم    ،  ة إال وهم كساىل   وال يأتون الصال  ،  منهم نفقام إال أم كفروا باللّه ورسوله      

 .  " كارهون
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ومظاهر خالية  . وقلب منحرف وضمري مدخول   ،  خوف ومداراة .  إا صورة املنافقني يف كل آن     
 . وتظاهر بغري ما يكنه الضمري، من الروح

 :  والتعبري القرآين الدقيق
  . .  " وال يأتون الصالة إال وهم كساىل " 

يأتوا كساىل ألن الباعث عليها ال      . وال يقيموا إقامة واستقامة   ،   بال حقيقة   فهم يأتوا مظهراً  
وكذلك ينفقـون مـا   ! فيحسون أم عليها مسخرون، إمنا يدفعون إليها دفعاً، ينبثق من أعماق الضمري  
 . ينفقون كارهني مكرهني

. ال يصاحبها شعور دافع   و،   وما كان اللّه ليقبل هذه احلركات الظاهرة اليت ال حتدو إليها عقيدة           
 . فالباعث هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح

وذوي جـاه يف قـومهم   ،  ولقد كان هؤالء املنفقون وهم كـارهون ذوي مـال وذوي أوالد      
فما . وكذلك جيب أال يكون شيئاً عند الرسول واملؤمنني       . ولكن هذا كله ليس بشيء عند اللّه      . وشرف

 : إمنا هي الفتنة يسوقها اللّه إليهم ويعذم ا، عليهم ليهنأوا اهي بنعمة يسبغها اللّه 
وتزهق أنفسهم  ،  إمنا يريد اللّه ليعذم ا يف احلياة الدنيا       ،  فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم     " 

 .  " وهم كافرون
شكر على  حني يوفقه إىل ال   ،  إن األموال واألوالد قد تكون نعمة يسبغها اللّه على عبد من عباده           

واثق من  ،  ساكن النفس ،  فإذا هو مطمئن الضمري   ،  والتوجه ا إىل اللّه   ،  واإلصالح ا يف األرض   ،  النعمة
فـإذا  ،  وكلما أصيب يف ماله أو بنيه احتسـب       ،  كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخراً       . املصري

، مة يصيب اللّه ا عبداً من عبـاده       وقد تكون نق   . . واألمل يف اللّه يسري عنه    . السكينة النفسية تغمره  
وإذا احلـرص   ،  فإذا القلق على األموال واألوالد حيول حياته جحيماً       ،  ألنه يعلم من أمره الفساد والدخل     

وإذا هـو   ،  وإذا هو ينفق املال حني ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بـاألذي           ،  عليها يؤرقه ويتلف أعصابه   
 ! وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من األسباب. ذا صحوايشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى م إ

ميلكـون األمـوال ويرزقـون      ،  وأمثاهلم يف كل زمان   ع وهؤالء الذين كانوا على عهد الرسول     
مبا  - وهم،  عذاب يف احلياة الدنيا   . وهي هلم عذاب على حنو من األحناء      ،  يعجب الناس ظاهرها  ،  األوالد

 . هاوية املوت على الكفر والعياذ باللّه من هذا املصري. ون إىل اهلاويةصائر - علم اللّه من دخيلتهم
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ظالً مزعجاً ال هدوء فيـه      . يلقي ظل الفرار هلذه النفوس أو اهلالك       " وتزهق أنفسهم  "  والتعبري
فهو القلق والكرب يف    . فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب يف احلياة الدنيا باألموال واألوالد          ،  وال اطمئنان 

 ! وما حيسد أحد على هذه املظاهر اليت حتمل يف طياا البالء. لدنيا واآلخرةا
|     |     | 

ولكن عن خـوف    ،  ال عن إميان واعتقاد   ،  ولقد كان أولئك املنافقون يدسون أنفسهم يف الصف       
ه السورة  فهذ . . وآمنوا اعتقاداً ،  أسلموا اقتناعاً ،  مث حيلفون أم من املسلمني    . وعن طمع ورهب  ،  وتقية

 : فهي الفاضحة اليت تكشف رداء املداورة ومتزق ثوب النفاق، تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم
لو جيدون ملجأ أو مغارات أو      . وحيلفون باللّه إم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون          " 

  . .  " مدخالً لولوا إليه وهم جيمحون
يربزهـا  ،  حركة النفس والقلب  . هداً وجيسمه يف حركة   والتعبري يرسم هلذا اجلنب مش    .  إم جبناء 

 : يف حركة جسد وعيان
  . .  " لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخالً لولوا إليه وهم جيمحون " 

إـم مـذعورون   . حصناً أو مغارة أو نفقاً. ويأمنون فيه،   فهم متطلعون أبداً إىل خمبأ حيتمون به      
 : ومن هنا. جلنب الروحيمطاردون يطاردهم الفزع الداخلي وا

  . .  " حيلفون باللّه إم ملنكم " 
 . وليأمنوا على ذوام  ،  وليتقوا انكشاف طويتهم  ،  ليداروا ما يف نفوسهم   ،   بكل أدوات التوكيد  

الـذي  . ال يرمسها إال هذا االسلوب القرآين العجيب   . وإا لصورة زرية للجنب واخلوف وامللق والرياء      . 
 . س شاخصة للحس على طريقة التصوير الفين املوحي العميقيربز حركات النف

|     |     | 
تكشف عـن   ،  وما يند منهم من أقوال وأعمال     ،  مث يستمر سياق السورة يف احلديث عن املنافقني       

ويتهم عدالتـه  ، يف توزيع الصدقاتعفمنهم من يلمز النيب. فال يستطيعون، نواياهم اليت حياولون سترها  
ويصدق كـل   ،  هو أذن يستمع لكل قائل    : ومنهم من يقول  ،  هو املعصوم ذو اخللق العظيم    و،  يف التوزيع 

حىت ،  ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة     . املفكر املدبر احلكيم  ،  وهو النيب الفطن البصري   ،  ما يقال 
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ل اللّـه   ومنهم من خيشى أن يرت    . إذا انكشف أمره استعان بالكذب واحللف ليربئ نفسه من تبعة ما قال           
 . على رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمني

ويربط بينـهم   ،  ببيان طبيعة النفاق واملنافقني   ،   ويعقب على استعراض هذه الصنوف من املنافقني      
ذلك ليكشف  . فأهلكهم اللّه بعد ما استمتعوا بنصيبهم إىل أجل معلوم        ،  وبني الكفار الذين خلوا من قبل     

 . الذين خيلصون العقيدة وال ينافقون، هم هذه وطبيعة املؤمنني الصادقنيعن الفوارق بني طبيعت
|     |     | 

وإن مل يعطـوا منـها إذا هـم         ،  فإن أعطوا منها رضـوا    ،  ومنهم من يلمزك يف الصدقات     " 
سيؤتينا اللّـه مـن فضـله       ،  حسبنا اللّه : وقالوا،  ولو أم رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله      . يسخطون
، واملؤلفة قلـوم  ،  والعاملني عليها ،  إمنا الصدقات للفقراء واملساكني   . ا إىل اللّه راغبون   إن،  ورسوله

  . .  " فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم، ويف سبيل اهللا وابن السبيل، والغارمني، ويف الرقاب
 ويدعي أنـك حتـايب يف     ،  ويعيب عدالتك يف توزيع الصدقات    ،   من املنافقني من يغمزك بالقول    

إمنـا يقولونـه    ،  وال غرية على الـدين    ،  وال محاسة للحق  ،  وهم ال يقولون ذلك غضباً للعدل     . قسمتها
 : ومحاسة ملنفعتهم وأنانيتهم، حلساب ذوام وأطماعهم

 ! ومل يبالوا احلق والعدل والدين " فإن أعطوا منها رضوا " 
 !  " وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون " 

تقص حوادث معينة عن أشخاص بأعيـام       ،  عددة عن سبب نزول اآلية     وقد وردت روايات مت   
 . يف عدالة التوزيععملزوا الرسول

يقسم قسماً إذ جـاءه     عبينما النيب : قال ا  روى البخاري والنسائي عن أيب سعيد اخلدري      
قـال  ف" ؟    ومن يعدل إذا مل أعدل    ! ويلك:  " فقال. أعدل يا رسول اللّه   : فقال،  ذو اخلويصر التميمي  

دعه فإن له أصحاباً حيقر أحدكم       " عفقال رسول اللّه  . ائذن يل فأضرب عنقه    ا عمر بن اخلطاب  
قال أبو   . . .  " ميرقون من الدين كما ميرق السهم يف الرمية       ،  وصيامه مع صيامهم  ،  صالته مع صالم  

 .  " ومنهم من يلمزك يف الصدقات:  " فرتلت فيهم، سعيد
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غنائم حنني مسعـت رجـالً      عملا قسم النيب  :  " قال ا ن مسعود  وروى ابن مردويه عن اب    
رمحة اللّـه علـى     :  " فذكرت له ذلك فقال   عفأتيت النيب . إن هذه قسمة ما أريد ا وجه اللّه       : يقول

  " ومنهم من يلمزك يف الصدقات " ونزل " موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب
بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا      عأتى النيب : ال وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أيب عاصم ق         

 . فرتلت هذه اآلية. ما هذا بالعدل: ورآه رجل من األنصار فقال، حىت ذهبت
ومنهم من يطعـن عليـك يف       : يقول " ومنهم من يلمزك يف الصدقات    :  "  وقال قتادة يف قوله   

، وهو يقسم ذهباً وفضة   علنيبوذكر لنا أن رجالً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى ا           . الصدقات
ويلك فمن ذا الذي يعدل      " عفقال نيب اللّه  ،  يا حممد واللّه لئن كان اللّه أمرك أن تعدل ما عدلت          : فقال

 " ؟  عليك بعدي
يقولوا ال غـرية علـى      .  وعلى أية حال فالنص القرآين يقرر أن القولة قولة فريق من املنافقني           

فما ،  وهي آية نفاقهم الصرحية    . . وغيظاً أن مل يكن هلم نصيب     ،  مولكن غضباً على حظ أنفسه    ،  الدين
والعدل . وهو املعروف حىت قبل الرسالة بأنه الصادق األمني       ،  مؤمن ذا الدين  عيشك يف خلق الرسول   

وواضح أن هذه النصوص حتكـي       . . فرع من أمانات اللّه اليت ناطها باملؤمنني فضالً على نيب املؤمنني          
ولكنها تتحدث عنها يف ثنايا الغزوة لتصوير أحوال املنـافقني الدائمـة            ،   وقعت من قبل   وقائع وظواهر 

 . املتصلة قبل الغزوة ويف ثناياها
 :  وذه املناسبة يرسم السياق الطريق الالئق باملؤمنني الصادقي اإلميان

.  من فضله ورسوله   سيؤتينا اللّه ،  حسبنا اللّه : وقالوا،  ولو أم رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله       " 
  . .  " إنا إىل اللّه راغبون

رضا التسـليم   ،  الرضا بقسمة اللّه ورسوله   : وأدب اإلميان ،   فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان     
والرجاء يف فضل اللّـه ورسـوله       . واللّه كاف عبده  ،  واالكتفاء باللّه . واالقتناع ال رضا القهر والغلب    

ذلك أدب اإلميـان الصـحيح    . . ومن كل طمع دنيوي  ،   مادي والرغبة يف اللّه خالصة من كل كسب      
الـذين مل ختـالط بشاشـة اإلميـان         ،  وإن كانت ال تعرفه قلوب املنافقني     . الذي ينضح به قلب املؤمن    

 . ومل يشرق يف قلوم نور اليقني، أرواحهم
 - ر أن األمر  يقر،  تطوعاً ورضا وإسالماً  ،   وبعد بيان هذا األدب الالئق يف حق اللّه وحق رسوله         

وما الرسول فيها إال منفـذ للفريضـة   ، إمنا هو أمر اللّه وفريضته وقسمته    ؛  ليس أمر الرسول   - مع ذلك 
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وترد على  ،  تؤخذ من األغنياء فريضة من اللّه      - أي الزكاة  - فهذه الصدقات . املقسومة من رب العاملني   
وليست متروكـة الختيـار     ،  هم القرآن وهي حمصورة يف طوائف من الناس يعين      . الفقراء فريضة من اللّه   

 : حىت وال اختيار الرسول، أحد
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف             " 

  . .  " فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم. سبيل اللّه وابن السبيل
ال تطوعاً وال تفضـال     ،  ومكاا يف النظام اإلسالمي   ،   وبذلك تأخذ الزكاة مكاا يف شريعة اللّه      

إا . فهي فريضة معلومة  . وال منحة وال جزافاً من القاسم املوزع      . فهي فريضة حمتمة  . ممن فرضت عليهم  
وهي ليست  . إحدى فرائض اإلسالم جتمعها الدولة املسلمة بنظام معني لتؤدي ا خدمة اجتماعية حمددة            

كال فما قام النظام االجتمـاعي يف اإلسـالم علـى            . . يست شحاذة من اآلخذ   إحساناً من املعطي ول   
 ! ولن يقوم، التسول

وعلى الدولة املسـلمة أن      - بكل صنوفه وألوانه   -  إن قوام احلياة يف النظام اإلسالمي هو العمل       
، ء األوىف عليـه   وبضمان اجلزا ،  وبتوفري وسائله ،  وأن متكنه منه باإلعداد له    ،  توفر العمل لكل قادر عليه    

، فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بني القادرين والعاجزين      ،  وليس للقادرين على العمل من حق يف الزكاة       
منفذاً شـريعة  ، مىت قام اتمع على أساس اإلسالم الصحيح   ؛  تنظمها الدولة وتتوالها يف اجلمع والتوزيع     

 ال يبتغي له شرعاً وال منهجاً سواه، اللّه
  " . )1(ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي :  " عقال رسول اللّه: قال ب عن ابن عمر

فقلـب  ،  يسأالنه من الصدقة  ع وعن عبداللّه بن عدي بن اخليار أن رجلني أخرباه أما أتيا النيب           
 " )2(وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب        . إن شئتما أعطيتكما  :  " فقال،  فرآمها جلدين ،  فيهما البصر 

 . 
وهذا النظام أمشل وأوسع كـثرياً  . إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل االجتماعي يف اإلسالم    

، ونواحي االرتباطات البشرية بأكملها   ،  ألنه يتمثل يف عدة خطوط تشمل فروع احلياة كلها        ؛  من الزكاة 
 : )1(والزكاة خط أساسي من هذه اخلطوط 

                                                 
 .  رواه أمحد وأبو داود والترمذي)1(
 .  رواه أمحد وأبو داود والنسائي)2(
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. ع العشر من أصل املال حسب أنـواع األمـوال          والزكاة جتمع بنسبة العشر ونصف العشر ورب      
وبذلك يشترك  . وهي جتمع من كل من ميلك حوايل عشرين جنيهاً فائضة عن حاجته حيول عليها احلول              

وأول املستحق هلا هم الفقـراء      ،  مث تنفق يف املصارف اليت بينتها اآلية هنا       . يف حصيلتها معظم أفراد األمة    
واملساكني مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فـال        ،  دون دون الكفاية  والفقراء هم الذين جي   . واملساكني

 . يبدون حاجتهم وال يسألون
بنقص ما يف   . قد يكونون يف العام التايل مستحقني للزكاة      ،   وإن كثرياً ممن يؤدون الزكاة يف عام      

د شـيئا يف  وبعضهم يكـون مل يـؤ     . فهي من هذه الناحية تأمني اجتماعي     . أيديهم عن الوفاء حباجام   
وهي قبل هذا وذاك فريضـة      . . فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي     . حصيلة الزكاة ولكنه يستحقها   

 . وختلص من الشح وتستعلي عليه يف هذا األداء، تزكو النفس بأدائها وهي إمنا تعبد ا اللّه، من اللّه
 . وقد سبق بياما . .  " إمنا الصدقات للفقراء واملساكني " 
 . أي الذين يقومون على حتصيلها . .  " والعاملني عليها " 
. منهم الذين دخلوا حديثاً يف اإلسالم ويراد تثبيتهم عليه        ،  وهم طوائف  . .  " واملؤلفة قلوم  " 

ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثاهلم        . ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوم فيسلموا      
وهناك خـالف فقهـي حـول     . . ىل اإلسالم حني يرون إخوام يرزقون ويزادون   يف قومهم ليثوبوا إ   

ولكن املنهج احلركي هلذا الدين سيظل يواجه يف         . . سقوط سهم هؤالء املؤلفة قلوم بعد غلبة اإلسالم       
 على  إما إعانة هلم  ؛  حتتاج إىل إعطاء مجاعة من الناس على هذا الوجه        ،  مراحله املتعددة كثرياً من احلاالت    

وإما تقريباً هلم مـن اإلسـالم كـبعض         ،  الثبات على اإلسالم إن كانوا حياربون يف أرزاقهم إلسالمهم        
نـدرك هـذه    . الشخصيات غري املسلمة اليت يرجى أن تنفع اإلسالم بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك             

 . الظروف واألحوالفنرى مظهراً لكمال حكمة اللّه يف تدبريه ألمر املسلمني على اختالف ، احلقيقة
جتري املعاملة فيه على املثل يف استرقاق       ،  ذلك حني كان الرق نظاماً عاملياً      . .  " ويف الرقاب  " 

ومل يكن لإلسالم بد من املعاملة باملثل حىت يتعارف العامل على نظـام             . األسرى بني املسلمني وأعدائهم   
نة من يكاتب سيده على احلرية يف نظري مبلغ         وهذا السهم كان يستخدم يف إعا      . . آخر غري االسترقاق  

                                                                                                                                               
كما " دراسات إسالمية   :  " ويف كتاب " . العدالة االجتماعية   :  " يف كتاب " اعي  التكافل االجتم "  يراجع فصل    )1(

 " . دار الشروق " أو آخر سورة البقرة : يراجع تفسري اجلزء الثالث من هذه الظالل
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أو بشراء رقيق وإعتاقهم مبعرفة الدولة من هذا        . ليحصل على حريته مبساعدة قسطه من الزكاة      ،  يؤديه له 
 . املال

بـدالً مـن    ،  يعطون من الزكاة ليوفوا ديوم    . وهم املدينون يف غري معصية     . .  " والغارمني " 
فاإلسـالم نظـام    ! ضارة املادية باملدينني من التجار مهما تكن األسباب       إعالن إفالسهم كما تصنع احل    

وال يأكل الناس بعضهم بعضاً يف صورة قـوانني         ،  وال يضيع فيه األمني   ،  ال يسقط فيه الشريف   ،  تكافلي
 ! كما يقع يف شرائع األرض أو شرائع الغاب، نظامية

 . حتقق كلمة اللّه،  للجماعةوذلك باب واسع يشمل كل مصلحة . .  " ويف سبيل اللّه " 
 . ولو كان غنياً يف بلده، وهو املسافر املنقطع عن ماله . .  " وابن السبيل " 

ويلمزوا بأا نظام تسول وإحسـان  ،  هذه هي الزكاة اليت يتقول عليها املتقولون يف هذا الزمان  
ليطهر اللّه ا القلـوب مـن       ذلك  . تؤدى يف صورة عبادة إسالمية    ،  هذه هي فريضة اجتماعية    . . )1(

ومتسـح  ، تندي جو احلياة اإلنسـانية ،  وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بني أفراد األمة املسلمة       ؛  الشح
. وحتقق يف الوقت ذاته التأمني االجتماعي والضمان االجتماعي يف أوسع احلـدود           ؛  على جراح البشرية  

 : كما تربط بينه وبني الناس،  وخالقهوتبقى هلا صفة العبادة اليت تربط بني القلب البشري
 : ويدبر أمرها باحلكمة، الذي يعلم ما يصلح هلذه البشرية " فريضة من اللّه " 
 .  " واللّه عليم حكيم " 

|     |     | 
ذلك البيان الذي يكشـف عـن   . اليت يرجع إليها التوزيع والتقسيم،  وبعد بيان قواعد الصدقات   

بعد هذا ميضـي السـياق      . فوق سوء أدم حني يلمزون الرسول األمني      عجهل الذين يلمزون الرسول   
 : وما يقولون وما يفعلون، يعرض صنوف املنافقني

إذن خري لكم يـؤمن باللّـه ويـؤمن         : قل. هو أذن : ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون     " 
حيلفون باللّه لكـم    . والذين يؤذون رسول اللّه هلم عذاب أليم      ،  ورمحة للذين آمنوا منكم   ،  للمؤمنني
أمل يعلموا أنه من حيادد اللّه ورسوله فان        . واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني       ،  لريضوكم

حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبـئهم مبـا يف           . ذلك اخلزي العظيم  . له نار جهنم خالداً فيها    
                                                 

 " . دار الشروق " يف موضوع الزكاة " السالم العاملي واإلسالم :  "  يراجع كتاب)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

147

: قـل . إمنا كنا خنوض ونلعب   : لتهم ليقولن ولئن سأ . استهزئوا إن اللّه خمرج ما حتذرون     : قل. قلوم
إن نعف عن طائفة مـنكم      ؛  ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم     ؟  أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون    

  . .  " نعذب طائفة بأم كانوا جمرمني
إـم  . يبدو يف صورة أخرى غري صورة اللمز يف الصـدقات         ،   إنه سوء األدب يف حق الرسول     

ويعاملهم بظاهرهم حسب أصـول     ؛  أدباً رفيعاً يف االستماع إىل الناس بإقبال ومساحة       علنيبجيدون من ا  
ويصـفونه بغـري    ،  فيسمون هذا األدب العظيم بغري امسـه      . ويهش هلم ويفسح هلم من صدره     ؛  شريعته
، جيوز عليه الكذب واخلداع والرباعـة     ،  أي مساع لكل قول    " هو أذن  " عويقولون عن النيب  ،  حقيقته

يقولون هذا بعضـهم    . ومن دس عليه قوالً قبله    ،  من حلف له صدقه   .  يفطن إىل غش القول وزوره     وال
أو يقولونه طعنـاً علـى      . أو يفطن إىل نفاقهم   ،  حقيقة أمرهم علبعض تطميناً ألنفسهم أن يكشف النيب     

اهلم وأقواهلم  النيب يف تصديقه للمؤمنني اخللص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون املنافقني وأعم              
وكالمها يـدخل يف    . وقد وردت الروايات ذا وذلك يف سبب نزول اآلية        . عن الرسول وعن املسلمني   

 . وكالمها يقع من املنافقني. عمومها
 :  ويأخذ القرآن الكرمي كالمهم ليجعل منه رداً عليهم

  . .  " هو أذن: ويقولون " 
 : ولكن . .  نعم
  . .  " أذن خري لكم: قل " 

وأذن خري يستمع إلـيكم يف      .  أذن خري يستمع إىل الوحي مث يبلغه لكم وفيه خريكم وصالحكم          
 . وال يأخذكم بريائكم، وال يرميكم خيادعكم، أدب وال جيبهكم بنفاقكم

 .  " يؤمن باللّه " 
 .  فيصدق كل ما خيربه به عنكم وعن سواكم

  . .  " ويؤمن للمؤمنني " 
ألنه يعلم منهم صدق اإلميان الذي يعصمهم من الكـذب وااللتـواء             ، فيطمئن إليهم ويثق م   

 . والرياء
  . .  " ورمحة للذين آمنوا منكم " 
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 .  يأخذ بيدهم إىل اخلري
  . .  " والذين يؤذون رسول اللّه هلم عذاب أليم " 

 .  من اللّه غرية على الرسول أن يؤذى وهو رسول اللّه
  . .  " واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمننيحيلفون باللّه لكم لريضوكم  " 

الذين يقولـون مـا يقولـون       ،  على طريقة املنافقني يف كل زمان     ،   حيلفون باهللا لكم لريضوكم   
فيتضـاءلون  ،  ويضعفون عن املصـارحة   ،  مث جيبنون عن املواجهة   ؛  ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور     

 . ويتخاذلون للناس لريضوهم
  . .  " ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمننيواللّه  " 

يعنو إلنسان  ،  ولكن الذي ال يؤمن باللّه عادة وال يعنو له        ؟  وماذا تبلغ قوم  ؟   فماذا يكون الناس  
إمنا يـذل   ،  وال يذل من خيضع له    ،  ولقد كان خرياً أن يعنو للّه الذي يتساوى أمامه اجلميع         ؛  مثله وخيشاه 

 . إمنا يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد اللّه،  من خيشاهوال يصغر، من خيضع لعباده
 .  " ذلك اخلزي العظيم  ،  أمل يعلموا أنه من حيادد اللّه ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها             " 

، ومن يؤمن يعلم أن حرب اللّه ورسوله كربى الكبائر        ،  فإم ليدعون اإلميان  ،  سؤال للتأنيب والتوبيخ  . 
فإذا كانوا قد آمنـوا     . وأن اخلزي هو اجلزاء املقابل للتمرد     ،  جهنم يف انتظار من يرتكبها من العباد      وأن  

 ؟ فكيف ال يعلمون، كما يدعون
فكيف ال خيشون خـالق     . ولينفوا ما بلغهم عنهم   ،   إم خيشون عباد اللّه فيحلفون هلم لريضوهم      

إمنـا  ! تعاىل اللّه أن يقصده أحد حبرب     ،  اربون اللّه فكأمنا حي . وحياربون دينه ،  وهم يؤذون رسوله  ،  العباد
، وختويف من يـؤذون رسـول اللّـه       ،  وجتسيم ما يقارفون من خطيئة    ،  هو تفظيع ما يرتكبون من إمث     

 . ويكيدون لدينه يف اخلفاء
وأن ،  وإم ليخشون أن يكشف اللّه سـترهم      ،  وإم ألجنب من أن يواجهوا الرسول والذين معه       

 : ى نواياهمعلعيطلع الرسول
قل استهزئوا إن اللّه خمـرج مـا   . حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم      " 
ال ؟  أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون    : قل. ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب      . حتذرون

  . .  " م كانوا جمرمنيإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأ؛ تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم
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، ويتحدث عما يف قلـوم    ،   إن النص عام يف حذر املنافقني أن يرتل اللّه قرآناً يكشف خبيئتهم           
 . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة يف سبب نزول هذه اآليات. فينكشف للناس ما خيبئونه

مـا أرى   : ل رجل من املنافقني   قا:  قال أبو معشر املديين عن حممد بن كعب القرظي وغريه قالوا          
فرفع ذلك إىل    ]يقصدون قراء القرآن    [  وأجبننا عند اللقاء  ،  قراءنا هؤالء إال أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة      

يـا  : فقال؛  وقد ارحتل وركب ناقته    - صلى اللّه عليه وآله وسلم     - فجاء إىل رسول اللّه   عرسول اللّه 
:  " إىل قولـه  " ؟    أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون     " : فقال،  رسول اللّه إمنا كنا خنوض ونلعب     

وهو متعلق بسيف رسـول     عوما يلتفت إليه رسول اللّه    ،  وإن رجليه لتسفعان احلجارة    " كانوا جمرمني 
 . صلى اللّه عليه وآله وسلم - اللّه

ية بن زيد   وقد كان مجاعة من املنافقني منهم وديعة بن ثابت أخو بين أم           :  وقال حممد بن إسحاق   
ورجل من أشجع حليف لبين سلمة يقال له خمشي بن محري يسريون مـع رسـول                ،  بن عمرو بن عوف   

أحتسبون جالد بين األصفر كقتال العـرب بعضـهم         : فقال بعضهم لبعض  ؛  وهو منطلق إىل تبوك   عاللّه
واللّـه  :  خمشي بن محريفقال. إرجافاً وترهيباً للمؤمنني . . واللّه لكأنا بكم غداً مقرنني يف احلبال  ؟  بعضاً

وأننا ننجوا أن يرتل فينا قـرآن ملقـالتكم         ،  لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة          
، فاسأهلم عما قـالوا   ،  أدرك القوم فإم قد احترقوا     " فيما بلغين لعمار بن ياسر    عوقال رسول اللّه  . هذه

يعتذرون عفأتوا رسول اللّه  ،  فقال ذلك هلم  ،  مارفانطلق إليهم ع   " بلى قلتم كذا وكذا   : فإن أنكروا فقل  
يا رسول  : فجعل يقول وهو آخذ حبقبها    ،  واقف على راحلته  عورسول اللّه ،  فقال وديعة بن ثابت   ،  إليه

فكـان الـذي    . يا رسول اللّه قعد يب امسي واسم أيب       : فقال خمشي بن محري   . اللّه إمنا كنا خنوض ونلعب    
، وسأل اللّه أن يقتل شهيدا ال يعلم مبكانـه        ،  فتسمى عبد الرمحن  ،  ريعفي عنه يف هذه اآلية خمشي بن مح       
 . فقتل يوم اليمامة ومل يوجد له أثر

يف غزوته إىل   عبينما رسول اللّه  :  "  وأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن قتادة قال          
؟  قصـور الشـام وحصـوا      أيرجو هذا الرجل أن يفتح له     : وبني يديه أناس من املنافقني فقالوا     ،  تبوك

: فأتاهم فقال  " احبسوا على هؤالء الركب    " عفقال النيب . على ذلك عفأطلع اللّه نبيه  . هيهات هيهات 
 . فأنزل اللّه فيهم ما تسمعون، يا نيب اللّه إمنا كنا خنوض ونلعب: قالوا. قلتم كذا. قلتم كذا
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وهي ذات صلة وثيقـة     ،  تصدون هلا كأن هذه املسائل الكربى اليت ي      . .  إمنا كنا خنوض ونلعب   
أباللّه وآياته ورسوله كنـتم     : قل.  " كأن هذه املسائل مما خياض فيه ويلعب       . . ألصل بأصل العقيدة  

  " . ؟ تستهزئون
، وكفروا بعد إميـام الـذي أظهـروه       ،  جيبههم بأم قالوا كلمة الكفر    ،  لعظم اجلرمية ،   لذلك

فإنـه لـن    ،  ضهم ملسارعته إىل التوبة وإىل اإلميان الصـحيح       الذي إن ختلف عن بع    ،  وينذرهم بالعذاب 
 : وبعقيدته ودينه، يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات اللّه ورسوله

 .  " بأم كانوا جمرمني " 
|     |     | 

وعندما يصل السياق إىل هذا احلد يف استعراض تلك النماذج من أقـوال املنـافقني وأعمـاهلم                 
وعرض الصفات الرئيسية اليت متيـزهم عـن        ،  يعمد إىل تقرير حقيقة املنافقني بصفة عامة      ،  تصوارمو

 : وحتديد العذاب الذي ينتظرهم أمجعني، املؤمنني الصادقني
ويقبضـون  ،  يأمرون باملنكر وينهون عن املعـروف     ،  املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض     " 
وعد اللّه املنافقني واملنافقات والكفـار نـار        . نافقني هم الفاسقون  إن امل . نسوا اللّه فنسيهم  . أيديهم

 .  " وهلم عذاب مقيم، ولعنهم اللّه، هي حسبهم؛ جهنم خالدين فيها
. املنافقون يف كل زمان ويف كل مكـان       . وطبيعة واحدة ،   املنافقون واملنافقات من طينة واحدة    

، سوء الطوية ولؤم السريرة   . وتنبع من معني واحد   ،  حدولكنها ترجع إىل طبع وا    ،  ختتلف أفعاهلم وأقواهلم  
أما سلوكهم فهـو    . تلك مسام األصيلة  . واجلنب عن املصارحة  ،  والضعف عن املواجهة  ،  والغمز والدس 

وهم حني يأمرون بـاملنكر     . والبخل باملال إال أن يبذلوه رئاء الناس      ،  األمر باملنكر والنهي عن املعروف    
ألم ال جيرؤون علـى     ،  وغمزاً وملزاً ،  ويفعلون ذلك دساً ومهساً   ،  فون ما وينهون عن املعروف يستخ   

وال خيشون  ،  فال حيسبون إال حساب الناس وحساب املصلحة       " نسوا اهللا  " إم. اجلهر إال حني يأمنون   
يف وإم لكـذلك    . اهللا فال وزن هلم وال اعتبار      " فنسيهم " إال األقوياء من الناس يذلون هلم ويداروم      

وما حيسب الناس حسـاباً إال للرجـال األقويـاء          . وإم لكذلك يف اآلخرة عند اهللا     ،  الدنيا بني الناس  
وحيـاربون أو   ،  ويواجهون الدنيا بأفكارهم  ،  ويقفون خلف عقائدهم  ،  الذين جيهرون بآرائهم  ،  الصرحاء

،  احلـق لومـة الئـم      فال خيشون يف  ،  أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس     . يساملون يف وضح النهار   
 . وأولئك يذكرهم اهللا فيذكرهم الناس وحيسبون حسام
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  . .  " إن املنافقني هم الفاسقون " 
 : وقد وعدهم اهللا مصرياً كمصري الكفار، منحرفون عن الطريق،  فهم خارجون عن اإلميان

 .   "هي حسبهم، وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها " 
 .  وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم

  . .  " ولعنهم اهللا " 
  . .  فهم مطرودون من رمحته

  . .  " وهلم عذاب مقيم " 
|     |     | 

ولقد . ففي تاريخ البشرية هلا نظائر وأمثال     ،  ليست جديدة ،  هذه الطبيعة الفاسقة املنحرفة الضالة    
ولقد القى السابقون مصـائر تليـق       . ثرية من هذا الطراز   حوى تاريخ البشرية من قبل هؤالء مناذج ك       

. بعدما استمتعوا بنصيبهم املقدر هلـم يف هـذه األرض  ، بفسوقهم عن الفطرة املستقيمة والطريق القومية  
 . وكانوا أشد قوة وأكثر أمواالً و أوالدا فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء

وحيـذرهم أن   ،  هم بأم يسلكون طـريقهم    ويبصر،   والقرآن يذكر القوم مبا كان من أسالفهم      
 : لعلهم يهتدون. يالقوا مصريهم

. فاسـتمتعوا خبالقهـم   ،  كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمـواالً وأوالداً           " 
أولئك حبطت  . وخضتم كالذي خاضوا  ،  فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم       

 .  " أولئك هم اخلاسرونأعماهلم يف الدنيا واآلخرة و
فأما الذين اتصلت قلوم بالقوة الكـربى فهـم ال          . والفتنة باألموال واألوالد  ،   إا الفتنة بالقوة  

فينفقون قوم يف طاعتـه     ،  ألم خيشون من هو أقوى    ،  يفتنون بالقوة العارضة اليت ختول هلم يف األرض       
، ألم يذكرون من أنعم علـيهم بـاألموال واألوالد       ،  وهم ال يفتنون باألموال واألوالد    . وإعالء كلمته 

وأما الذين احنرفت قلـوم عـن    . . وتوجيه أمواهلم وأوالدهم إىل طاعته، فيحرصون على شكر نعمته  
 : ويتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام، مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون يف األرض

  . .  " رةأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخ " 
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 . ال تستقر وال تنمو وال تزدهر، ألا كالنبتة بال جذور،  وبطلت بطالنا أساسياً
  . .  " وأولئك هم اخلاسرون " 

 .  الذين خسروا كل شيء على وجه اإلمجال بال حتديد وال تفصيل
كأمنا يعجب من هؤالء الذين يسريون يف طريـق         ،   ويلتفت السياق من خطام إىل خطاب عام      

 : اهلالكني وال يعتربون
أمل يأم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثـود وقـوم إبـراهيم وأصـحاب مـدين            " 

  . .  " فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أتتهم رسلهم بالبينات؟ واملؤتفكات
أمل  " هـؤالء  .  .ويسريون يف طريق اهللكى وال يتعظون     ،   هؤالء الذين يستمتعون غري شاعرين    

وقد غمرهم الطوفان وطـواهم      " قوم نوح " ؟    ممن ساروا يف نفس الطريق     " يأم نبأ الذين من قبلهم    
 " وقد أخذم الصـيحة  " ومثود " وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية " وعاد " اليم يف تيار الفناء املرهوب   

وقد أصابتهم الرجفـة     " أصحاب مدين و " وقد أهلك طاغيتهم املتجرب وأجنى إبراهيم      " وقوم إبراهيم 
أمل يأم نبأ هـؤالء      . . قرى قوم لوط وقد قطع اهللا دابرهم إال األقلني         " واملؤتفكات " وخنقتهم الظلة 

 : فأخذهم اهللا بذنوم، فكذبوا ا " أتتهم رسلهم بالبينات " الذين
 ؟  " فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " 

وما تنفع عظات املاضـي     . وتعميها النعمة فال تنظر   ،  س املنحرفة تبطرها القوة فال تذكر      إن النف 
. وال حتايب أحداً من الناس    ،  وال تتوقف ،  وال عربه إال من تتفتح بصائرهم إلدراك سنة اهللا اليت ال تتخلف           

 يبصـرون مصـارع   فال، وإن كثرياً ممن يبتليهم اللّه بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة          
وعندئـذ  ،  عندئذ حتق عليهم كلمة اللّه    . وال يستشعرون مصري البغاة الطغاة من الغابرين      ،  األقوياء قبلهم 

وبقـوم  ،  وهم يف نعمـائهم يتقلبـون     . وعندئذ يأخذهم اللّه أخذ عزيز مقتدر     ،  جتري فيهم سنة اللّه   
 . واللّه من ورائهم حميط. يتخايلون

نراها يف كل زمان ويف كـل       ،  هالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء     إا الغفلة والعمى واجل   
 . إال من رحم اللّه من عباده املخلصني. مكان

|     |     | 
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، وسلوكاً غري السلوك  ،  طبيعة غري الطبيعة  . يقف املؤمنون الصادقون  ،  ويف مقابل املنافقني والكفار   
 : ومصرياً غري املصري

ويقيمـون  ،  يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر    ،  بعضهم أولياء بعض  واملؤمنون واملؤمنات    " 
وعد اللّه  . إن اللّه عزيز حكيم   ،  أولئك سريمحهم اللّه  . ويطيعون اللّه ورسوله  ؛  الصالة ويؤتون الزكاة  

، ومساكن طيبـة يف جنـات عـدن       ،  املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها        
 .  " ذلك هو الفوز العظيم. ربورضوان من اهللا أك

 . . إذا كانوا جبلة واحـدة وطبيعـة واحـدة        .  إذا كان املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض      
إن املنافقني واملنافقات مع وحـدة طبيعتـهم ال يبلغـون أن            . فاملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض    

وطبيعـة  .  جندة وإىل تعاون وإىل تكاليف     فالوالية حتتاج إىل شجاعة وإىل    . يكونوا أولياء بعضهم لبعض   
وليسوا مجاعـة   ،  إن املنافقني أفراد ضعاف مهازيل    . النفاق تأىب هذا كله ولو كان بني املنافقني أنفسهم        

والتعـبري القـرآين    . على ما يبدو بينهم من تشابه يف الطبيعة واخللق والسلوك         ،  متماسكة قوية متضامنة  
  . . صف هؤالء وهؤالءالدقيق ال يغفل هذا املعىن يف و

  . .  " املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض " 
  . .  " واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض " 

ولكنه ،  وطبيعة التضامن ،  طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل   .  إن طبيعة املؤمن هي طبيعة األمة املؤمنة      
 . التضامن يف حتقيق اخلري ودفع الشر

وحتقيق اخلري ودفع الشـر حيتـاج إىل الواليـة           . .  " روف وينهون عن املنكر   يأمرون باملع  " 
وحيثمـا  . ال تدخل بينها عوامل الفرقـة     . ومن هنا تقف األمة املؤمنة صفاً واحداً      . والتضامن والتعاون 

هو الذي يدخل   ،  وعن عقيدا ،  وجدت الفرقة يف اجلماعة املؤمنة فثمة وال بد عنصر غريب عن طبيعتها           
 السمة اليت يقررها العليم اخلبري . مثة غرض أو مرض مينع السمة األوىل ويدفعها. فرقةبال

، يتجهون ذه الوالية إىل األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر        . .  " بعضهم أولياء بعض   " 
 . وحتقيق الوصاية هلذه األمة يف األرض، وإعالء كلمة اللّه

  . .  " ويقيمون الصالة " 
 . يت تربطهم باللّه الصلة ال
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  . .  " ويؤتون الزكاة " 
 . وحتقق الصورة املادية والروحية للوالية والتضامن،  الفريضة اليت تربط بني اجلماعة املسلمة

  . .  " ويطيعون اللّه ورسوله " 
وال . وال يكون هلم دستور إال شريعة اللّه ورسوله       ،   فال يكون هلم هوى غري أمر اللّه وأمر رسوله        

وبذلك يوحدون   . . وال يكون هلم اخلرية إذا قضى اللّه ورسوله       ،  يكون هلم منهج إال دين اللّه ورسوله      
فال تتفرق م السبل عن الطريـق الواحـد الواصـل           ،  جهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم    

 . املستقيم
  . .  " أولئك سريمحهم اللّه " 

تكون يف هذه األرض أوالً ورمحة اللّه تشـمل الفـرد           إمنا  ،   والرمحة ال تكون يف اآلخرة وحدها     
وتشمل اجلماعـة   ؛  الذي ينهض بتكاليف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة           

ويف الرعايـة   ،  ويف االتصـال باللّـه    ،  رمحة اللّه يف اطمئنان القلب    . املكونة من أمثال هذا الفرد الصاحل     
ورمحة اللّه يف صالح اجلماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كـل فـرد            . ألحداثواحلماية من الفنت وا   

 . للحياة واطمئنانه لرضاء اللّه
وإيتـاء  ،  وإقامة الصالة ،  والنهي عن املنكر  ،  األمر باملعروف :  إن هذه الصفات األربع يف املؤمنني     

 . . ف ونسيان اللّه وقبض األيـدي     األمر باملنكر والنهي عن املعرو    : لتقابل من صفات املنافقني   ،  الزكاة
وإن تلك الصفات هلي اليت وعد اللّه املؤمنني         . . وإن رمحة اللّه للمؤمنني لتقابل لعنته للمنافقني والكفار       

 : عليها بالنصر والتمكني يف األرض ليحققوها يف وصايتهم الرشيدة على البشرية
  . .  " إن اللّه عزيز حكيم " 

حكـيم يف   ،  ة املؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض يف النهوض ذه التكاليف          قادر على إعزاز الفئ   
 . وحترس كلمة اللّه بني العباد، لتصلح يف األرض، تقدير النصر والعزة هلا

وكان نسيانه هلم   ،  وكانت لعنته هلم باملرصاد   ،   وإذا كان عذاب جهنم ينتظر املنافقني والكافرين      
 : يم اجلنة ينتظر املؤمننيفإن نع. يدمغهم بالضآلة واحلرمان

  . .  " جنات جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن " 
 : وهلم فوقها ما هو أكرب وأعظم.  لإلقامة املطمئنة
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  . .  " ورضوان من اللّه أكرب " 
 .  وإن اجلنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى يف هاالت ذلك الرضوان الكرمي

  . .  " من اللّه أكربورضوان  " 
ومـن ثقلـة   ، حلظة انطالق من حبسة هذه األمشاج. حلظة شهود جلالله.  إن حلظة اتصال باللّه 
حلظة تنبثق فيها يف أعماق القلب البشري شعاعه من ذلك النور الـذي ال    . هذه األرض ومهومها القريبة   

إن حلظة واحدة من هـذه       . .  اللّه حلظة إشراق تنري فيها حنايا الروح بقبس من روح        . تدركه األبصار 
وكـل  ،  ليتضاءل إىل جوارها كل متـاع     ،  اللحظات اليت تتفق للندرة القليلة من البشر يف ومضة صفاء         

 ؟ وتستشعره بدون انقطاع، فكيف برضوان من اللّه يغمر هذه األرواح . . رجاء
  . .  " ذلك هو الفوز العظيم " 

|     |     | 
يأمر اللّه نبيه أن جياهد      . . ني الصادقني وصفة املنافقني الذين يدعون اإلميان      وبعد بيان صفة املؤمن   

، ويقرر القرآن الكرمي أن هؤالء املنافقني قالوا كلمة الكفر وكفروا بعـد إسـالمهم             . الكفار واملنافقني 
ـ  . وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه، ومهوا بأمر خيبهم اللّه فيه  ول ويعجب من نقمتهم علـى رس

 : ويرغبهم يف التوبة وخيوفهم التمادي يف الكفر والنفاق. وما كان هلم من بعثته إال اخلري والغىنعاللّه
حيلفـون  . ومأواهم جهنم وبئس املصري   ،  يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم        " 

وما نقمـوا إال أن     .  مل ينالوا  ومهوا مبا ،  وكفروا بعد إسالمهم  ،  ولقد قالوا كلمة الكفر   ،  باللّه ما قالوا  
وإن يتولوا يعذم اللّه عذاباً أليماًيف الدنيا       ،  فإن يتوبوا يك خرياً هلم    . أغناهم اللّه ورسوله من فضله    

  . .  " وما هلم يف األرض من ويل وال نصري، واآلخرة
فها هو ذا    .  .وصفح عنهم كثرياً  ،  وأغضى عنهم كثرياً  ،  الين املنافقني كثرياً  ع لقد كان الرسول  

ويلحقهم بالكافرين يف   ،  ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة      ،  وتبلغ السماحة أجلها  ،  يبلغ احللم غايته  
 . ويكلفه جهاد هؤالء وهؤالء جهاداًعنيفا غليظا ال رمحة فيه وال هوادة، النص

ـ  ؛  فإذا انتهى أمد اللني فلتكن الشـدة      .  إن للني مواضعه وللشدة مواضعها     ى عهـد   وإذا انقض
واللني يف بعض األحيان قـد      . وللمنهج مراحله ،  وللحركة مقتضياا  . . املصابرة فليكن احلسم القاطع   

 . واملطاولة قد تضر، يؤذي
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كرم اللّـه    - أتكون بالسيف كما روي عن علي     .  وقد اختلف يف اجلهاد والغلظة على املنافقني      
 املعاملة واملواجهة وكشف خبيئـام لألنظـار        أم تكون يف   - رمحه اللّه  - واختاره ابن جرير   - وجهه

  . . مل يقتل املنافقنيعأن رسول اللّه - كما سيجيء - والذي وقع ا كما روي عن ابن عباس
 .  " وكفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينالوا      ،  ولقد قالوا كلمة الكفر   . حيلفون باللّه ما قالوا    " 

 . 
ويشري إىل ما أرادوه مراراً مـن       ،  قني يف كثري من مواقفهم     والنص يف عمومه يستعرض حالة املناف     

 : وهناك روايات حتدد حادثة خاصة لسبب نزول اآلية . . وللمسلمنيعالشر للرسول
فعـال اجلهـين    ،  جهين وأنصاري ،  وذلك أنه اقتتل رجالن   . نزلت يف عبد اللّه بن أيب     :  قال قتادة 

واللّه ما مثلنا ومثل حممد إال كما قـال         ؟  تنصرون أخاكم أال  : فقال عبد اللّه لألنصاري   ،  على األنصاري 
فسعى ا رجل من    . لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل       : وقال. مسن كلبك يأكلك  : القائل

 . فأنزل اللّه فيه هذه اآلية، فجعل حيلف باللّه ما قاله، فأرسل إليه فسألهعاملسلمني إىل النيب
جالساً حتـت   عكان رسول اللّه  : فر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال        ويروي اإلمام أبو جع   

فلـم   " . فإذا جاء فال تكلمـوه ، فينظر إليكم بعني الشيطان، إنه سيأتيكم إنسان :  " فقال،  ظل شجرة 
فـانطلق  " ؟    عالم تشتمين أنت وأصـحابك    :  " فقالعفدعاه رسول اللّه  ،  يلبثوا أن طلع رجل أزرق    

حيلفون باللّه ما    " : فأنزل اللّه عز وجل   ،  حىت جتاوز عنهم  ،  فحلفوا باللّه ما قالوا   ،  الرجل فجاء بأصحابه  
 .  " اآلية . . . قالوا

كان له  . أا نزلت يف اجلالس بن سويد بن الصامت       :  وروي عن عروة بن الزبري وغريه ما مؤداه       
مد حقا فنحن أشر من محرنـا       إن كان ما جاء به حم     : فقال اجلالس ،  ربيب من امرأته امسه عمري بن سعد      

، وأحسـنهم عنـدي بـالء     ،  إنك ألحب الناس إيل   : واللّه يا جالس  : فقال عمري . هذه اليت حنن عليها   
، ولـئن كتمتـها لتـهلكين   ، ولقد قلت مقالة لئن ذكرا لتفضحين ؛  وأعزهم على أن يصله شيء يكره     
فـأنزل اللّـه    ،   وحلف باللّه ما قاهلا    فأنكرهاعفأخرب ا رسول اللّه   . وإلحدامها أهون علّي من األخرى    

  . . فقبل منه ذلك، فأنا أتوب، وقد عرض اللّه علي التوبة، فقال الرجل قد قلته. اآليات
وهذه تضافر الروايات علـى      " ومهوا مبا مل ينالوا   :  "  ولكن هذه الروايات ال تنسجم مع عبارة      

غيلة وهو عائد   عمن قتل رسول اللّه   ،  ء العودة من الغزوة   أن املعين ا ما أراده مجاعة من املنافقني يف أثنا         
 : فنختار إحداها. من تبوك
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حدثنا يزيد أخربنا الوليد بن عبد اللّه بن مجيع عـن أيب الطفيـل              - رمحه اللّه  - قال اإلمام أمحد  
ال يأخذها  ف،  )1(أخذ العقبة   عإن رسول اللّه  : من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى     عملا أقبل رسول اللّه   : قال
فغشـوا  ،  يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحـل          عفبينما رسول اللّه  . أحد

 حلذيفةعفقال رسول اللّه  ،  يضرب وجوه الرواحل   ا فأقبل عمار ععماراً وهو يسوق برسول اللّه    
لقـد  : فقال "؟    هل عرفت القوم  :  " فقال يا عمار  . ورجع عمار ،  عحىت هبط رسول اللّه    " قد. قد" 

:  قـال . اللّه ورسوله أعلم  : قال" ؟    هل تدري ما أرادوا   :  " قال. عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون    
 ع فسأل عمار رجال من أصحاب رسول اهللا      : قال " راحلته فيطرحوه عأرادوا أن ينفروا برسول اللّه    " 

إن كنت منهم فقد    : فقال. جالًأربعة عشر ر  : قال؟  كم تعلم كان أصحاب العقبة    ،  نشدتك باللّه : فقال
ومـا   ع واهللا ما مسعنا منادي رسـول اهللا      : منهم ثالثة قالوا  عفعد رسول اللّه  : قال. كانوا مخسة عشر  

أشهد أن االثين عشر الباقني حرب للّه ولرسوله يف احلياة الدنيا ويـوم             : فقال عمار . علمنا ما أراد القوم   
 . يقوم األشهاد

، وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه اآليـة          . لة القوم  هذه احلادثة تكشف عن دخي    
 : والنص يعجب هنا منهم. فإنه ليبدو عجيبا أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه اخليانة

  . .  " وما نقموا إال أن أغناهم اللّه ورسوله من فضله " 
اللهم إال أن يكون الغىن      . .  فما من سيئة قدمها اإلسالم هلم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها           

 ! والرخاء الذي أصام بسببه هو ما ينقمون، الذي غمرهم بعد اإلسالم
 : بعد كشف خبيئام باحلكم الفاصل،  مث يعقب على هذا التعجيب من أمرهم

 وما هلم يف  ،  وإن يتولوا يعذم اللّه عذاباً أليماً يف الدنيا واآلخرة        ،  فإن يتوبوا يك خرياً هلم     " 
  . .  " األرض من ويل وال نصري

فمن شاء لنفسه اخلري فليدلف إىل البـاب        .  بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه        
العـذاب األلـيم يف الـدنيا    : فالعاقبة كذلك معروفـة ، ومن أراد أن ميضي يف طريقه األعوج   . املفتوح
 : وهو وحده امللوم، وملن شاء أن خيتار . . وانعدام الناصر واملعني يف هذه األرض. واآلخرة

                                                 
 .  مرتفع يف الطريق ضيق)1(
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وما هلم يف   ،  وإن يتولوا يعذم اللّه عذاباً أليماً يف الدنيا واآلخرة        ،  فإن يتوبوا يك خرياً هلم     " 
  . .  " األرض من ويل وال نصري

|     |     | 
 : اياهامث ميضي السياق يف عرض مناذج من املنافقني وأحواهلم وأقواهلم من قبل الغزوة ويف ثن

فلما آتاهم مـن    . ومنهم من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني            " 
مبا أخلفوا اللّـه مـا      ،  فأعقبهم نفاقاً يف قلوم إىل يوم يلقونه      ،  وتولوا وهم معرضون  ،  فضله خبلوا به  

 .  " وعدوه ومبا كانوا يكذبون
ولكـن  . وليصلحن العمل ،  ليبذلن الصدقة ،  ه عليه ورزقه   من املنافقني من عاهد اللّه لئن أنعم اللّ       

فلما أن استجاب اللّه له ورزقه من       . يف وقت الرجاء والطمع   . هذا العهد إمنا كان يف وقت فقره وعسرته       
. وتوىل معرضاً عن الوفاء مبا عاهد     ،  وأدركه الشح والبخل فقبض يده    ،  وتنكر لوعده ،  فضله نسي عهده  

واملوت مـع هـذا     ،  ع الكذب على اللّه فيه سبباً يف التمكني للنفاق يف قلبه          فكان هذا النكث بالعهد م    
 . ولقاء اللّه به، النفاق

وال تطهر من هـذا الشـح إال أن تعمـر           ؛  إال من عصم اللّه   ،   والنفس البشرية ضعيفة شحيحة   
مـل يف   ألـا تؤ  ،  وتنطلق من قيود احلرص على النفع القريب      ،  وترتفع على ضرورات األرض   ،  باإلميان

فال خيشى الفقر بسـبب     ،  والقلب املؤمن يطمئن باإلميان   . وتؤمل يف رضوان من اللّه أكرب     ،  خلف أعظم 
وهذا االطمئنان يدفع به إىل إنفاق املـال يف         . ألنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند اللّه باق          ،  اإلنفاق

فإن له عوضاً أعظـم     ،  املال وافتقر منه  فحىت لو فقد    . وهو آمن مغبته  ،  سبيل اللّه تطوعاً ورضى وتطهراً    
 . عند اللّه

فالشح الفطري يهيج يف نفسه كلما دعي إىل نفقة أو          ،   فأما حني يقفر القلب من اإلميان الصحيح      
 . مث يبقى سجني شحه وخوفه بال أمن وال قرار. واخلوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل، صدقة

ال يسلم قلبه مـن     ،  والذي يكذب على اللّه فال يفي مبا وعد       ،  لعهد والذي يعاهد اللّه مث خيلف ا     
 . )1( " وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب: آية املنافق ثالث:  " النفاق

                                                 
 .  ورد يف الصحيحني)1(
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 فال جرم يعقب إخالف العهد والكذب على اللّه نفاقاً دائماً يف قلوب تلك الطائفة اليت تشـري                 
 : إليها اآلية
  . .  " اً يف قلوم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اللّه ما وعدوه ومبا كانوا يكذبونفأعقبهم نفاق " 
 ؟  " أمل يعلموا أن اللّه يعلم سرهم وجنواهم وأن اللّه عالم الغيوب " 

عامل مبـا يـدور بينـهم مـن         ،  أن اللّه مطلع على السرائر     - وهم يدعون اإلميان   -  أمل يعلموا 
، وأن اللّه يعلم الغيب اخلايف املستور     ؟  نهم ألم يتناجون ا يف خفية عن الناس       حيسبوا سراً بي  ،  أحاديث

وأال ،  أال يستخفوا عن اللّـه بنيـة      ،  ولقد كان من مقتضي علمهم ذا     ؟  فيعلم حقيقة النوايا يف الصدور    
 . والكذب عليه يف إعطاء العهود، حتدثهم نفوسهم بإخالف ما عاهدوا اللّه عليه

نذكر منها رواية عن ابن جرير وابـن أيب         ،  يات عن سبب نزول اآليات الثالث      وقد وردت روا  
عن أيب أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب األنصـاري أنـه قـال               - بإسناده - حامت من حديث معان   

قليل تؤدي شـكره    ،  وحيك يا ثعلبة  :  " عفقال رسول اللّه  : قال. ادع اللّه أن يرزقين ماالً    علرسول اللّه 
أما ترضى أن تكون مثل نيب اللّه فو الـذي          :  " فقال. مث قال مرة أخرى   : قال " ثري ال تطيقه  خري من ك  

والذي بعثك باحلق لئن دعـوت      : قال " نفسي بيده لو شئت أن تسري اجلبال معي ذهباً وفضة لسارت          
فاختـذ  : الق " اللهم ارزق ثعلبة ماالً    " عفقال رسول اللّه  . اللّه فرزقين ماالً ألعطني كل ذي حق حقه       

حىت جعل يصـلي    ،  فتنحى عنها فرتل وادياً من أوديتها     ،  فضاقت املدينة ،  غنماً فنمت كما ينمي الدود    
وهـي  ، مث منت وكثرت فتنحى حىت ترك الصلوات إال اجلمعة، الظهر والعصر يف مجاعة ويترك ماسوامها 
فقـال  . يسأهلم عن األخبار  فطفق يتلقى الركبان يوم اجلمعة ل     ،  تنمي كما ينمي الدود حىت ترك اجلمعة      

، فأخربوه بـأمره  ،  فقالوا يا رسول اللّه اختذ غنماً فضاقت عليه املدينة        " ؟    ما فعل ثعلبة   " عرسول اللّه 
 خذ من أمواهلم صدقة   :  " وأنزل اللّه جل ثناؤه   !  " يا ويح ثعلبة  ! يا ويح ثعلبة  ! يا ويح ثعلبة  :  " فقال

رجـالً  . رجلني على الصدقة من املسلمني    عفبعث رسول اللّه   ،ونزلت فرائض الصدقة   . . اآلية . . " 
مرا بثعلبـة  :  " وقال هلما؛ وكتب هلما كيف يأخذان الصدقة من املسلمني      ،  من جهينة ورجالً من سليم    

وأقـرآه  ،  فخرجا حىت أتيا ثعلبة فسأاله الصـدقة       " . فخذا صدقاما  - رجل من بين سليم    - وبفالن
انطلقـا حـىت    ؟  ما أدري ما هذا   . ما هذه إال أخت اجلزية    .  هذه إال جزية   ما: فقالعكتاب رسول اللّه  
فلمـا  ،  فنظر إىل خيار أسنان إبله فعزهلا للصدقة مث استقبلهما ا         ،  ومسع ما السلمي  . تفرغا مث عودا إيلّ   

بل فخذوها فإن نفسـي بـذلك       : فقال. وما نريد أن نأخذ هذا منك     ،  ما جيب عليك هذا   : رأوها قالوا 
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أروين : مث رجعـا إىل ثعلبـة فقـال       . فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات      ،  وإمنا هي له  طيبة  
فانطلقا حـىت   . انطلقا حىت أرى رأيي   . ما هذه إال أخت اجلزية    ،  ما هذه إال جزية   : كتابكما فقرأه فقال  

فأخرباه بالـذي   ،  كةودعا للسلمي بالرب  ،  قبل أن يكلمهما   " يا ويح ثعلبة  :  " فلما رآمها قال  عأتيا النيب 
ومنهم من عاهد اللّه لئن آتانـا مـن فضـله            " فأنزل اللّه عز وجل   . صنع ثعلبة والذي صنع السلمي    

: فقال،  فخرج حىت أتاه  ،  رجل من أقارب ثعلبة فسمع بذلك     عوعند رسول اللّه  . اآلية . . .  " لنصدقن
، فسأله أن يقبل منـه صـدقته      عنيبفخرج ثعلبة حىت أتى ال    ؛  أنزل اللّه فيك كذا وكذا    ! وحيك يا ثعلبة  

 " عفقال له رسول اللّه   ،  فجعل حيثو على رأسه التراب     " إن اللّه منعين أن أقبل منك صدقتك      :  " فقال
فقـبض  ؛ أن يقبض صدقته رجع إىل مرتلـه  ع فلما أىب رسول اهللا " قد أمرتك فلم تطعين   ،  هذا عملك 
، حني اسـتخلف   ا مث أتى أبا بكر   .  منه شيئاً  ومل يقبل  - صلى اللّه عليه وآله وسلم     - رسول اللّه 

مل يقبلـها   : فقال أبو بكر  ؛  قد علمت مرتليت من رسول اللّه وموضعي من األنصار فاقبل صدقيت          : فقال
يا أمـري   : أتاه فقال  ا فلما ويل عمر  . فقبض أبو بكر ومل يقبلها    ؛  وأىب أن يقبلها  عمنك رسول اللّه  

. فقبض ومل يقبلـها   ؟  وأنا أقبلها منك  ،  وال أبو بكر  عا رسول اللّه  مل يقبله : فقال،  املؤمنني اقبل صدقيت  
وأنا ،  وال أبو بكر وال عمر    عمل يقبلها رسول اللّه   : فقال،  اقبل صدقيت : أتاه فقال  ا فلما ويل عثمان  

  . . فهلك ثعلبة يف خالفة عثمان. فلم يقبلها منه؟ أقبلها منك
وهو يصـور   ،  فإن النص عام  ،  أو كان غريها   وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لرتول اآليات        

وإذا كانـت  . ومل يبلغ اإلميان فيها أن يتمكن، ويرسم منوذجاً مكرراً للنفوس اليت مل تستيقن  ،  حالة عامة 
أن نقض العهد والكذب على اللّه قد       عفإن علم الرسول  ،  الرواية صحيحة يف ربط احلادثة برتول اآليات      

يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته الـيت           ،  إىل يوم يلقونه  أورث املخلفني نفاقاً يف قلوم      
ألنه إخبار مـن    ،  إمنا عامله بعلمه حباله الذي ال شك فيه       . ومل يعامله بالظاهر حسب الشريعة    ،  ظهر ا 

 مع عدم اعتباره مرتداً فيؤخذ بعقوبة الـردة وال        . تصرفاً تأديبياً برد صدقته   عوكان تصرفه . العليم اخلبري 
إن الشـريعة تأخـذ النـاس    . وال يعين هذا إسقاط الزكاة عن املنافقني شريعة   . مسلماً فتقبل منه زكاته   

 . فال يقاس عليه، كالذي كان يف هذا احلادث اخلاص، فيما ليس فيه علم يقيين. بظاهرهم
.  غري أن رواية احلادث تكشف لنا كيف كان املسلمون األوائل ينظرون إىل الزكـاة املفروضـة     

فهو اخلاسر الذي يستحق التـرحم  ، من حيرم أداءها أو حيرم قبوهلا منه، إم كانوا حيتسبوا نعمة عليهم   
 : مدركني حلقيقة املعىن الكامن يف قوله تعاىل! مما أصابه من رفض زكاته

  . .  " خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا " 
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وهذا هو الفارق بني فريضة تؤدى ابتغاء رضوان اللّه         .  فكانت هلم غنما ينالونه ال غرماً حيملونه      
 ! وضريبة تدفع ألن القانون حيتمها ويعاقب عليها الناس

واآلن يعرض السياق لونا آخر من تصورات املنافقني للزكاة خيالفون به ذلك التصور احلق عنـد                
ـ  ،  ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز       ؛  املؤمنني الصادقني  ن طـبعهم املنحـرف     النابعني م

 : املدخول
، والـذين ال جيـدون إال جهـدهم       ،  الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصـدقات        " 

  . .  " سخر اللّه منهم وهلم عذاب أليم. فيسخرون منهم
تصور نظرة املنافقني املنحرفة لطبيعة اإلنفاق يف سبيل        ،   والقصة املروية عن سبب نزول هذه اآلية      

 . ثه يف النفوساللّه وبواع
ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أيب حـامت مـن           ،   أخرج ابن جرير من طريق حيىي بن أيب كثري        

يعـين يف   [  على الصـدقة  عحث رسول اللّه  : قال - بألفاظ خمتلفة  - طريق احلكم بن أبان عن عكرمة     
جئتـك  ،  انية آالف يا رسول اللّه مايل مث    : فجاء عبد الرمحن بن عوف بأربعة آالف فقال        ]غزوة تبوك   

وجاء أبـو عقيـل      " . بارك اللّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت      :  " فقال. بنصفها وأمسكت نصفها  
فلمـزه  : قال. يا رسول اللّه أصبت صاعني من متر صاع أقرضه لريب وصاع لعيايل           : بصاع من متر فقال   

 ؟ اللّه ورسوله غنيني عن صاع هذاأمل يكن : وقالوا. ما الذي أعطى ابن عوف إال رياء: وقالوا، املنافقون
وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعني أجـرا         ،   ويف روايات أخرى أم قالوا عن أيب عقيل       

 ! إنه إمنا أراد أن يذكر بنفسهعجاء بأحدمها لرسول اللّه، له
واطمئنـان  ،  ورضا قلب ،   وهكذا تقولوا على املؤمنني الذين انبعثوا إىل الصدقة عن طواعية نفس          

ذلك أم ال يدركون    . وكل على غاية جهده   ،  ورغبة يف املسامهة يف اجلهاد كل على قدر طاقته        ،  ضمري
ال يدركون حساسية الضمري اليت ال دأ إال بالبذل عن طيـب            . بواعث هذا التطوع يف النفوس املؤمنة     

. ميان والتضحية واملشـاركة   لتليب دواعي اإل  ،  ال يدركون املشاعر الرفرافة اليت تنبعث انبعاثاً ذاتياً       . خاطر
جيرحون صاحب الكـثري    . إنه يذكر بنفسه  ! وعن املقل ،  إنه يبذل رياء  : من أجل هذا يقولون عن املكثر     

فال يسلم من جترحيهم وعيبهم أحـد مـن         . وحيتقرون صاحب القليل ألنه يبذل القليل     ،  ألنه يبذل كثرياً  
وال ،  ال ينفقـون إال ريـاء     ،  حو األنفـس  ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو األيدي شحي      . اخلريين

 . يدركون من بواعث النفوس إال مثل هذا الباعث الصغري احلقري
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 :  ومن مث جيبههم الرد احلاسم اجلازم
  . .  " سخر اللّه منهم وهلم عذاب اليم " 

ة فمن شرذمة صغرية هزيلة من البشر الضعاف الفانني وسخري        . وياهلوهلا عاقبة .  وياهلوهلا سخرية 
 ! أال إنه للهول املفزع الرهيب! ؟ اخلالق اجلبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم

ذلـك بـأم    ،  إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اللّه هلم        ،  استغفر هلم أو ال تستغفر هلم      " 
  . .  " واللّه ال يهدي القوم الفاسقني، كفروا باللّه ورسوله

فما عاد  ،  قد تقرر مصريهم  ،  عني بالصدقات على هذا النحو     هؤالء املنافقون الذين يلمزون املتطو    
 : يتبدل

  . .  " فلن يغفر اللّه هلم " 
 . فإنه وعدم االستغفار هلم سواء،  لن جيديهم استغفار
فأما هؤالء فقد أخـرب     . كان يستغفر للمخطئني عسى أن يتوب اللّه عليهم       ع ويبدو أن الرسول  

  :فال رجعة فيه، بأن مصريهم قد تقرر
  . .  " واللّه ال يهدي القوم الفاسقني . .  "  " ذلك بأم كفروا باللّه ورسوله " 

وفسدت قلوم فلم يعد يرجـى هلـا        .  أولئك الذين احنرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى هلم أوبة         
  . . صالح

  . .  " إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اللّه هلم " 
، واملعىن العام أن ال رجاء هلم يف مغفـرة        . ال على أا رقم حمدد    ،  ري والسبعون تذكر عادة للتكث   

والضـالل  ،  والقلب البشري حني يصل إىل حد معني من الفساد ال يصـلح           . ألنه ال سبيل هلم إىل توبة     
 . واللّه أعلم بالقلوب. حني ينتهي إىل أمد معني ال يرجى بعده اهتداء

|     |     | 
 : يف غزوة تبوكعإىل احلديث عن املتخلفني عن رسول اللّه - ىمرة أخر - وينتقل السياق

وكرهوا أن جياهدوا بـأمواهلم وأنفسـهم يف        ،  فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اللّه      " 
فليضحكوا قلـيال   . نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون      : قل. ال تنفروا يف احلر   : وقالوا،  سبيل اللّه 
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: فإن رجعك اللّه إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقـل         . ا يكسبون وليبكوا كثريا جزاء مبا كانو    
وال . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني       . لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً       

. إم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسـقون       ،  تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه         
  " وتزهق أنفسهم وهم كافرون   ،  إمنا يريد اللّه أن يعذم ا يف الدنيا       ،  أمواهلم وأوالدهم وال تعجبك   

 . . 
وقعد م ضـعف    . والشح بالنفقة ،  ثقلة احلرص على الراحة   .  هؤالء الذين أدركتهم ثقلة األرض    

اإلمهال كما لو   والتعبري يلقي ظل     - هؤالء املخلفون  . . وخواء القلب من اإلميان   ،  اهلمة وهزال النخوة  
وتركـوا ااهـدين     " خالف رسول اهللا   " فرحوا بالسالمة والراحة   - كانوا متاعاً خيلف أو مهالًيترك    

وكرهـوا أن جياهـدوا      " ! وحسبوا أن السالمة العامة غاية حيرص عليها الرجال       ،  يالقون احلر واجلهد  
وهي قولة املسترخي الناعم الذي      " يف احلر ال تنفروا   : وقالوا . .  "  " بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اللّه    

 . ال يصلح لشيء مما يصلح له الرجال
، وكثريون هم الذين يشفقون من املتاعـب      ؛  وطراوة اإلرادة ،   إن هؤالء هلم منوذج لضعف اهلمة     

ويفضلون السالمة الذليلة على اخلطر     ،  ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكرمي     ،  وينفرون من اجلهد  
ولكـن هـذه    . وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف اجلادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات         . زالعزي

ألا تدرك بفطرا أن كفاح العقبات واألشواك       ،  الصفوف تظل يف طريقها اململوء بالعقبات واألشواك      
 . رجالوأنه ألذ وأمجل من القعود والتخلف والراحة البليدة اليت ال تليق بال، فطرة يف اإلنسان

 :  والنص يرد عليهم بالتهكم املنطوي على احلقيقة
 .  " نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون: قل. ال تنفروا يف احلر: وقالوا " 

فكيف م يف حـر     . ويؤثرون الراحة املسترخية يف الظالل    ،   فإن كانوا يشفقون من حر األرض     
فإما كفاح يف سـبيل     . ولكنها كذلك حقيقة  ،  يرةوإا لسخرية مر  ؟  وأطول أمداً ،  جهنم وهي أشد حراً   

 : وإما انطراح يف جهنم ال يعلم مداه إال اللّه، اللّه فترة حمدودة يف حر األرض
  . .  " فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً جزاء مبا كانوا يكسبون " 

وإن يوماً عند   . وإنه لبكاء يف أيام اآلخرة الطويلة     ،  وإنه لضحك يف هذه األرض وأيامها املعدودة      
 . ربك كألف سنة مما يعدون
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  . .  " جزاء مبا كانوا يكسبون " 
 : وهو اجلزاء العادل الدقيق،  فهو اجلزاء من جنس العمل

. وختلفوا عن الركب يف أول مـرة       - يف ساعة العسرة   -  هؤالء الذين آثروا الراحة على اجلهد     
وال أن يتاح   ،  جيوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي    وال  ،  وال يرجون جلهاد  ،  هؤالء ال يصلحون لكفاح   

 : هلم شرف اجلهاد الذي ختلوا عنه راضني
لن خترجوا معـي أبـداً ولـن    : فقل، فإن رجعك اللّه إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج     " 

  . .  " فاقعدوا مع اخلالفني، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، تقاتلوا معي عدواً
. جة إىل طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد يف الكفاح الطويل الشاق            إن الدعوات يف حا   

والصف الذي يتخلله الضعاف املسترخون ال يصمد ألم خيذلونه يف ساعة الشدة فيشيعون فيه اخلذالن               
فالذين يضعفون ويتخلفون جيب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من التخلخل            . والضعف واالضطراب 

، مث يعودون إليه يف سـاعة الرخـاء       ،  لتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف يف ساعة الشدة        وا. واهلزمية
  . . وعلى الدعوة اليت يكافح يف سبيلها كفاحه املرير، جناية على الصف كله

 .  " لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً: فقل " 
 . ؟  ملاذا
  . .  " إنكم رضيتم بالقعود أول مرة " 
واجلهاد عبء ال ينهض به إال من       ،  وشرف االنتظام يف الكتيبة   ،  قدمت حقكم يف شرف اخلروج     فف
 : فال مساحة يف هذا وال جماملة. هم له أهل
  . .  " فاقعدوا مع اخلالفني " 

 .  املتجانسني معكم يف التخلف والقعود
فليعرف . الدعوة ورجاهلا أبداً  وإنه لطريق هذه    ،   هذا هو الطريق الذي رمسه اللّه تعاىل لنبيه الكرمي        

  . . أصحاا يف كل زمان ويف كل مكان ذلك الطريق
، بأال يسمح للمتخلفني يف ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا يف الصفوف          ع وكما أمر اللّه رسوله   

 : كذلك أمره أال خيلع عليهم أي ظالل من ظالل التكرمي
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إم كفروا باللّه ورسوله ومـاتوا      . على قربه وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم           " 
 .  " وهم فاسقون

ولكن داللة اآلية أعـم مـن احلـوادث         .  ولقد ذكر املفسرون حوادث خاصة عنتها هذه اآلية       
هـو عـدم    ،  فهي تقرر أصالً من أصول التقدير يف نظام اجلماعة املكافحة يف سبيل العقيـدة             . اخلاصة

وعـدم ااملـة يف     ؛  ن يؤثرون الراحة املسترخية على الكفاح الشاق      التسامح يف منح مظاهر التكرمي مل     
ومقياس هذا التقدير هو الصرب والثبات والقوة واإلصرار والعزمية اليت ال           . تقدير منازل األفراد يف الصف    

 . تسترخي وال تلني
وهو  " إم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون       "  والنص يعلل هذا النهي يف موضعه هنا      

أوسـع   - كما ذكرنا  - ولكن القاعدة  . . على قرب منافق  عتعليل خاص بعدم الصالة أو قيام الرسول      
واجلماعة املسلمة جيب أال تبذل هذا التكرمي ملن يتخلف عن          . فالصالة والقيام تكرمي  . من املناسبة اخلاصة  

ومبا يصربون  ،  يبذلون يف سبيل اللّه   ولتظل قيم الرجال منوطة مبا      ،  لتبقى له قيمته  ،  الصف يف ساعة اجلهاد   
مث ،  وخيلصون أنفسهم وأمواهلم للّه ال يتخلفون ما يف ساعة الشـدة          ،  ويثبتون على اجلهد  ،  على البذل 

 ! يعودون يف الصف مكرمني
 : وال التكرمي الباطن ينالونه يف عامل الضمري،  ال التكرمي الظاهر ينالونه يف أعني اجلماعة

إمنا يريد اللّه أن يعذم ا يف الدنيا وتزهق أنفسهم وهـم            . هلم وأوالدهم وال تعجبك أموا   " 
  . .  " كافرون

فاملقصود هنا أال يقام وزن     . أما مناسبة ورودها فتختلف   .  واملعىن العام لآلية قد سبق يف السياق      
ال يف الظـاهر    وهم ال يستحقونه    . ألن اإلعجاب ا نوع من التكرمي الشعوري هلم       ،  ألمواهلم وأوالدهم 

 . إمنا هو االحتقار واإلمهال هلم وملا ميلكون. وال يف الشعور
|     |     | 

: وقالوا،  وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم             " 
لكـن  . رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوم فهم ال يفقهـون           : ذرنا نكن مع القاعدين   

، وأولئك هم املفلحون  ،  وأولئك هلم اخلريات  ،  الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم      
  . .  " ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها، أعد اللّه هلم جنات جتري من حتتها األار
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ـ . وطبيعة اإلميان والقوة والـبالء    . طبيعة النفاق والضعف واالستخذاء    . .  إما طبيعتان  ا وإم
 . وخطة االستقامة والبذل والكرامة. خطة االلتواء والتخلف والرضى بالدون . . خطتان

جاءوا ال  . الذين ميلكون وسائل اجلهاد والبذل    ،   فإذا أنزلت سورة تأمر باجلهاد جاء أولوا الطول       
ولكن ،  ه إياهم وشكر النعمة اليت أعطاها اللّ    ،  ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم املقدرة اليت وهبها اللّه هلم        

دون أن  . ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء ال يذودون عن حرمة وال يدفعون عن سكن              
وطالب السالمة ال حيسون    ،  ما دام فيها السالمة   ،  يستشعروا ما يف هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان        

 : فالسالمة هدف الراضني بالدون، العار
  . .  " ع اخلوالفرضوا بأن يكونوا م " 
  . .  " وطبع على قلوم فهم ال يفقهون " 

ومـا يف التخلـف مـن    ،  ولو كانوا يفقهون ألدركوا ما يف اجلهاد من قوة وكرامة وبقاء كرمي         
 . ضعف ومهانة وفناء ذميم

وإن . وإن ضريبة الذل ألفدح يف كثري من األحـايني        . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة       " 
فتختار الذل واملهانة هرباً من هذه      ،  نفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة ال تطاق         بعض ال 

حيسبون ،  وتفرق من صداها  ،  ختاف من ظلها  ،  مفزعة قلقة ،  فتعيش عيشة تافهة رخيصة   ،  التكاليف الثقال 
فـدح مـن    هؤالء األذالء يؤدون ضـريبة أ      . . ولتجدم أحرص الناس على حياة    ،  كل صيحة عليهم  
ويؤدوا ،  ويؤدوا من أقدارهم  ،  يؤدوا من نفوسهم  . إم يؤدون ضريبة الذل كاملة    . تكاليف الكرامة 

ومن  " )1(وكثريا ما يؤدوا من دمائهم وأمواهلم وهم ال يشعرون          ،  ويؤدوا من اطمئنام  ،  من مسعتهم 
  . .  " قلوم فهم ال يفقهونرضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على  " أولئك الذين . . هؤالء

جاهـدوا   . .  " وهم طراز آخر غري ذلك الطـراز       . .  " لكن الرسول والذين آمنوا معه     " 
وعملوا للعزة الـيت ال تنـال       ؛  وأدوا واجب اإلميان  ،  فنهضوا بتكاليف العقيدة   . .  " بأمواهلم وأنفسهم 

يف الدنيا هلم العزة وهلم الكرامـة وهلـم         ،  خرةخريات الدنيا واآل   . .  " وأولئك هلم اخلريات   " بالقعود
وأولئـك هـم     " وهلم رضوان اللّه الكـرمي    ،  ويف اآلخرة هلم اجلزاء األوىف    . املغنم وهلم الكلمة العالية   

                                                 
 " . دار الشروق " .  " دراسات إسالمية "  من فصل ضريبة الذل يف كتاب )1(
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أعد اللّـه   :  " الفالح يف الدنيا بالعيش الكرمي القومي والفالح يف اآلخرة باألجر العظيم           . .  " املفلحون
 .  " ذلك الفوز العظيم "  "  . . تها األار خالدين فيهاهلم جنات جتري من حت

سيصيب الـذين   ،  وقعد الذين كذبوا اللّه ورسوله    ،  وجاء املعذّرون من األعراب ليؤذن هلم      " 
  . .  " كفروا منهم عذاب أليم

وأمـا اآلخـرون   ،  فأما األولون فهم ذوو األعذار احلقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا يف التخلف     
أمـا  . وهؤالء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم      . قعدوا كاذبني على اللّه والرسول    . عدوا بال عذر  فق

 . الذين يتوبون وال يكفرون فمسكوت عنهم لعل هلم مصرياً غري هذا املصري
|     |     | 

 فاإلسالم دين . فليس اخلروج ضربة الزب على من يطيقون ومن ال يطيقون         . وأخريا حيدد التبعة  
، والذين عجزوا عن النفرة ال تثريب عليهم وال مؤاخـذة هلـم           . اليسر وال يكلف اللّه نفسا إال وسعها      

 : ألم معذورون
وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا          ،  ليس على الضعفاء وال على املرضى      " 

ذين إذا ما أتوك لتحملـهم      وال على ال  . واللّه غفور رحيم  ،  ما على احملسنني من سبيل    . للّه ورسوله 
 .  " قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون

وال علـى  ؛ أو لشـيخوخة تقعـدهم  ،  ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة يف تكوينهم 
لـيس   . . دون ما يتزودون بهوال على املعدمني الذين ال جي؛ املرضى الذين ال يستطيعون احلركة واجلهد 

، ال يغشون وال خيدعون   ،  وقلوم خملصة للّه ورسوله   ،  على هؤالء حرج إذا ختلفوا عن املعركة يف امليدان        
من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذريـة يف   - دون القتال - ويقومون بعد ذلك مبا يستطيعونه 

وهم حيسنون بقـدر مـا      ،  ليس عليهم جناح  . لى املسلمني أو أعمال أخرى تعود بالنفع ع     ،  دار اإلسالم 
 . إمنا اجلناح على املسيئني، فال جناح على احملسنني، يستطيعون

ولكنهم ال جيدون الرواحل اليت حتملهم إىل أرض        ،   وال جناح كذلك على القادرين على احلرب      
ألـم ال   ،  يض أعينهم دموعـاً   أملت نفوسهم حىت لتف   ،  فإذا حرموا املشاركة فيها هلذا السبب     . املعركة

 . جيدون ما ينفقون
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وإـا  . واألمل الصادق للحرمان من نعمة أدائه     ،   وإا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة يف اجلهاد      
ختتلف الروايـات يف تعـيني   علصورة واقعة حفظتها الروايات عن مجاعة من املسلمني يف عهد الرسول         

 . حيحةولكنها تتفق على الواقعة الص، أمسائهم
فجاءته ،  أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه     عوذلك أن رسول اللّه   :  "  روى العويف عن ابن عباس    

:  " فقال هلم ،  يا رسول اللّه امحلنا   : فقالوا،  عصابة من أصحابه فيهم عبد اللّه بن مغفل بن مقوى املازين          
لسوا عن اجلهاد وال جيدون نفقـة       وعز عليهم أن جي   ،  فتولوا وهم يبكون   " واللّه ال أجد ما أمحلكم عليه     

 . فلما رأى اللّه حرصهم على حمبته وحمبة رسوله أنزل عذرهم يف كتابه: وال حممالً
 . نزلت يف بين مقرن من مزينة:  وقال جماهد

: ومن بين واقف  ،  سامل بن عوف  : وقال حممد بن كعب كانوا سبعة نفر من بين عمرو بن عوف           
فضل : ومن بين املعلى  ،  عبد الرمحن بن كعب ويكىن أبا ليلى      : النجارومن بين مازن بن     ،  حرمي بن عمر  

 . عمرو بن عتمة وعبداللّه بن عمرو واملزين: ومن بين سلمة، اللّه
وهـم  عمث إن رجاالً من املسلمني أتوا رسـول اللّـه         :  وقال ابن إسحاق يف سياق غزوة تبوك      

وعلية بن زيد أخو    ،  سامل بن عمري  : ن عوف الباكون وهم سبعة نفر من األنصار وغريهم من بين عمرو ب          
، وأبو ليلى عبد الرمحن بن كعب أخو بين مازن وعمرو بن احلمام بن اجلموح أخو بين سلمة                ،  بين حارثة 

بل هو عبد اهللا بن عمرو املزين وحرمي بن عبد اللّه أخو            : وبعض الناس يقول  ،  وعبد اهللا بن املغفل املزين    
ال أجد ما   :  " فقال: وكانوا أهل حاجة  عفاستحملوا رسول اللّه  ،  اريبين واقف وعياض بن سارية الفز     

 . تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون " أمحلكم عليه
. فلننظر أين حنن مـن هـؤالء      . ومبثل هذه الروح عزت كلمته    ،   مبثل هذه الروح انتصر اإلسالم    

. النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه املشاعر        مث لنطلب   . ولننظر أين روحنا من تلك العصبة     
 . وإال فلنسدد ولنقارب واللّه املستعان

|     |     | 
 تابع تفسري سورة التوبة/ بداية تفسري اجلزء احلادي عشر من القرآن الكرمي 

ومـن   - اليت سبق الشطر األكرب منها يف اجلزء العاشر        - يتألف هذا اجلزء من بقية سورة التوبة      
أما سورة يونس فسنعرف ا يف موضعا من هـذا         : وسنمضي أوالً مع بقية سورة التوبة      .. سورة يونس 

 . اجلزء إن شاء اللّه
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|     |     | 
وعـن  ؛  لقد جاء يف اجلزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات اليت تكشـف عـن طبيعتـها                

يف بيان العالقات النهائية بني اتمـع املسـلم         وعن أمهيتها   ؛  املالبسات والظروف اليت أحاطت برتوهلا    
 : ويف بيان طبيعة املنهج احلركي لإلسالم أيضا؛ وسائر اتمعات األخرى

 - إن مل تكن هي آخر ما نزل من القرآن         - من أواخر ما نزل من القرآن     ،  هذه السورة املدنية   " 
كما تضمنت  ؛  سلمة وسائر األمم يف األرض    ومن مث قد تضمنت أحكاماً ائية يف العالقات بني األمة امل          

؛ وكل طبقة مـن طبقاتـه     ،  وأوضاع كل طائفة فيه   ،  وحتديد قيمه ومقاماته  ،  تصنيف اتمع املسلم ذاته   
 . وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقا مصورا مبينا، ووصف واقع هذا اتمع جبملته

 بيان طبيعة املنهج احلركي لإلسالم ومراحلـه        ذات أمهية خاصة يف    - ذا االعتبار  - والسورة " 
 حني تراجع األحكام النهائية اليت تضمنتها مع األحكام املرحلية اليت جاءت يف السور قبلها              - وخطواته

وبدون هذه املراجعة   . وعن مدى حسمه كذلك   ،  وهذه املراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك املنهج        -
كما يقع كلما انتزعت اآليات اليت تتضمن أحكامـاً مرحليـة            ؛ختتلط هذه الصور واألحكام والقواعد    

مث أريد لآليات اليت تتضمن األحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلـك األحكـام               ؛  فجعلت ائية 
  .. .  "  .. وعالقات اتمع املسلم باتمعات األخرى، وخباصة يف موضوع اجلهاد اإلسالمي؛ املرحلية

|     |     | 
 - مع وحدة موضوعها وجوها ومالبسـاا      - ذلك ذكرنا يف تقدمي السورة أا ذات مقاطع       ك

وقد تناول املقطع األول منـها بيـان أحكـام           .. يتوىل كل مقطع بيان األحكام النهائية يف موضوعه       
أحكـام  كما تناول املقطع الثـاين بيـان        . العالقات النهائية بني املسلمني واملشركني يف اجلزيرة العربية       

مث توىل املقطع الثالث النعي على املتثـاقلني الـذين          . العالقات النهائية بني املسلمني وأهل الكتاب عامة      
أي غزو أهل الكتاب املتجمعني على أطراف اجلزيرة لالنقضاض علـى            - دعوا إىل التجهز لغزوة تبوك    
،  وأفاعيلـهم يف اتمـع املسـلم       كما توىل املقطع الرابع فضح املنافقني      - اإلسالم واتمع اإلسالمي  

وكشـف  ،  ومواقفهم يف غزوة تبوك وقبلها ويف أثنائها وما تالهـا         ،  ووصف أحواهلم النفسية والعملية   
وبث الضعف والفتنة والفرقـة يف الصـف        ،  حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم يف التخلف عن اجلهاد       

ب هذا الكشف حتذير اخللص من املؤمنني من        يصاح. واخللص من املؤمنني   ع   وإيذاء رسول اللّه  ،  املسلم
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ومتييز كل منهما بصـفاته     ،  واملفاصلة بني الفريقني  ،  وحتديد العالقات بني هؤالء وهؤالء    ،  كيد املنافقني 
  .. . وأعماله

|     |     | 
، إال بقية يف احلديث عن املـتخلفني       .. وهذه املقاطع األربعة قد سيقت جبملتها يف اجلَزء العاشر        

  ..  حدود التبعة يف التخلف عن اجلهادوعن
 :  ولقد كانت آخر آية يف اجلزء العاشر هي قوله تعاىل

حـرج إذا   ،  وال على الذين ال جيدون مـا ينفقـون        ،  ليس على الضعفاء وال على املرضى      " 
وال على الذين إذا مـا أتـوك        . واللّه غفور رحيم  ،  ما على احملسنني من سبيل    . نصحوا للّه ورسوله  

  " ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقـون      : ملهم قلت لتح
 .. 

 :  أما التكملة اليت يبدأ ا هذا اجلزء فهي قوله تعاىل
وطبع اللّه  ،  رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف    ،  إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء       " 

قـد  ،  لن نؤمن لكم  ،  قل ال تعتذروا  . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم    . ونفهم ال يعلم  ،  على قلوم 
مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا        ،  وسريى اللّه عملكم ورسوله   ،  نبأنا اللّه من أخباركم   

، فأعرضوا عنهم إم رجـس    ؛  سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم       . كنتم تعملون 
فإن ترضوا عنهم فإن اللّـه ال       ،  جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون لكم لترضوا عنهم        ومأواهم  

  ..  " يرضى عن القوم الفاسقني
عما سيكون من حال املنـافقني املـتخلفني         ع   لنبيه - سبحانه -  وقد كان هذا من إنباء اللّه     

وتوجيه له وهلم إىل ما جيـب أن   ؛وأعذارهم إذا رجع من الغزوة ساملاً هو ومن معه من املسلمني اخللص          
 . وما جيب أن يعاملوهم به كذلك، جييبوهم به

|     |     | 
 بعد ذلك جييء املقطع اخلامس يف السورة وهو يتوىل تصنيف اتمع املسلم جبملته يف هذه الفترة               

ابقني املخلصني  أنه كان إىل جوار الس     - كما قلنا يف تقدمي السورة     - ومنه نعلم  - من الفتح إىل تبوك    -
مجاعـات   - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة اتمع املسلم الصلبة القويـة          - من املهاجرين واالنصار  
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وآخرون خلطـوا عمـالَ     ،  واملنافقون من أهل املدينة   . وفيهم املخلصون واملنافقون  ،  األعراب .. أخرى
وطائفـة  . وا يف بوتقة اإلسالم متامـاً     ومل يصهر ،  صاحلاً وآخر سيئا ومل يتم انطباعهم بالطابع اإلسالمي       

. متروك أمرها هللا وفق ما يعلمه مـن حقيقـة حاهلـا ومآهلـا             ،  جمهولة احلال ال تعرف حقيقة مصريها     
والنصوص  .. ويتصلون بأعداء اإلسالم يف اخلارج    ،  ويدبرون املكائد ،  ومتآمرون يتسترون باسم اإلسالم   

؛ وتقرر كيف تعامل يف اتمـع املسـلم       ؛  صار مفيد القرآنية تتحدث عن هذه اجلماعات كلها يف اخت       
 : واخللص من املسلمني إىل طريقة التعامل مع كل منهم يف مثل هذه النصوص ع وتوجه رسول اللّه

واهللا علـيم   . األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله             " 
واهللا ،  عليهم دائرة السـوء   . ويتربص بكم الدوائر  ،  ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما      . حكيم

ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عنـد اهللا وصـلوات                . مسيع عليم 
  ..  " إن اهللا غفور رحيم، سيدخلهم اهللا يف رمحته، أال إا قربة هلم. الرسول

رضـي اهللا عنـهم     ،  ن اتبعوهم بإحسان  والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذي      " 
  ..  " ذلك الفوز العظيم، وأعد هلم جنات جتري حتتها األار خالدين فيها أبدا، ورضوا عنه
ال تعلمهم حنـن    ،  ومن أهل املدينة مردوا على النفاق     ،  وممن حولكم من األعراب منافقون     " 
  ..  " مث يردون إىل عذاب عظيم، سنعذم مرتني، نعلمهم

عسى اهللا أن يتوب علـيهم إن       ،  وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمالً صاحلا وآخر سيئا        " 
، وصل عليهم إن صالتك سكن هلـم      ،  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا      . اهللا غفور رحيم  
  " .  .. . واهللا مسيع عليم

  ..  " يمواهللا عليم حك، إما يعذم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون ألمر اهللا " 
والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله              " 

ملسجد أسـس   ،  ال تقم فيه أبدا   . واهللا يشهد إم لكاذبون   ،  وليحلفن إن أردنا إال احلسىن    ؛  من قبل 
  ..  " حيب املطهرينواهللا ، فيه رجال حيبون أن يتطهروا، على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

يف ثنايا استعراض النصـوص     ،   وسنحاول أن نتبني من هم املقصودون بكل فئة من هذه الفئات          
 . فيما بعد تفصيال

|     |     | 
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فيتضمن تقريرا لطبيعة البيعة اإلسالمية مع اهللا سـبحانه         ،  فأما املقطع السادس واألخري يف السورة     
وواجب أهل املدينة ومـن حـوهلم مـن         ؛  اجلهاد وحدوده وكيفيته  وطبيعة هذا   ؛  على اجلهاد يف سبيله   

كذلك يتضمن ضرورة املفاضلة الكاملة بني املسلمني ومن عداهم على أساس العقيـدة              .. األعراب فيه 
مبا يف ذلـك أهلـهم      ؛  وإقامة العالقات بينهم وبني من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها          ؛  وحدها

مع ذكر  ؛  ضمن بياناً ملصائر الذين ختلفوا عن الغزوة غري منافقني وال متآمرين          مث يت  .. وقرابتهم وعشريم 
 : وذلك يف مثل هذه النصوص .. بعض أحوال املنافقني ومواقفهم املميزة هلم جتاه األوامر القرآنية

يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلـون      ،  إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          " 
فاستبشـروا  ؟  مـن اللّـه   ،  ومن أوىف بعهده  . وعدا عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن      ،  تلونويق

 .  " وذلك هو الفوز العظيم، ببيعكم الذي بايعتم به
من بعد ما تبني     - ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب            " 

فلما تبني لـه    ،  غفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه       وما كان است  . هلم أم أصحاب اجلحيم   
 .  " إن إبراهيم ألواه حليم، أنه عدو للّه تربأ منه

من بعد مـا     - لقد تاب اللّه على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة            " 
، لى الثالثة الـذين خلفـوا     وع. إنه م رؤوف رحيم   ،  مث تاب عليهم   - كاد يزيغ قلوب فريق منهم    

وظنوا أن ال ملجأ من اللّـه إال        ،  وضاقت عليهم أنفسهم  ،  حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت      
 .  " إن اللّه هو التواب الرحيم، مث تاب عليهم ليتوبوا، إليه

ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسـول اللّـه وال يرغبـوا            " 
وال يطـأون   ،  ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اللّـه            ،  عن نفسه بأنفسهم  

إن اللّه ال يضـيع أجـر       ،  وال ينالون من عدو نيالً إال كتب هلم به عمل صاحل          ،  موطئاً يغيظ الكفار  
سـن  ليجزيهم اللّه أح، وال يقطعون وادياً إال كتب هلم  ،  وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية     . احملسنني

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهـوا يف          ،  وما كان املؤمنون لينفروا كافة    . ما كانوا يعملون  
 .  " الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

واعلموا أن اللّه   ،  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة            " 
 .  " مع املتقني
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فأما الذين آمنـوا فـزادم    ؟  أيكم زادته هذه إمياناً   : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول      "  
 وماتوا وهم كافرون  ،  وأما الذين يف قلوم مرض فزادم رجساً إىل رجسهم        . إمياناً وهم يستبشرون  

 " . 
لّه صرف ال ،  مث انصرفوا ؟  هل يراكم من أحد   : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض        " 

  ..  " قلوم بأم قوم ال يفقهون
، وبتوجيهه من ربه إىل التوكـل عليـه وحـده          ع    ويف النهاية ختتم السورة بصفة رسول اللّه      

 : واالكتفاء بكفالته سبحانه
بـاملؤمنني رؤوف   ،  حريص علـيكم  ،  عزيز عليه ما عنتم   ،  لقد جاءكم رسول من أنفسكم     " 
  ..  " وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت،  إله إال هوال، حسيب اللّه: فإن تولوا فقل. رحيم

  وسنحاول بعد هذا االستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية يف السورة بالتفصـيل             
  .. واللّه املعني.. 

|     |     | 
أَن يكُونواْ مع الْخواِلِف وطَبع اللّه      ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يستأِْذنونك وهم أَغِْنياء رضواْ بِ        + 

 يعتِذرونَ ِإلَيكُم ِإذَا رجعتم ِإلَيِهم قُل الَّ تعتِذرواْ لَن نؤِمن لَكُم قَـد              93علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يعلَمونَ      
كُم ورسولُه ثُم تردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما          نبأَنا اللّه ِمن أَخباِركُم وسيرى اللّه عملَ      

 سيحِلفُونَ ِباللِّه لَكُم ِإذَا انقَلَبتم ِإلَيِهم ِلتعِرضواْ عنهم فَأَعِرضواْ عنهم ِإنهم ِرجس             94كُنتم تعملُونَ   
 ج ماهأْومونَ      وكِْسبواْ يا كَاناء ِبمزج من95ه          فَِإنَّ اللّه مهناْ عوضرفَِإن ت مهناْ عوضرِلت ِلفُونَ لَكُمحي 

 ِم الْفَاِسِقنيِن الْقَوى عضر96الَ ي_  
|     |     | 

وال جيـد هلـم     ،  ونليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الفقراء الذين ال جيدون ما ينفق             
إمنـا   .. من جناح وال حرج إذا هم ختلفوا عن املعركة         .. ما حيملهم عليه إىل أرض املعركة      ع   الرسول

ال يقعـدهم عـذر     ،  يف القعود وهم أغنياء قادرون     ع   اجلناح واحلرج على الذين يستأذنون رسول اللّه      
ذين يرضون أن يقعدوا قعدة اخلوالف      إمنا اجلناح واحلرج على هؤالء القادرين ال       .. حقيقي عن اخلروج  

  .. يف الدور
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، ذلك أم ناكلون متثاقلون   ،  واالستئذان يف القعود  ،   هؤالء هم املؤاخذون يتخلفهم عن اخلروج     
وال ؛  وال يؤدون حق اإلسالم وقد محـاهم وأعـزهم        ؛  وال يؤدون حق اللّه عليهم وقد أغناهم وأقدرهم       

هلم هـذا    - سبحانه - ومن مث خيتار اللّه    .. د أكرمهم وكفلهم  يؤدون حق اتمع الذي يعيشون فيه وق      
 : الوصف

  ..  " رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف " 
والرضا بأن يكونوا مع النساء واألطفـال والعجـزة الـذين         ،  وضعف العزمية ،  فهو سقوط اهلمة  

 ! هم مبعذورينفأما أولئك فما  .. وهم معذورون .. خيلفون يف الدور لعجزهم عن تكاليف اجلهاد
  ..  " وطبع اللّه على قلوم فهم ال يعلمون " 

مبا ارتضـوه   ،  وعطل فيهم أجهزة االستقبال واإلدراك    ،   فقد أغلق اللّه فيهم منافذ الشعور والعلم      
واالحتجاب عن مزاولة النشاط احلركي احلي املتفتح املنطلق        ،  هم ألنفسهم من اخلمول والبالدة والوخم     

ثر اإلنسان السالمة الذليلة والراحة البليدة إال وقد فرغت نفسه مـن دوافـع التطلـع                وما يؤ ! الوثاب
. فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثري يف واقع احليـاة            ،  والتذوق والتجربة واملعرفة  

وحمـرك يف  ، ياةواحلركة دليل احل. وتطبع على القلوب والعقول، وإن بالدة الراحة لتغلق املنافذ واملشاعر  
وتكشف عن  ،  وتشد العضل ،  ومواجهة اخلطر تستثري كوامن النفس وطاقات العقل      . الوقت ذاته للحياة  

وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبيـة        ،  االستعدادات املخبوءة اليت تنتفض عند احلاجة     
طالب الراحة البليـدة والسـالمة      وكل أولئك ألوان من العلم واملعرفة والتفتح حيرمها          .. واالستجابة

 . الذليلة
  ..  وميضى السياق يصف حال هؤالء األغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف

والتـهرب مـن    ،  واحنناء اهلامة ،  وذلة النفس ،  سقوط اهلمة ،   إن وراء حب الدعة وإيثار السالمة     
 : املواجهة واملصارحة

  ..  " ليهميعتذرون إليكم إذا رجعتم إ " 
وللمؤمنني اخللص مبا سيكون من أمر هؤالء املتخلفني من املنافقني           ع    وهذا من إنباء اللّه لرسوله    

 . مما يدل على أن هذه اآليات نزلت يف أثناء العودة وقبل الوصول إىل املدينة. بعد الرجوع من الغزوة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

175

ومـن  ، ور بفعلتهم هذه عاريةذلك أم خيجلون من الظه،  يعتذرون إليكم عن ختلفهم وقعودهم   
 ! واإلشفاق من اجلهاد، وإيثار السالمة، وهي ضعف اإلميان؛ الكشف عن أسباا احلقيقية

 !  " قد نبأنا اللّه من أخباركم. ال نؤمن لكم. ال تعتذروا: قل " 
ولن نأخذ بظـاهر إسـالمكم   ، ولن نصدقكم، فلن نطمئن إليكم . وفروا عليكم معاذيركم  :  قل

وقص علينا دوافـع    ؛  وما تنطوي عليه صدوركم   ،  ذلك أن اللّه قد كشف لنا حقيقتكم      .  نفعل كما كنا 
 . فلم تعد مستورة ال نرى إال ظاهرها كما كنا من قبل معكم، وحدثنا عن حالكم؛ أعمالكم

ذو داللة   " لن نؤمن لكم  :  "  والتعبري عن عدم التصديق والثقة واالئتمان واالطمئنان بقوله تعاىل        
وثقة ،  تصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمئنان بالقلب     . فاإلميان تصديق وثقة وائتمان واطمئنان    . خاصة

 . وللتعبري القرآين دائماً داللته واحياؤه. وثقة متبادلة بينه وبني املؤمنني معه، من املؤمن بربه
 عملكم ما   ولكن اعملوا فإن صدق   . فال جدوى للقول وال معول على الكالم      . ال تعتذروا :  قل
 : وإال فال ثقة بالقول وال ائتمان وال اطمئنان، تقولون فذاك

  ..  " وسريى اللّه عملكم ورسوله " 
. سيزن قولكم بعملكم   ع   ورسول اللّه ؛   واللّه ال ختفى عليه األعمال وال النوايا املخبوءة وراءها        

 . وعلى أساسه سيكون التعامل معكم يف اتمع املسلم
فوراء ذلـك  . مبا جيري يف هذه األرض يف فترة احلياة الدنيا - على كل حال   - ألمر ولن ينتهي ا  

 : يقومان على علم اللّه املطلق بالظواهر والسرائر، حساب وجزاء
  ..  " مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون " 

واللّه سبحانه عامل الغيـب     . فونهوالشهادة ما يشهدونه ويعر   ،   والغيب ما غاب عن الناس علمه     
فهو سبحانه يعلم ما يف هذا العامل املشهود ويعلم ما وراءه من            . ومبعىن أمشل وأكرب  . والشهادة ذا املعىن  

. إمياءة مقصـودة   ..  " فينبئكم مبا كنتم تعملون   :  " ويف قوله تعاىل ألولئك املخاطبني     .. العوامل املغيبة 
وكـم مـن    ! أعلم منهم ا حىت لينبئهم هو ا       - سبحانه - ولكن اللّه . نفهم يعلمون ما كانوا يعملو    

وكم من نتيجة هلذا العمـل ال       ! واللّه أعلم به منه   ،  دافع خفي للعمل خيفى حىت على صاحبه وهو يفعله        
. هو نتيجة اإلنبـاء    - بطبيعة احلال  - واملقصود!  .. واللّه يعلمها دون صاحبها   ،  يدري صاحبه وقوعها  
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إمنا ينص على اإلنباء ذاته     ،  ولكن هذه النتيجة ال ينص عليها     . حلساب واجلزاء احلق على األعمال    وهي ا 
 . ملناسبة هذه اإلمياءة يف هذا السياق

، إم رجـس  ،  فأعرضوا عنهم . لتعرضوا عنهم  - إذا إنقلبتم إليهم   - سيحلفون باللّه لكم   " 
  ..  " جزاء مبا كانوا يكسبون، ومأواهم جهنم
عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إلـيهم هـو       ،   ع     إنباء آخر من اللّه سبحانه لنبيه       وهذا

 ! وكان املنافقون قد ظنوا أم ال يعودون من لقاء الروم. واملؤمنون اخللص معه ساملني آمنني
لعل املسلمني يعرضـون عـن      ؛   فقد علم اللّه وأخرب نبيه أم سيؤكدون معاذيرهم باحللف باللّه         

 . وال حياسبوم عليها وجيازوم ا؛ علتهم وختلفهم عفواً وصفحاًف
إمنـا مبعـىن اإلمهـال      ؛  لكن ال مبعىن العفو والصـفح     ،   مث يوجهه ربه إىل اإلعراض عنهم فعالً      

 : معلالً ذلك بأم دنس يتجنب ويتوقى. واإلجتناب
  ..  " إم رجس، فأعرضوا عنهم " 

إمنا ؛  بأجسادهم وذوام  - أي دنساً  - فهم ليسوا رجساً  . عنوي وهو التجسيم احلسي للدنس امل    
وأدعـى إىل التقـزز     ،  ولكنها الصورة اسمة أشد بشاعة وأبني قذارة      . هم رجس بأرواحهم وأعماهلم   

 ! وإىل اإلحتقار كذلك واإلزدراء، واإلمشئزاز
 م إيثار السـالمة     الذين يقعد  - وهم قادرون على احلركة    -  والقاعدون يف اجلماعة املكافحة   

ودنس قـذر   ،  رجس خبيث يلوث األرواح    .. ما يف ذلك شك وال ريب     . رجس ودنس  .. عن اجلهاد 
 ! كاجلثة املنتنة يف وسط األحياء تؤذي وتعدي؛ يؤذي املشاعر

  ..  " ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون " 
وحيتفظـون  ؛   السالمة والراحة  وجينون؛  ويرحبون بالقعود ؛   وهم حيسبون أم يكسبون بالتخلف    

فهي اخلسـارة   . وأم يضيعون نصيبهم يف اآلخرة    ،  ولكن احلقيقة أم دنس يف الدنيا      .. بالعافية واملال 
 . ؟ ومن أصدق من اللّه حديثاً .. املطبقة بكل ألواا وأشكاهلا

 :  مث ميضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤالء القاعدين بعد عودة ااهدين
  ..  " فإن ترضوا عنهم فإن اللّه ال يرضى عن القوم الفاسقني. لفون لكم لترضوا عنهمحي " 
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مث يتدرجون من هـذا إىل  .  إم يطلبون إبتداء من املسلمني أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً  
لمون ويضمنوا أن يظل املس   ! طلب رضى املسلمني عنهم ليضمنوا السالمة يف اتمع املسلم ذا الرضى          

وال جياهدوم ويغلظون عليهم كما أمرهم اللّه يف هذه         ؛  يعاملوم بظاهر إسالمهم كما كانوا يعاملوم     
 . حمدداً بذلك العالقات النهائية بني املسلمني واملنافقني فيهم؛ السورة أن يفعلوا

وأن اللّـه ال    ؛   ولكن اللّه سبحانه يقرر أم فسقوا عن دين اللّه ذا القعود الناشئ عن النفـاق              
!  .. حىت ولو استطاعوا أن حيلفوا ويعتذروا حىت يرضى عنـهم املسـلمون           . يرضى عن القوم الفاسقني   

يف هذه احلالة ال يغري من غضب        - ولو كانوا هم املسلمني    - ورضا الناس . وحكم اللّه فيهم هو احلكم    
والعودة إىل ديـن    ،  و الرجوع عن هذا الفسق    إمنا السبيل إىل إرضاء اللّه ه     . وال جيديهم فتيالً  ،  اللّه عليهم 
 ! اللّه القومي

وقـرر العالقـات    ؛  يف اجلماعة املسلمة   - من غري عذر   -  وهكذا كشف اللّه هؤالء القاعدين    
وبني املسـلمني وأهـل     ،  كما قررها من قبل بني املسلمني واملشركني      . النهائية بني املسلمني واملنافقني   

 .  احلكم النهائي األخريوكانت هذه السورة هي. الكتاب
|     |     | 

 +                ِلـيمع اللّهوِلِه وسلَى رع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمعأَالَّ ي ردأَجِنفَاقًا وا وكُفْر دأَش ابراَألع
  ِكيم97ح           ِبكُم صبرتيا ومرغم نِفقا يِخذُ متن ياِب مراَألع ِمنو       اللّـهِء ووةُ السآِئرد ِهملَيع اِئروالد

   ِليمع ِميعاللّـِه                  98س ـاٍت ِعنـدبقُر نِفـقا يِخذُ متيِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و ِمنؤن ياِب مراَألع ِمنو 
 اللّه مِخلُهديس مةٌ لَّهبا قُرهوِل أَال ِإنساِت الرلَوصو ِحيمر غَفُور ِتِه ِإنَّ اللّهمح99ِفي ر  

              مهـنع اللّـه ِضـياٍن رسم ِبِإحوهعبات الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسو
اِلِدينخ ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَب100 ِفيه  

                ـنحن ـمهلَمعفَاِق الَ تلَى النواْ عدرِة مِدينِل الْمأَه ِمناِفقُونَ وناِب مراَألع نلَكُم موح نِممو
  101 نعلَمهم سنعذِّبهم مرتيِن ثُم يردونَ ِإلَى عذَاٍب عِظيٍم

               ِإنَّ اللّه ِهملَيع وبتأَن ي ى اللّهسئًا عيس رآخا واِلحالً صملَطُواْ عخ وِبِهمفُواْ ِبذُنرتونَ اعرآخو
   ِحيمر الَ           102غَفُورِإنَّ ص ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ    ملَّه كَنس كت

    ِليمع ِميعس اللّه103و               وه أَنَّ اللّهقَاِت ودذُ الصأْخياِدِه وِعب نةَ عبولُ التقْبي وه واْ أَنَّ اللّهلَمعي أَلَم 
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   ِحيمالر ابوالْ       104التو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُِل اعـاِلِم       وونَ ِإلَـى عدرتسونَ وِمنؤم
  105الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

 ِكيمح ِليمع اللّهو ِهملَيع وبتا يِإمو مهذِّبعا يِر اللِّه ِإمنَ ِلأَموجرونَ مرآخ106و  
  سذُواْ مخات الَِّذينو           ولَهسرو اللّه بارح نا لِّمادصِإرو ِمِننيؤالْم نيفِْريقًا بتا وكُفْرا وارا ِضرِجد

 الَ تقُم ِفيِه أَبـدا لَّمسـِجد   107ِمن قَبلُ ولَيحِلفَن ِإنْ أَردنا ِإالَّ الْحسنى واللّه يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ         
أُس                     ِحـبي اللّـهواْ وـرطَهتـونَ أَن يِحبالٌ يِفيِه ِفيِه ِرج قُومأَن ت قٍم أَحوِل يأَو ى ِمنقْولَى التع س

  ِرينطَّهلَ              108الْمع هانينب سأَس نأَم م رياٍن خوِرضاللِّه و ى ِمنقْولَى تع هانينب سأَس نـفَا    أَفَمش ى
             الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو منهاِر جِبِه ِفي ن ارهاٍر فَانٍف هراْ       109جـونالَِّذي ب مهانينالُ بزالَ ي 

 ِكيمح ِليمع اللّهو مهقُلُوب قَطَّعِإالَّ أَن ت ةً ِفي قُلُوِبِهم110ِريب_  
|     |     | 

يصور طوائفه   - إبان غزوة تبوك   - الدرس جبملته تصنيف للمجتمع اإلسالمي يف ذلك احلني       هذا  
 . مع متيز كل منها بصفاته وأعماله، وطبقاته اإلميانية الداخلة يف تركيبه العضوي العام

 ولقد فصلنا القول يف اجلزء العاشر عند تقدمي السورة عن األسباب التارخيية اليت أنشـأت هـذه     
فنجتزىء هنا من ذلك التفصـيل بـالفقرات        . يات اإلميانية املتعددة يف اجلماعة املسلمة يف املدينة       املستو

 : الستحضار املالبسات اليت كانت حتيط بوجود هذه املستويات املتعددة يف اتمع الواحد، األخرية منه
سـالم يف اجلزيـرة     لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح اإل           .. .  " 

فوق ما كان هلا من      - فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا يف الشؤون الدينية يف اجلزيرة           . العربية
، ذه الصورة العنيـدة   ،  فكانت وقفتها يف وجه الدين اجلديد      - نفوذ إقتصادي وسياسي وأديب كذلك    

األقل مدعاة للتردد واإلنتظـار حـىت       أو على   ،  مدعاة لصرف العرب يف أحناء اجلزيرة عن الدخول فيه        
ودانت بعدها هـوازن    ،  فلما دانت قريش بالفتح   !  .. . تنجلي املعركة بني قريش وهذا النيب من أبنائها       

فأجليـت  ،  وكانت قبائل اليهود الثالث القوية يف املدينة قد خضدت شوكتها ائياً          ؛  وثقيف يف الطائف  
كان ذلك   .. واستسلمت خيرب اإلستسالم األخري   ،  دت بنو قريظة  وأبي،  بنو قينقاع وبنو النضري إىل الشام     

 . وانسياح اإلسالم يف أرجاء اجلزيرة كلها يف خالل عام واحد، إيذاناً بدخول الناس يف دين اللّه أفواجاً
غري أن هذا االتساع األفقي يف رقعة اإلسالم قد أعاد معه مجيع األعـراض والظـواهر الـيت                   " 

بعدما كاد اتمع يربأ منها بتأثري التربية        - ولكن على نطاق أوسع    - عد إنتصار بدر  ظهرت يف اتمع ب   
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ولوال أن اتمـع املـدين      ! يف خالل السنوات السبع بعد بدر الكربى      ،  املستمرة التأثري ،  الطويلة املدى 
ـ  ، جبملته كان قد حتول إىل أن يكون هو القاعدة الصلبة اخلالصة هلذه العقيدة          ركني هلـذا  واألسـاس ال

ولكن اللّه   .. لكان هناك خطر كبري من هذا اإلتساع األفقي السريع يف رقعة اإلسالم يف اجلزيرة             ؛  اتمع
كان قد أعد العصبة املؤلفة من السابقني األولـني مـن املهـاجرين             ،  الذي كان يدبر هلذا األمر ويرعاه     

 - كما أنه ! النسيب الذي جاء به انتصار بدر     واألنصار لتكون هي القاعدة األمينة هلذا الدين بعد التوسع          
كان قد أعد اتمع املدين جبملته ليكون هو القاعدة األمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي                - سبحانه

  .. واللّه أعلم حيث جيعل رسالته .. جاء به فتح مكة
لقـد   " :  " توبةال:  " وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنني الذي جاء عنه يف هذه السورة              " 

وضـاقت  ،  ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عـنكم شـيئا          ،  نصركم اللّه يف مواطن كثرية    
وأنـزل  ،  مث أنزل اللّه سكينته على رسوله وعلى املؤمنني       . عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين      

  ..  " وذلك جزاء الكافرين، وعذب الذين كفروا، جنوداً مل تروها
الذين أسـلموا    " الطلقاء " من األسباب الظاهرة هلذه اهلزمية يف أول األمر أن ألفني من          وكان   " 
 فكان وجود هذين األلفني   . قد خرجوا مع اآلالف العشرة من جند املدينة الذين فتحوا مكة          ،  يوم الفتح 

 -  هـوازن  باإلضافة إىل عامل املفاجأة من     - سبباً يف اختالل التوازن يف الصف      - مع عشرة اآلالف   -
ذلك أن اجليش مل يكن كله من القاعدة الصلبة اخلالصة اليت متت تربيتها وتناسقها يف الزمن الطويل مـا                   

 . بني بدر والفتح
كذلك كان ما ظهر يف أثناء غزوة تبوك من األعراض والظواهر املؤذية مثـرة طبيعيـة هلـذا                   " 

هـذه   .. ستوياا اإلميانية والتنظيمية املخلخلةمب، ودخول تلك األفواج اجلديدة   ؛  اإلتساع األفقي السريع  
واليت اقتضت تلك احلمالت الطويلة املفصلة املنوعـة      ،  الظواهر واألعراض اليت حتدثت عنها سورة التوبة      

  "  .. )1(اليت أشرنا إليها يف املقتطفات املمثلة لكل مقاطع السورة ، األساليب
 :  نصوص هذا الدرس تفصيالً ويف ضوء هذا البيان امل منلك املضي مع

|     |     | 

                                                 
 . 1596 - 1593ص:  وكذلك1578 - 1570 يراجع بتوسع اجلزء العاشر ص)1(
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واللّه علـيم  ، األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله         " 
واللّـه  ، عليهم دائرة السـوء  ،  ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر         . حكيم

ويتخذ ما ينفق قربات عند اللّه وصـلوات        ،  يوم اآلخر ومن األعراب من يؤمن باللّه وال     . مسيع عليم 
  ..  " إن اللّه غفور رحيم، سيدخلهم اللّه يف رمحته، أال إا قربة هلم. الرسول

وكانت هلـم أدوار    ،  وقد كانت قبائل منهم حول املدينة      - وهم البدو  -  بدأ بتصنيف األعراب  
فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلني يف الفئتني         - همقبل إسالم  - يف اهلجوم على دار اإلسالم يف املدينة      
 . اللتني ورد وصفهما يف هذه اآليات

 :  وقد بدأ احلديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة األعراب
واللّه علـيم  ، األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله         " 
  ..  " حكيم

فالشأن يف البدو أن يكونوا أشـد       . ا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة        والتعبري ذ 
 . وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله، كفراً ونفاقاً

وما تنشئه يف طبـاعهم     ،   واجلدارة بعدم العلم مبا أنزل اللّه على رسوله ناشئة من ظروف حيام           
ومن مادية حسية جتعل القيم املاديـة هـي         ،  عرفة وعن الوقوف عند احلدود    ومن بعد عن امل   ،  من جفوة 
ويصلهم باألفق الوضيء املرتفع    ،  ويرفع من تلك القيم   ،  وإن كان اإلميان يعدل من هذه الطباع      . السائدة

 . على احلسية
 : ومما أورده ابن كثري يف التفسري ..  وقد وردت روايات كثرية عن جفوة األعراب

، وهـو حيـدث أصـحابه   ، جلس أعرايب إىل زيد بن صوحان     : ألعمش عن إبراهيم قال   قال ا  " 
! وإن يدك لتـريبين   ،  واللّه إن حديثك ليعجبين   : فقال األعرايب ،   " اوند " وكانت يده قد أصيبت يوم    

 !واللّه ما أدري اليمني يقطعون أم الشمال      : فقال األعرايب ! إا الشمال ؟  وما يريبك من يدي   : فقال زيد 
األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما         :  " صدق اللّه ورسوله  : فقال زيد ابن صوحان   
 .  " أنزل اللّه على رسوله
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عن وهب بن   ،  عن أيب موسى  ،  حدثنا سفيان ،  حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   : وقال اإلمام أمحد   " 
ومن أتى  ،  ومن اتبع الصيد غفل   ،  ية جفا من سكن الباد  :  " قال ع   عن رسول اللّه  ،  عن ابن عباس  ،  منبه

  "  .. السلطان افتنت
وإمنا كانت البعثة من أهل     ،   وملا كانت الغلظة واجلفاء يف أهل البوادي مل يبعث اللّه منهم رسوالً           

 .  " وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى:  "  كما قال تعاىل)1(القرى 
:  " قال ،   - فرد عليه أضعافها حىت رضي     ع   عرايب تلك اهلدية لرسول اللّه    وملا أهدى ذلك األ    " 

ألن هؤالء كـانوا يسـكنون       " لقد مهمت أال أقبل هدية إال من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي             
 . فهم ألطف أخالقاً من األعراب ملا يف طباع األعراب من اجلفاء، مكة والطائف واملدينة واليمن: املدن

، حدثنا أبو أسامة وابن منـري : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال   :  حديث مسلم  قال " 
أتقبلـون  : فقـالوا  ع   قدم ناس من األعراب على رسول اللّه      : قالت،  عن عائشة ،  عن أبيه ،  عن هشام 
ـ   "  ع   فقال رسول اللّه  ! لكنا واللّه ما نقبل   : قالوا! نعم: قالوا؟  صبيانكم ه نـزع  وما أملك إن كان اللّ

 "  .. ؟  منكم الرمحة
. حىت بعد اإلسـالم   .  وكثري من الروايات يكشف عن طابع اجلفوة والفظاظة يف نفوس األعراب          

فال جرم يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اللّـه علـى                    
أو بالنفاق وااللتـواء عنـدما      ؛  هرون غريهم لطول ما طبعتهم البداوة باجلفوة والغلظة عندما يق       ،  رسوله

 . وباالعتداء وعدم الوقوف عند احلدود بسبب مقتضيات حيام يف البادية؛ يقهرهم غريهم
  ..  " واللّه عليم حكيم " 

، حكيم يف توزيع املواهب واخلصائص واالسـتعدادات      .  عليم بأحوال عباده وصفام وطباعهم    
 . ئاتوتنويع األجناس والشعوب والبي

 وبعد الوصف الرئيسي العام لألعراب جييئ التصنيف حسبما أحدث اإلميان يف النفـوس مـن               
وما انشأه كذلك من فروق بني القلوب اليت خالطتها بشاشته والقلوب اليت بقيت على مـا                ؛  تعديالت

 : مما ميثل الواقع يف اتمع املسلم حينذاك؛ فيها من كفر ونفاق

                                                 
 .  القرية هي احلاضرة أو املدينة)1(
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واللّه ،  عليهم دائرة السوء  . ويتربص بكم الدوائر  ،  ذ ما ينفق مغرماً   ومن األعراب من يتخ    " 
  ..  " مسيع عليم

إحلاقاً هلم مبنافقي املدينة الذين كـان       ،   ورمبا عجل بذكر املنافقني من األعراب قبل املؤمنني منهم        
 . وليتصل جو احلديث عن املنافقني من هؤالء ومن هؤالء؛ يتحدث عنهم يف املقطع السالف كله

  ..  " ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً " 
ليستمتع مبزايا  ،  تظاهراً باإلسالم ؛  ويف غزوات املسلمني  ،  فهو مضطر ألن ينفق من ماله يف الزكاة       

وهو يعد ما ينفقـه  ! ومداراة للمسلمني وهم أصحاب السلطان اليوم يف اجلزيرة ،  احلياة يف اتمع املسلم   
 . وال حباً يف انتصار اإلسالم واملسلمني، ال مساعدة للغزاة ااهدين، رهاًغرامة وخسارة يؤديها كا

  ..  " ويتربص بكم الدوائر " 
 ! ويتمىن أال يعودوا من غزاة ساملني،  وينتظر مىت تدور الدائرة على املسلمني
ول الدعاء  ودعاء اللّه معناه وقوع مدل    ؛  عليهم - سبحانه -  وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من اللّه     

 : عليهم
  ..  " عليهم دائرة السوء " 

وذلك من بـاب جتسـيم     . وتدور عليهم فال تدعهم   ؛   كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فال تفلتهم      
 . )1(الذي يعمق وقع املعىن وحيييه ، املعنوي وختييله

  ..  " واللّه مسيع عليم " 
والنفاق الـذي   ،  أعداء اجلماعة املسلمة   والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من          

 . واللّه مسيع ملا يقولون عليم مبا يظهرون وما يكتمون .. وختفيه ظواهرهم، حتتويه جواحنهم
 :  وهناك الفريق اآلخر ممن خالطت قلوم بشاشة اإلميان

ويتخذ ما ينفق قربات عند اللّـه وصـلوات         ،  ومن األعراب من يؤمن باللّه واليوم اآلخر       " 
 .  " إن اللّه غفور رحيم. سيدخلهم اللّه يف رمحته. أال إا قربة هلم. الرسول

                                                 
 " . دار الشروق " .  " لفين يف القرآن التصوير ا:  " يف كتاب" التخييل احلسي والتجسيم :  "  يراجع فصل)1(
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وال امللـق   ،  ال اخلوف من الناس   ،   فهو اإلميان باللّه واليوم اآلخر باعث اإلنفاق عند هذا الفريق         
 ! وال حساب الربح واخلسارة يف دنيا الناس، للغالبني

ويتطلب صـلوات   ؛  يبتغي مبا ينفق أن يكون قرىب من اللّه        وهذا الفريق املؤمن باللّه واليوم اآلخر       
وهو يدعو ا للمؤمنني باللّه واليوم      ،  املقبولة عند اللّه  ،   ع    الدالة على رضاه   .. أي دعواته  .. الرسول
 . املنفقني ابتغاء القرىب من اللّه ورضاه، اآلخر

 :  لذلك يبادر السياق فيقرر هلم أا قرىب مقبولة عند اللّه
  ..  " أال إا قربة هلم " 

 :  ويبشرهم حبسن العاقبة وعداً من اللّه حقاً
  ..  " سيدخلهم اللّه يف رمحته " 

علـى   " دائرة السـوء   " وذلك يف مقابل جتسيم   ؛   وجيسم الرمحة كأا دار يدخلوا فتحتويهم     
 . ويتربص باملؤمنني الدوائر، الذي يتخذ ما ينفق مغرماً، الفريق االخر

 .  " إن اللّه غفور رحيم"  
  .. ويرحم من يبتغون الرمحة، ويغفر ما كان من ذنب، ويتقبل النفقة،  يقبل التوبة

|     |     | 
حاضـره   .. وبعد تصنيف األعراب على وجه اإلمجال يستطرد السياق يف تصنيف اتمع كلـه            

. رين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسـان     السابقني األولني من املهاج   : إىل أربع طبقات إميانية    .. وباديه
والذين خلطوا عمالً صـاحلاً وآخـر       . واملنافقني الذين مردوا على النفاق من أهل املدينة ومن األعراب         

 : والذين أرجئ احلكم يف أمرهم حىت يقضي اللّه فيهم بقضائه. سيئاً
رضي اللّـه عنـهم     ،  والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان        " 
  ..  " ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا، وأعد هلم جنات جتري حتتها األار، ورضوا عنه
ال تعلمهم حنـن    ،  مردوا على النفاق  ،  وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة        " 
 .  " مث يردون إىل عذاب عظيم، سنعذم مرتني، نعلمهم
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عسى اللّه أن يتوب عليهم إن      . خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا    . ذنوموآخرون اعترفوا ب   " 
، وصل عليهم إن صالتك سكن هلم     ،  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا      . اللّه غفور رحيم  
وان اللّه هـو التـواب   ، أمل يعلموا أن اللّه يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات     . واللّه مسيع عليم  

وستردون إىل عامل الغيب والشـهادة      ،  ملوا فسريى اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون     اع: وقل؟  الرحيم
 .  " فينبئكم مبا كنتم تعملون

  ..  " واللّه عليم حكيم، إما يعذم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون ألمر اللّه " 
تذار من اعتذر   وبعد اع ؛   والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه اآليات بعد العودة من تبوك            

سواء منهم من اعتذر صادقا ومن ربـط نفسـه        . ومن املؤمنني املتخلفني كذلك   ؛  من املنافقني املتخلفني  
وهـم  ،  ومن مل يعتذر بشيء راجياً أن يقبل اللّه توبته بصـدقه           ع   بسارية املسجد حىت حيله رسول اللّه     

 - كمـا سـيجيء    - يهم وقبل توبتهم  الثالثة الذين خلفوا فلم حيكم يف شأم بشيء حىت تاب اللّه عل           
 - وكـان اللّـه   . وكان جمموع هؤالء ميثل صنوف الناس من حول الدعوة يف اجلزيرة بعد غزوة تبوك             

، ومن معه من املؤمنني اخللـص    ع   يكشف أرض احلركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله         - سبحانه
قبـل أن   ،  يف موطنه األول  ،  وىل هلذا الدين  هذا الكشف النهائي الكامل قرب اية املطاف يف اجلولة األ         

 " يف " اإلنسـان  " وحترير،  ينطلق إىل األرض كلها بإعالنه العام بالعبودية للّه وحده والدينونة له وحده           
 . من العبودية للعباد يف شىت الصور واألشكال " األرض

فهذا ،  يها ومن عليها  وما عل ،   وال بد للحركة اإلسالمية حني تنطلق أن تتكشف هلا أرض املعركة          
 . حىت يعرف أصحاب احلركة مواضع أقدامهم يف كل خطوة يف الطريق؛ التكشف ضروري لكل خطوة

|     |     | 
رضي اللّـه عنـهم     ،  والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان        " 
  ..  " ذلك الفوز العظيم، اًوأعد هلم جنات جتري حتتها األار خالدين فيها أبد، ورضوا عنه

. السـابقون األولـون مـن املهـاجرين       :  " مبجموعاا الثالث  -  وهذه الطبقة من املسلمني   
كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع املسلم يف اجلزيرة بعد          -  " والذين اتبعوهم بإحسان  . واألنصار
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كانت هي اليت متسك هذا اتمع كلـه يف          و )1(كما أسلفنا يف اجلزء العاشر يف تقدمي السورة          - الفتح
 ! فابتالء الرخاء كثرياً ما يكون أصعب وأخطر من ابتالء الشدة: ويف كل رخاء كذلك، كل شدة

وكذلك السابقون  ،   والسابقون من املهاجرين منيل حنن إىل اعتبار أم هم الذين هاجروا قبل بدر            
يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبـان          الذين   - أما الذين اتبعوهم بإحسان   . من األنصار 
وارتفعوا إىل مسـتواهم    ،  فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إميام وأبلوا بالءهم بعد ذلك          - غزوة تبوك 
 . وهي أشد الفترات طبعاً، وإن بقيت للسابقني سابقتهم بسبقهم يف فترة الشدة قبل بدر - اإلمياين

هم الذين  : فقيل.  اعتبار من هم السابقون من املهاجرين واألنصار        وقد وردت أقوال متعددة يف    
هم الذين هاجروا   : وقيل. هم أهل بدر  : وقيل. هم الذين صلوا للقبلتني   : هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل    

وحنن نرى من تتبعنا ملراحل بناء اتمع املسلم         .. . هم أهل بيعة الرضوان   : وقيل. ونصروا قبل احلديبية  
  .. واللّه أعلم .. أن االعتبار الذي اعتربناه أرجح، ن طبقاته اإلميانيةوتكو

 ولعله حيسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه يف اجلزء العاشر عن مراحل بنـاء اتمـع                   
خرياً مـن إحالتـه إىل اجلـزء    ، يكون حاضراً بني يدي قارئ هذا اجلزء، املسلم وتكون طبقاته اإلميانية  

لتكون هذه احلقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع يف اآليات اليت                ؛السابق
 : نواجهها هنا

 - ممثلة يف قريش   - فلم تكد اجلاهلية  ،  لقد ولدت احلركة اإلسالمية يف مكة على حمك الشدة         " 
وما متثلـه    "  حممداً رسول اللّه   وأن،  أن ال إله إال اللّه    :  " حتس باخلطر احلقيقي الذي يتهددها من دعوة      

ومن مترد ائي علـى كـل طـاغوت يف    ؛ من ثورة على كل سلطان أرضي ال يستمد من سلطان اللّه         
مث باخلطر اجلدي من التجمع احلركي العضوي اجلديد الذي أنشأته هـذه            . األرض والفرار منه إىل اللّه    

؛ منذ اليوم األول بالطاعة للّه ولرسـول اللّـه      هذا التجمع الذي يدين      ع   الدعوة حتت قيادة رسول اللّه    
 . ويتمرد وخيرج على القيادة اجلاهلية املمثلة يف قريش واألوضاع السائدة يف هذه اجلاهلية

حتس ذا اخلطر وذاك حىت شنتها حرباً شعواء         - ممثلة يف قريش أول األمر     - مل تكد اجلاهلية   " 
وحىت أرصدت هلا كـل مـا يف        ؛  وعلى القيادة اجلديدة  ،  دوعلى التجمع اجلدي   .. على الدعوة اجلديدة  

  .. جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة
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لقد انتفض التجمع اجلاهلي ليدفع عن نفسه اخلطر الذي يتهدد وجوده بكل مـا يـدفع بـه           " 
وة إىل  وهذا هو الشأن الطبيعي الذي ال مفر منه كلما قامت دع          . الكائن العضوي خطر املوت عن نفسه     

وكلما متثلـت الـدعوة     ؛  يف جمتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد         ،  ربوبية اللّه للعاملني  
ويواجه التجمع اجلاهلي القدمي مواجهـة      ،  يتبع يف حتركه قيادة جديدة    ،  اجلديدة يف جتمع حركي جديد    

  .. النقيض للنقيض
إىل حـد   ،  يد لألذى والفتنة بكل صـنوفها     وعندئذ تعرض كل فرد يف التجمع اإلسالمي اجلد        " 

ويومئذ مل يكن يقدم على شهادة أن ال إله إال اللّه وأن حممداً رسول               .. إهدار الدم يف كثري من األحيان     
ويأ ؛  إال كل من نذر نفسه للّه     ،  والدينونة لقيادته اجلديدة  ،  واالنضمام إىل التجمع اإلسالمي الوليد    ،  اللّه

 . واملوت يف أبشع الصور يف بعض األحيان، نة واجلوع والغربة والعذابالحتمال األذى والفت
فأما العناصـر   ؛  بذلك تكونت لإلسالم قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً يف اتمع العريب            " 

وكان هـذا النـوع     ؛  اليت مل حتتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إىل اجلاهلية مرة أخرى             
فلم يكن يقدم ابتداء على االنتقال من اجلاهلية إىل         ؛  األمر كله معروفا مكشوفا من قبل     فقد كان   ؛  قليالً

 . إال العناصر املختارة املمتازة الفريدة التكوين؛ وقطع الطريق الشائك اخلطر املرهوب، اإلسالم
ـ   ،  وهكذا اختار اللّه السابقني من املهاجرين من تلك العناصر الفريدة النـادرة            "  م ليكونـوا ه

مث ليكونوا هم القاعدة الصلبة هلذا الدين بعد ذلك يف املدينـة مـع              ؛  القاعدة الصلبة هلذا الدين يف مكة     
إال أن  ،  الذين وإن كانوا مل يصطلوها يف أول األمر كما اصـطالها املهـاجرون            ،  السابقني من األنصار  

أصيلة مكافئة لطبيعـة هـذا   قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة  ]بيعة العقبة   [  ع   بيعتهم لرسول اللّه  
 قال عبد اللّه بـن رواحـة      : وقال حممد بن كعب القرظي وغريه     :  " قال ابن كثري يف التفسري     .. الدين

أشترط لريب أن   :  " فقال. اشترط لربك ولنفسك ما شئت    : ]يعين ليلة العقبة    [  ع   لرسول اللّه ت  
فما : قالوا " . ا متنعون منه أنفسكم وأموالكم    وأشترط لنفسي أن متنعوين مم    ؛  تعبدوه وال تشركوا به شيئاً    

  " . وال نقيل وال نستقيل، ربح البيع: قالوا " . اجلنة:  " قال؟ لنا إذا حنن فعلنا ذلك
؛ وال يرتقبون من ورائها شيئاً إال اجلنة      ؛  ولقد كان هؤالء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة         " 

يعلمـون  !  ع     يقبلون أن يرجعوا فيه وال أن يرجع فيه رسول اهللا          فيعلنون أم ال  ،  ويوثقون هذا البيع  
وأم ؛  وأن العرب كلها سترميهم   ،  بل كانوا مستيقنني أن قريشا وراءهم     ؛  أم ال يبايعون على أمر هني     

  "  .. وبني ظهرانيهم يف املدينة، لن يعيشوا يف سالم مع اجلاهلية الضاربة األطناب من حوهلم يف اجلزيرة
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وكـانوا  ؛  تكاليف هـذه البيعـة     - عن يقني واضح   - فقد كان األنصار إذن يعلمون     .  "  ..
وأـم   - حىت وال النصر والغلبة - يعلمون أم مل يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً يف هذه احلياة الدنيا          

 أن يكونوا فال جرم    .. مث كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها         .. مل يوعدوا عليها إال اجلنة    
هم القاعدة الصلبة للمجتمـع      - مع السابقني من املهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا اإلعداد           -

  .. املسلم أول العهد باملدينة
لقد ظهر اإلسالم وفشا يف املدينة واضطر        .. ولكن جمتمع املدينة مل يظل ذا اخللوص والنقاء        " 

 .. أن جياروا قومهم احتفاظاً مبكانتهم فـيهم       -  املكانة يف قومهم   ومعظمهم من ذوي   - أفراد كثريون 
وأظهر اإلسالم  ! هذا أمر قد توجه   : عبد اللّه بن أيب بن سلول     : حىت إذا كانت وقعة بدر قال كبري هؤالء       

 - ولـو مل يكونـوا منـافقني    - وال بد أن كثريين قد جرفتهم املوجة فدخلوا يف اإلسالم تقليداً        . نفاقا
، مما أنشأ ختلخالً يف بناء اتمع املدين       ..  مل يكونوا بعد قد فقهوا يف اإلسالم وال انطبعوا بطابعه          ولكنهم

 .  " ناشئاً عن اختالف مستوياته اإلميانية
يعمل عمله يف هذه العناصـر       ع   بقيادة رسول اللّه  ،  وهنا أخذ املنهج القرآين التربوي الفريد      " 
 التناسق والتوافق بني املستويات العقيدية واخللقية والسلوكية للعناصر         ويعمل كذلك على إعادة   ؛  اجلديدة

 . املختلفة الداخلة يف جسم اتمع الوليد
فإننا نطلع على اجلهد الكـبري الـذي     - بترتيب الرتول التقرييب   - وحني نراجع السور املدنية    " 

         وخباصة أن هذه العناصر ظلت     ؛  تمع املسلم بذل يف عملية الصهر اجلديدة املستمرة للعناصر املتنوعة يف ا
ومـن وقفـة    ؛  على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل اجلزيرة          - تتوارد على هذا اتمع   

وظلت احلاجة مستمرة    - اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر املعادية للدين اجلديد والتجمع اجلديد         
 . ائمة ال تفتر وال تغفل حلظةلعمليات الصهر والتنسيق بصورة د

 - وخباصة يف فتـرات الشـدة      - ومع هذا اجلهد كله كانت ما تزال تظهر بني احلني واحلني           " 
وبصـفة   .. والتهيب من مواجهة املخاطر   ،  والشح بالنفس واملال  ،  أعراض من الضعف والنفاق والتردد    

 ..  املسلم وقرابته من أهل اجلاهلية     خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي حيسم يف العالقة بني          
والنصوص القرآنية يف السور املتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه األعراض اليت كـان املنـهج القـرآين                  

 . يتعرض هلا بالعالج بشىت أساليبه الربانية الفريدة
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ده أساساً على   إال أن قوام اتمع املسلم يف املدينة كان يظل سليماً يف مجلته بسبب اعتما              .. .  " 
وما حتدثه من متاسـك وصـالبه يف   ؛ تلك القاعدة الصلبة اخلالصة من السابقني من املهاجرين واألنصار      

والتعرض للمخاطر اليت تكشف عـن هـذه        ،  قوامه يف وجه مجيع األعراض والظواهر واخللخلة أحياناً       
 . العناصر اليت مل يتم بعد صهرها ونضجها ومتاسكها وتناسقها

ويقل عدد الناشزين من    ،   فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة         وشيئاً " 
ومن املترددين كذلك واملتهيبني ومن مل يـتم يف نفوسـهم الوضـوح             ،  ضعاف القلوب ومن املنافقني   

حىت إذا كان قبيل فتح مكة كان اتمع        . العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل عالقام مع اآلخرين        
وأقرب ما يكـون جبملتـه إىل       ،  اإلسالمي أقرب ما يكون إىل التناسق التام مع قاعدته الصلبة اخلالصة          

  .. النموذج الذي يهدف إليه املنهج التربوي الرباين الفريد
؛ نعم إنه كانت يف هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا احلركـة العقيديـة ذاـا                  " 

متيـز السـابقون     .. ملؤمنني بأقدارها على قدر بالئها يف احلركة وسبقها وثباا        فتميزت جمموعات من ا   
مث متيز بصفة   . ومتيز أصحاب بيعة الرضوان يف احلديبية     . ومتيز أهل بدر  . األولون من املهاجرين واألنصار   

وضـاع  واأل،  وجاءت النصوص القرآنية واألحاديث النبويـة     . عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا      
  .. .  " . وتنص عليها، تؤكد هذه األقدار اليت أنشأا احلركة بالعقيدة، العملية يف اتمع املسلم

مل يكن مانعـاً    ،  ولكن متيز هذه الطبقات بأقدارها اإلميانية اليت أنشأا احلركة اإلسالمية          .. .  " 
وأن يتوارى الكثري مـن أعـراض       ؛  الفتحأن تتقارب املستويات اإلميانية وتتناسق يف جمتمع املدينة قبيل          

وعـدم الوضـوح   ، والشح بـالنفس واملـال    ،  والكثري من ظواهر الضعف والتردد    ،  اخللخلة يف الصف  
 . حبيث ميكن اعتبار اتمع املدين جبملته هو القاعدة اإلسالمية. من ذلك اتمع .. . والنفاق، العقيدي

 - وما أعقبه من استسالم هوازن وثقيف يف الطائف       ،  إال أن فتح مكة يف العام الثامن اهلجري        " 
قد عاد فصب يف اتمع املسلم أفواجاً جديدة كـثرية           - ومها آخر قوتني كبريتني بعد قريش يف اجلزيرة       

دخلت يف الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من املستويات اإلميانية وفـيهم كـارهون لإلسـالم                
وفيهم املؤلفة قلوم دون انطباع حبقائق اإلسالم       ؛  سالم الظاهر القاهر  وفيهم املنساقون إىل اإل   ؛  منافقون

  .. .  " . اجلوهرية وال امتزاج بروحه احلقيقية
 ومن هذه املقتطفات يتضح لنا مركز السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعـوهم              

وندرك حقيقة دورهم الباقي يف بناء      . ركييصل م إىل مستواهم اإلمياين وبالئهم احل       بإحسان بعد ذلك 
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كما نستشرف حقيقة قول اللّـه      ،  اإلسالم وترمجته إىل واقع عملي يبقي مؤثراً يف التاريخ البشري كله          
 : سبحانه فيهم

  ..  " رضي اللّه عنهم ورضوا عنه " 
رضاهم عـن  و؛ وهو يف ذاته أعلى وأكرم مثوبة    ،   ورضى اللّه عنهم هو الرضى الذي تتبعه املثوبة       

والصرب على  ،  والشكر على نعمائه  ،  وحسن الظن بقضائه  ،  والثقة بقدره ،  اللّه هو االطمئنان إليه سبحانه    
الـوارد  ، املتبـادل الـوافر  ، ولكن التعبري بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر   .. ابتالئه
 - من البشر  - فع من شأن هذه الصفوة    وير؛  بني اللّه سبحانه وهذه الصفوة املختارة من عباده       ،  الصادر

وهو حال وشأن وجو ال متلك       .. وهم عبيده املخلوقون  ،  وهو رم األعلى  ؛  حىت ليبادلون رم الرضى   
ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خالل النص القرآين بالروح املتطلع          ؛  األلفاظ البشرية أن تعرب عنه    

 ! والقلب املتفتح واحلس املوصول
وهناك تنتظرهم عالمة هـذا     .  " رضي اللّه عنهم ورضوا عنه    :  " هلم الدائم مع رم    ذلك حا 

 : الرضى
  ..  " ذلك الفوز العظيم ..  "  " وأعد هلم جنات جتري حتتها األار خالدين فيها أبداً " 

 ؟ ؟ ؟  وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم
|     |     | 

 : ويف مقابله مستوى .. ذلك مستوى
ال تعلمهم حنـن    ،  مردوا على النفاق  ،  ن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة       ومم " 
  ..  " مث يردون إىل عذاب عظيم، سنعذم مرتني، نعلمهم

 - سواء من منافقي املدينة أو منافقي األعراب       -  ولقد سبق احلديث والكشف عن املنافقني عامة      
حىت ،  وجلّ فيه ومرد  ،  صنف حذق النفاق ومرن عليه     .ولكن احلديث هنا عن صنف خاص من املنافقني       

 ؟ فكيف يكون! مع كل فراسته وجتربته،  ع  ليخفى أمره على رسول اللّه
.  واللّه سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة يف أهل املدينة ويف األعراب احمليطني باملدينة               

كمـا ينـذر هـؤالء      ؛  ة اخلفية املاكرة املاهرة   من كيد هذه الفئ   ،  واملؤمنني معه  ع   ويطمئن رسول اللّه  
 : فسيعذم عذابا مضاعفا يف الدنيا واآلخرة، املاكرين املهرة يف النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم
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  ..  " مث يردون إىل عذاب عظيم. سنعذم مرتني. ال تعلمهم حنن نعلمهم " 
ق النازل م من توقع انكشاف أمرهم       األقرب يف تأويله أنه عذاب القل     ،  والعذاب مرتني يف الدنيا   

أو هو عذاب   . وعذاب املوت واملالئكة تسأهلم أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم       ؛  يف اتمع املسلم  
وعذاب اخلوف من انكشاف نفـاقهم وتعرضـهم        ؛  احلسرات اليت تصيبهم بانتصار املسلمني وغلبتهم     

  .. واللّه أعلم مبا يريد .. للجهاد الغليظ
|     ||      

 : أوهلما .. مستويان بني بني، وبني املستويني املتقابلني
إن ،  عسى اللّه أن يتوب عليهم    ،  وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمالً صاحلا وآخر سيئاً        " 

، وصل عليهم إن صالتك سكن هلم     ،  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا      . اللّه غفور رحيم  
وأن اللّه هو التواب    ؟  وا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات         أمل يعلم . واللّه مسيع عليم  

وستردون إىل عامل الغيب والشـهادة      ،  اعملوا فسريى اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون     : وقل؟  الرحيم
  " .  .. فينبئكم مبا كنتم تعملون

 معينة بأشخاصها لرسـول      وأمر اللّه لرسوله بإجراء معني مع هذه الطائفة دليل على أا كانت           
 . كما هو ظاهر  ع  اللّه

ممن ختلفوا عن رسول اللّـه يف غـزوة         ،   وقد روي أن اآليات نزلت يف مجاعة خاصة معينة فعالً         
. فكان منهم التخلف وهو العمل السيء     . ورجوا التوبة ،  فاعترفوا بذنوم ،  مث أحسوا وطأة الذنب   ،  تبوك

 .  الصاحلوكان منهم الندم والتوبة وهو العمل
: مسعت أبا معـاذ قـال     : قال،  حدثت عن احلسني بن الفرج    :  قال أبو جعفر بن جرير الطربي     

وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمالً     :  " مسعت الضحاك يقول يف قوله    : أخربنا عبيد بن سلمان قال    
فلمـا قفـل   . وة تبوك يف غز  ع   ختلفوا عن نيب اللّه   ،  نزلت يف أيب لبابة وأصحابه    .  " صاحلاً وآخر سيئاً  

نكون يف  : وقالوا،  ندموا على ختلفهم عن رسول اللّه     ،  وكان قريباً من املدينة   ،  من غزوته  ع   رسول اللّه 
مث ال نطلقهـا    ،  واللّه لنوثقن أنفسنا بالسواري   ! ونيب اللّه يف اجلهاد والألواء    ،  الظالل واألطعمة والنساء  

فقدم . وبقي ثالثة مل يوثقوا أنفسهم بالسواري     ،  ا أنفسهم وأوثقو! يطلقنا ويعذرنا  ع   حىت يكون نيب اللّه   
أبو لبابـة   : فقيل له ،  فسأل عنهم ! فأبصرهم،  وكان طريقه ،  فمر يف املسجد  ،  من غزوته  ع   رسول اللّه 
وعاهدوا اللّه أال يطلقوا أنفسـهم حـىت   ،  فصنعوا بأنفسهم ما ترى   ،  يا نيب اللّه  ،  ختلفوا عنك ،  وأصحابه
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وال أعذرهم حىت يعـذرهم  ، ال أطلقهم حىت أومر بإطالقهم ع   فقال نيب اللّه  ! تكون أنت الذي تطلقهم   
عسـى   " إىل " وآخرون اعترفوا بذنوم  :  " فأنزل اللّه ! قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة املسلمني     ،  اللّه

 . فأطلقهم نيب اللّه وعذرهم .. من اللّه واجب " عسى " و " اللّه أن يتوب عليهم
أا يف أيب لبابة وحده ملا وقع يف غزوة بين قريظـة مـن              : ددة أخرى منها   ووردت روايات متع  

ولكن هذا مستبعد فأين هذه اآليات مما وقع يف بين          ! باإلشارة إىل عنقه  ،  وأنه الذبح ،  تنبيههم ملا يراد م   
 : وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله .. كذلك ورد أا يف األعراب! قريظة

نزلت هذه اآلية يف املعترفني خبطأ فعلهم       : قول من قال  ،   هذه األقوال بالصواب يف ذلك     وأوىل " 
وأن ،  حني شخص إىل تبـوك    ،  واخلروج لغزو الروم  ،  وتركهم اجلهاد معه   ع   يف ختلفهم عن رسول اللّه    

 . أحدهم أبو لبابة، الذين نزل ذلك فيهم مجاعة
 وآخرون اعترفوا بذنوم  :  " اللّه جل ثناؤه قال   ألن  ،  ذلك أوىل بالصواب يف ذلك    : وإمنا قلنا  " 

املوثق نفسـه بالسـارية يف حصـار        ،  ومل يكن املعترف بذنبه   ،  فأخرب عن اعتراف مجاعة بذنوم     .. " 
:  " وكان اللّه تبارك وتعاىل قد وصـف يف قولـه         ،  فإذا كان ذلك كذلك   . غري أيب لبابة وحده   ،  قريظة

علم أن اجلماعة الذين وصفهم بذلك ليسـت        ،  اف بذنوم مجاعة  باالعتر " وآخرون اعترفوا بذنوم  
فيما نقله   - وكان ال مجاعة فعلت ذلك    ،  فقد تبني بذلك أن هذه الصفة إذ مل تكن إال جلماعة          ،  بالواحد

صح ما قلنا يف    ،  إال مجاعة من املتخلفني عن غزوة تبوك       - أهل السري واألخبار وأمجع عليه أهل التأويل      
  "  .. إلمجاع احلجة من أهل التأويل على ذلك " كان منهم أبو لبابة" :  وقلنا، ذلك

صفة هذه اجلماعة من الناس املتخلفني املعتذرين التائبني عقب عليها           - سبحانه -  وملا ذكر اللّه  
 : بقوله

  ..  " إن اللّه غفور رحيم، عسى اللّه أن يتوب عليهم " 
! فهو رجاء من ميلك إجابة الرجاء سبحانه       .. ]اجب  وعسى من اللّه و   [ :  وكما قال ابن جرير   

ومـن مث فالتوبـة     ،  دليل حياة القلب وحساسيته   ،  والشعور بوطأته ،  واالعتراف بالذنب على هذا النحو    
  .. وقد قبل اللّه توبتهم وغفر هلم .. واملغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم، مرجوة القبول

 :  ع  مث قال اللّه لنبيه
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واللّـه  ، وصل عليهم إن صالتك سكن هلـم ، واهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا خذ من أم   " 
  ..  " مسيع عليم

حقيقة ،  جديرة بالطمأنينة ،   ولقد كانت تلك احلساسية اليت بعثت الندم والتوبة يف تلك القلوب          
وهـو يقـود     ع   وإن كان رسول اللّه    .. ويفتح هلا أبواب الرجاء   ،  بالعطف الذي يسكب فيها األمل    

 .. قد رأى األخذ باحلزم يف أمرهم حىت يأتيه أمر من ربه يف شـأم             ،  وينشئ نظاماً ،  ويريب أمة ،  ركةح
عـن  ،  حدثين أيب عن أبيه   ،  حدثين عمي قال  ،  حدثين أيب قال  : حدثين حممد بن سعد قال    : قال ابن جرير  
فـأتوا  ،  وصاحباه بأمواهلم انطلق أبو لبابة    ،  )1(أبا لبابة وصاحبيه     ع   ملا أطلق رسول اللّه   : ابن عباس قال  
. وطهرنا .. استغفر لنا : يقولون .. خذ من أموالنا فتصدق ا عنا وصل علينا       : فقالوا ع   ا رسول اللّه  

خذ من أمـواهلم صـدقة تطهـرهم        :  " فأنزل اللّه . ال آخذ منها شيئاً حىت أومر      ع   فقال رسول اللّه  
. استغفر هلم من ذنوم اليت كانوا أصابوا      : يقول.  " وصل عليهم إن صالتك سكن هلم     ،  وتزكيهم ا 

  " . فتصدق به عنهم، جزءا من أمواهلم ع فلما نزلت اآلية أخذ رسول اللّه
أن  ع   فأمر رسوله ،  وصدق توبتهم ،   وهكذا من اللّه عليهم ملا علمه سبحانه من حسن سريرم         

 - فاألصل يف الصالة الـدعاء  ،أي يدعو هلم  - وأن يصلي عليهم  ،  يأخذ بعض أمواهلم يتصدق ا عنهم     
فهم يشـاركون   ،  ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة يف اجلماعة املسلمة            

ويف تطوعهم ذه الصدقات تطهري     ؛  وهم مل ينبذوا منها ومل ينبتوا عنها      ،  وينهضون بأعبائها ،  يف واجباا 
 . سكنهلم طمأنينة و ع ويف دعاء الرسول، هلم وتزكية
  ..  " واللّه مسيع عليم " 

وهو وحده  . ويقضي مبا يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم      . ويعلم ما يف القلوب   ،   يسمع الدعاء 
ينفذ ما يأمره به     ع   ورسول اللّه ،  فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقام     ،  الذي يقضي يف شأن العباد    

 : راً هلذه احلقيقة يقول تعاىل يف اآلية التاليةوتقري .. وال ينشئ شيئاً من هذا من عنده، ربه
وأن اللّـه هـو التـواب       ،  أمل يعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات           " 
  " . ؟ الرحيم

                                                 
 .  يف رواية أم ثالثة، ويف رواية أم سبعة، ويف رواية أم عشرة، وأن ثالثة منهم مل يربطوا أنفسهم)1(
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واللّه هـو   ،  واللّه هو يأخذ الصدقة   ؛  فليعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة     :  وهو استفهام تقريري يفيد   
وأن نيب اللّه حني أيب أن يطلق من         ..  " وليس شيء من هذا ألحد غريه سبحانه       .. يتوب ويرحم عباده  

وحني ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق اللّه عنـهم          ؛  ربط نفسه بالسواري من املتخلفني عن الغزو معه       
وأن ذلك إىل اللّه تعاىل ذكره دون        ع   إمنا فعل ذلك من أجل أن ذلك مل يكن إليه         ،  حني أذن له يف ذلك    

 "  .. وان حممداً إمنا يفعل ما يفعل من ترك وإطالق وأخذ صدقة وغري ذلك من أفعاله بأمر اللّـه                 . مدحم
  .. كما يقول ابن جرير

 :  ويف النهاية يتوجه احلديث إىل املتخلفني التائبني
مث تردون إىل عامل الغيب والشـهادة       ،  اعملوا فسريى اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون     : وقل " 
  ..  " م مبا كنتم تعملونفينبئك

فمحك الصدق يف توبتهم إذن هو      .  ذلك أن املنهج اإلسالمي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة        
فأما يف اآلخرة فمردهم إىل عامل الغيب والشهادة الذي يعلم          . يراه اللّه ورسوله واملؤمنون   ،  العمل الظاهر 

 . فعل اجلوارح وكوامن الصدور
فيصدق أو يكـذب    . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة     . اية املطاف إن الندم والتوبة ليسا     

 ! تلك املشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون
. ما مل تتحول إىل حركة واقعيـة      ،  ال تكفي فيه املشاعر والنوايا    ،   إن اإلسالم منهج حياة واقعية    

فتحـدد  ،  إمنا هي حتسب مع العمل    . احلكم واجلزاء ولكنها هي بذاا ليست مناط      ؛  وللنية الطيبة مكاا  
 ! ال جمرد النيات .. األعمال "  .. إمنا األعمال بالنيات:  " وهذا معىن احلديث. قيمة العمل

|     |     | 
 : وقد وكل أمره إىل ربه، والفريق األخري هو الذي مل يبت يف أمره

  ..  " واللّه عليم حكيم، وب عليهمإما يعذم وإما يت، وآخرون مرجون ألمر اللّه " 
غري املنافقني واملعتذرين واملخطـئني      -  وهؤالء هم القسم األخري من املتخلفني عن غزوة تبوك        

 . وهذا القسم مل يكن حىت نزول هذه اآلية قد بت يف أمره بشيء - التائبني
 روي أن هذه اآلية نزلت      وقد .. مل يعلموه ومل يعلمه الناس بعد     ،   وكان أمرهم موكوال إىل اللّه    

وكعب بن  ،  وهم مرارة بن الربيع    - أي أجل إعالن توبتهم والقضاء يف أمرهم       - يف الثالثة الذين خلفوا   
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الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسالً وميالً إىل الدعة واسترواحاً للظالل يف حـر             ،  وهالل ابن أمية  ،  مالك
 . تفصيله يف موضعه من السورة يف الدرس التايلسيأيت  ع مث كان هلم شأن مع رسول اللّه! اهلاجرة

خذ مـن   :  " يعين قوله  .. ملا نزلت هذه اآلية   : قال - عن ابن عباس   -  روى ابن جرير بإسناده   
يعين أمـوال أيب لبابـة      .. من أمواهلم   ع    أخذ رسول اللّه   ..  " أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا    

ومل ،  ومل يوثقوا ومل يذكروا بشـيء     ،  الثة الذين خالفوا أبا لبابة    وبقي الث ،  فتصدق ا عنهم   .. وصاحبيه
وآخرون مرجون ألمر اللّـه     :  " وهم الذين قال اللّه   ،  وضاقت عليهم األرض مبا رحبت    ،  يرتل عذرهم 

إذ مل يـرتل هلـم      ! هلكوا. فجعل الناس يقولون   ..  " إما يعذم وإما يتوب عليهم واللّه عليم حكيم       
لقـد  :  " حىت نزلت ،  فصاروا مرجئني ألمر اللّه   ! عسى اللّه أن يغفر هلم    : يقولونوجعل آخرون   . عذر

الذين خرجوا معـه إىل      ..  " تاب اللّه على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة          
مث  ..  " مث تاب عليهم إنه ـم رؤوف رحـيم        ،  من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم        ..  " الشام

:  فقال،  نزلت عليهم التوبة فعموا ا     - يعين املرجئني ألمر اللّه    -  " وعلى الثالثة الذين خلفوا   :  " الق
إن اللّه هـو    :  " إىل قوله  ..  " حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم         " 

. ضحاك وعن قتادة  وعن ال ،  عن عكرمة وعن جماهد    - بإسناده - وكذلك روى [  ..  " التواب الرحيم 
 . فهذه الرواية أرجح واللّه أعلم. ]وعن ابن إسحاق 

إن شـاء اللّـه     . فإننا حنب أن نرجئ احلديث فيه حىت جييء يف موضعه         ،   وملا كان أمرهم مرجأ   
 . تعاىل

|     |     | 
وإرصاداً ملـن حـارب اللّـه       ،  وتفريقاً بني املؤمنني  ،  والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً     " 

ملسـجد  ،  ال تقم فيه أبدا   . واللّه يشهد إم لكاذبون   ،  ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن       
واللّـه حيـب    ،  فيه رجال حيبـون أن يتطهـروا      ،  أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه         

ف أم من أسس بنيانه على شفا جـر       ؟  أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان خري        . املطهرين
، ال يزال بنيام الذي بنوا ريبة يف قلـوم      . واللّه ال يهدي القوم الظاملني    ؟  هار فاار به يف نار جهنم     

 .  " واللّه عليم حكيم، إال أن تقطع قلوم
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لذلك أفرد املنافقون الذين قاموا ا مـن بـني          ،  وقصة مسجد الضرار قصة بارزة يف غزوة تبوك       
يث مستقل بعد انتهاء االستعراض العام لطوائف الناس يف اتمع املسلم           وخصص هلم حد  ،  سائر املنافقني 

 . حينذاك
سبب نزول هذه اآليات الكرميات أنه كان باملدينة قبل مقدم رسـول            :  قال ابن كثري يف التفسري    

وقرأ علم أهـل    . وكان قد تنصر يف اجلاهلية    . إليها رجل من اخلزرج يقال له أبو عامر الراهب         ع   اللّه
مهاجراً إىل   ع   فلما قدم رسول اللّه   . وله شرف يف اخلزرج كبري    ،  وكان فيه عبادة يف اجلاهلية    ؛  كتابال

شرق اللعني أبو   ،  وأظهرهم اللّه يوم بدر   . وصارت لإلسالم كلمة عالية   ،  واجتمع املسلمون عليه  ،  املدينة
 قريش ميالئهم على حرب     وخرج فاراً إىل كفار مكة من مشركي      ،  عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر ا     

، وقدموا عام أحد فكان من أمر املسلمني ما كان        ،  فاجتمعوا مبن وافقهم من أحياء العرب      ع   رسول اللّه 
، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بني الصـفني         . وكانت العاقبة للمتقني  ،  وامتحنهم اللّه عز وجل   

وكسرت رباعيتـه الـيمىن     ،  فجرح وجهه ،  وأصيب يف ذلك اليوم   .  ع    فوقع يف إحداهن رسول اللّه    
وتقدم أبو عامر يف أول املبـارزة إىل قومـه مـن             - صلوات اللّه وسالمه عليه    - وشج رأسه ،  السفلى

ال أنعم اللّه بك عيناً يا فاسق       : فلما عرفوا كالمه قالوا   ،  األنصار فخاطبهم واستماهلم إىل نصره وموافقته     
 ! واللّه لقد أصاب قومي بعدي شر: جع وهو يقولفر، ونالوا منه وسبوه! يا عدو اللّه

، فأىب أن يسلم ومتـرد    ،  وقرأ عليه من القرآن   ،  قد دعاه إىل اللّه قبل فراره      ع    وكان رسول اللّه  
، وذلك أنه ملا فرغ الناس من أحد       .. فنالته هذه الدعوة  ،  أن ميوت بعيداً طريداً    ع   فدعا عليه رسول اللّه   
فوعده  ع   ذهب إىل هرقل ملك الروم يستنصره على النيب       ،  ارتفاع وظهور يف   ع   ورأى أمر رسول اللّه   

وكتب إىل مجاعة من قومه من األنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ومينيهم أنـه               ،  ومناه وأقام عنده  
وأمرهم أن يتخذوا له معقـالً يقـدم        ؛  ويرده عما هو فيه   ،  ويغلبه ع   سيقدم جبيش يقاتل به رسول اللّه     

فشرعوا يف بنـاء    ؛  ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك       ،  ن يقدم من عنده ألداء كتبه     عليهم فيه م  
وجـاءوا  ؛  إىل تبوك  ع   وفرغوا منه قبل خروج رسول اللّه     ،  فبنوه وأحكموه ،  مسجد جماور ملسجد قباء   

ـ       ،  أن يأيت إليهم فيصلي يف مسجدهم      ع   فسألوا رسول اللّه   ؛ هفيحتجوا بصالته فيه على تقريـره وإثبات
:  " فقـال ، فعصمه اللّه من الصالة فيه    ! وذكروا أم إمنا بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة يف الليلة الشاتية          

راجعاً إىل املدينـة مـن       - عليه السالم  - فلما قفل  " –إن شاء اهللا     - ولكن إذا رجعنا  ،  إنا على سفر  
وما اعتمده بانوه مـن     ،   مسجد الضرار  نزل جربيل خبرب  ،  ومل يبق بينه وبينها إال يوم أو بعض يوم        ،  تبوك

. الذي أسس من أول يوم على التقوى       - مسجد قباء  - الكفر والتفريق بني مجاعة املؤمنني يف مسجدهم      
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عن  - بإسناده - وكذلك روى [  .. إىل ذلك املسجد من هدمه قبل مقدمه املدينة        ع   فبعث رسول اللّه  
 . ]الزبري وقتادة ابن عباس وعن سعيد بن جبري وجماهد وعروة بن 

 - وأن يقوم يف املسـجد األول     ،  أال يقوم فيه   ع    فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر اللّه رسوله       
واللّـه  .  " والذي يضم رجاالً حيبون أن يتطهـروا ، الذي أقيم على التقوى من أول يوم      - مسجد قباء 

  ..  " حيب املطهرين
مكيـدة لإلسـالم     ع   هد رسـول اللّـه    الذي اختذ على ع    - مسجد الضرار  -  هذا املسجد 

، وإال ستر املتآمرين على اجلماعة املسلمة     ،  وإال الكفر باللّه  ،  ال يراد به إال اإلضرار باملسلمني     ،  واملسلمني
  .. وإال التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له حتت ستار الدين، الكائدين هلا يف الظالم

 تالئم ارتقاء الوسائل اخلبيثة اليت يتخذها أعـداء هـذا            هذا املسجد ما يزال يتخذ يف صور شىت       
! أو تشـويهه ومتويهـه ومتييعـه   ،  تتخذ يف صورة نشاط ظاهره لإلسالم وباطنه لسحق اإلسالم        . الدين

وتتخذ يف صورة   ! وتتخذ يف صورة أوضاع ترفع الفتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين             
وث تتحدث عن اإلسالم لتخدر القلقني الذين يرون اإلسالم يـذبح           تشكيالت وتنظيمات وكتب وحب   

!  .. . فتخدرهم هذه التشكيالت وتلك الكتب إىل أن اإلسالم خبري ال خوف عليه وال قلـق              ،  وميحق
  .. وتتخذ يف صور شىت كثرية

وبيـان  ؛   ومن أجل مساجد الضرار الكثرية هذه يتحتم كشفها وإنزال الالفتات اخلادعة عنـها            
بـذلك   ع   ولنا أسوة يف كشف مسجد الضرار على عهد رسول اللّه         . يقتها للناس وما ختفيه وراءها    حق

 : البيان القوي الصريح
وتفريقاً بني املؤمنني وإرصاداً ملـن حـارب اللّـه          ،  وكفراً،  والذين اختذوا مسجدا ضرارا    " 

ملسجد . ال تقم فيه أبداً   . ذبونواللّه يشهد إم لكا   ،  إن أردنا إال احلسىن   : وليحلفن. ورسوله من قبل  
واللّـه حيـب    ،  فيه رجال حيبـون أن يتطهـروا      ،  أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه         

أم من أسس بنيانه على شفا جـرف        ؟  أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان خري        . املطهرين
،  يزال بنيام الذي بنوا ريبة يف قلـوم      ال. واللّه ال يهدي القوم الظاملني    ؟  هار فاار به يف نار جهنم     

  "  .. واللّه عليم حكيم، إال أن تقطع قلوم
تنبئ عن مصري كل مسجد ضرار يقـام        ،   والتعبري القرآين الفريد يرسم هنا صورة حافلة باحلركة       

ي وتكشف عن اية كل حماولة خادعة ختف      ؛  ويراد به ما أريد مبسجد الضرار     ،  إىل جوار مسجد التقوى   
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مهما لـبس أصـحابه مسـوح       ،  وتطمئن العاملني املتطهرين من كل كيد يراد م       ؛  وراءها نية خبيثة  
 : املصلحني
أم من أسس بنيانه على شفا جـرف        ؟  أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان خري         " 

  ..  " واللّه ال يهدي القوم الظاملني؟ هار فاار به يف نار جهنم
! مث لنتطلع بعد إىل اجلانب اآلخر      .. ة إىل بناء التقوى الراسي الراسخ املطمئن       فلنقف نتطلع حلظ  

قائم على حافة جرف     .. إنه قائم على شفا جرف هار      .. لنشهد احلركة السريعة العنيفة يف بناء الضرار      
إنه !  .. إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق ويرتلق      .. قائم على تربة خملخلة مستعدة لاليار      .. منهار
واللّـه ال يهـدي القـوم     "  .. إا نار جهنم! يا للهول! إن اهلوة تلتهمه! إنه يهوي! إنه يرتلق ! ينهار

 ! الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا ا هذا الدين. الكافرين املشركني ..  " الظاملني
يطمئن دعـاة   ذلك ل !  .. حافل باحلركة املثرية ترمسه وحتركه بضع كلمات      ،   إنه مشهد عجيب  
وليطمئن البناة على أسـاس مـن       ! يف مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق     ،  احلق على مصري دعوم   

 ! التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار
وبناة كل  ؛   ومشهد آخر يرمسه التعبري القرآين الفريد آلثار مسجد الضرار يف نفوس بناته األشرار            

 : مساجد الضرار
  ..  " واللّه عليم حكيم، إال أن تقطع قلوم، يزال بنيام الذي بنوا ريبة يف قلومال  " 

! اار به يف نار جهنم وبئس القـرار    . اار ببناء الضرار الذي أقيم عليه     .  لقد اار اجلرف املنهار   
 كذلك ال يـدع     وسيبقى. وشكا وقلقا وحرية   " ريبة " بقي فيها . ولكن ركام البناء بقي يف قلوب بناته      
 ! إال أن تتقطع وتسقط هي األخرى من الصدور. تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر

تلك صورة ماديـة وهـذه       .. وإن صورة البناء املنهار هلي صورة الريبة والقلق وعدم االستقرار         
وتتقابالن يف  . الفريدومها تتقابالن يف اللوحة الفنية العجيبة اليت يرمسها التعبري القرآين            .. صورة شعورية 

ال ،  حائر الوجدان ،  فما يزال صاحب الكيد اخلادع مزعزع العقيدة      . الواقع البشري املتكرر يف كل زمان     
 . وريبة ال طمأنينة معها وال استقرار، وهو من انكشاف ستره يف قلق دائم، يطمئن وال يستقر

مبثل هذا  ؛  يف مثل هذا التناسق   ،  ين وهذا هو اإلعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة اجلمال الف         
  .. اليسر يف التعبري والتصوير على السواء
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ويف تصـنيف  ؛  وتبقي وراء ذلك كله حكمة املنهج القرآين يف كشف مسجد الضـرار وأهلـه    
ورسم طبيعة اال   ،  ويف كشف الطريق للحركة اإلسالمية    ؛  اتمع إىل تلك املستويات اإلميانية الواضحة     

  ..  فيه من كل جوانبهالذي تتحرك
ويف إعـداده   ،  ويف توعيتـه  ،  ويف توجيهه ،   لقد كان القرآن الكرمي يعمل يف قيادة اتمع املسلم        

ولن يفهمه إال أنـاس     ؛  ولن يفهم هذا القرآن إال وهو يدرس يف جماله احلركي اهلائل           .. ملهمته الضخمة 
 . يتحركون به مثل هذه احلركة الضخمة يف مثل هذا اال

|     |     | 
ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ               + 

          فَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروا ِفي التقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيو      ِعكُمـيواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنه
        ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايـونَ        111الَِّذي باِكعونَ الرـاِئحونَ الساِمدونَ الْحاِبدونَ الْعاِئبالت 

  112حاِفظُونَ ِلحدوِد اللِّه وبشِر الْمؤِمِنني الساِجدونَ اآلِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر والْ
                 ملَه نيبا تِد معى ِمن ببِلي قُرواْ أُوكَان لَوو ِرِكنيشواْ ِللْمِفرغتسواْ أَن ينآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنم

ار ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما تبين لَه            وما كَانَ اسِتغفَ   113أَنهم أَصحاب الْجِحيِم    
          ِليمح اهألو اِهيمرِإنَّ ِإب هأَ ِمنربِللِّه ت ودع ه114أَن           نيبى يتح ماهدِإذْ ه دعا بمِضلَّ قَوِلي ا كَانَ اللّهمو 

 ِإنَّ اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض يحِيـي ويِميـت          115ما يتقُونَ ِإنَّ اللّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم        لَهم  
  116وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري 

ِذين اتبعوه ِفي ساعِة الْعسرِة ِمن بعِد ما كَاد         لَقَد تاب اهللا علَى النِبي والْمهاِجِرين واَألنصاِر الَّ       
            ِحيمر وفؤر ِبِهم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهنفَِريٍق م ِزيغُ قُلُوبـى      117يتلِّفُواْ حخ لَى الثَّالَثَِة الَِّذينعو 

 و تبحا رِبم ضاَألر ِهملَيع اقَتِإذَا ض  ِه ثُـماللِّه ِإالَّ ِإلَي أَ ِمنلْجواْ أَن الَّ مظَنو مهأَنفُس ِهملَيع اقَتض
 ِحيمالر ابوالت وه واْ ِإنَّ اللّهوبتِلي ِهملَيع اب118ت  

          اِدِقنيالص عواْ مكُونو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيا 119يم        ملَهـوح نمِة وِدينِل الْمكَانَ ِلأَه 
من اَألعراِب أَن يتخلَّفُواْ عن رسوِل اللِّه والَ يرغَبواْ ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه ذَِلك ِبأَنهم الَ يِصيبهم ظَمـأٌ              

موِطئًا يِغيظُ الْكُفَّار والَ ينالُونَ ِمن عدو نـيالً ِإالَّ          والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يطَؤونَ          
   ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه ةً  120كُِتبالَ كَـِبريةً وِغريفَقَةً صنِفقُونَ نالَ يو 

     لَه ا ِإالَّ كُِتباِديونَ وقْطَعالَ يلُونَ   ومعواْ يا كَانم نسأَح اللّه مهِزيجِلي ـونَ   121مِمنؤا كَـانَ الْممو 
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                 ِهمواْ ِإلَيعجِإذَا ر مهمواْ قَونِذرِلييِن وواْ ِفي الدفَقَّهتطَآِئفَةٌ لِّي مهنقٍَة مِمن كُلِّ ِفر فَرالَ نواْ كَآفَّةً فَلَونِفرِلي
ونَ لَعذَرحي م122لَّه  

                 عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِليالْكُفَّاِر و نكُم ملُوني واْ قَاِتلُواْ الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي
 ِقنيت123الْم  

        ادز كُمقُولُ أَين يم مهةٌ فَِمنورس ا أُنِزلَتِإذَا ما        وانِإمي مهتادواْ فَزنآم ا الَِّذينا فَأَمانـِذِه ِإميه هت
 وأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادتهم ِرجسا ِإلَى ِرجِسـِهم ومـاتواْ وهـم               124وهم يستبِشرونَ   

ِفي كُلِّ عاٍم مرةً أَو مرتيِن ثُم الَ يتوبونَ والَ هـم يـذَّكَّرونَ               أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ      125كَاِفرونَ  
126               اللّـه فـرفُواْ صـرانص ٍد ثُمأَح ناكُم مرلْ يٍض هعِإلَى ب مهضعب ظَرةٌ نورس ا أُنِزلَتِإذَا مو 

فْقَهالَّ ي مقَو مهم ِبأَنه127ون قُلُوب  
               ِحـيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد

  _129 فَِإن تولَّواْ فَقُلْ حسِبي اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش الْعِظيِم 128
|     |     | 

بقية يف األحكام النهائيـة يف طبيعـة         - أو الدرس األخري فيها    - هذا املقطع األخري من السورة    
 " اإلسـالم  " وحتديد طبيعة ،  تبدأ من حتديد العالقة بني املسلم وربه      ؛  العالقات بني اتمع املسلم وغريه    

 . ة به يف جماالته الكثريةومنهج احلرك، ومن بيان تكاليف هذا الدين؛ الذي أعلنه
فيها هو املشتري واملؤمن فيهـا       - سبحانه - اللّه ..  إن الدخول يف اإلسالم صفقة بني متبايعني      

 - فهي بيعة مع اللّه ال يبقى بعدها للمؤمن شيء يف نفسه وال يف مالـه حيتجـزه دون اللّـه                 . هو البائع 
فقد باع املـؤمن    . وليكون الدين كله للّه   ،  ي العليا ودون اجلهاد يف سبيله لتكون كلمة اللّه ه        - سبحانه

ولكنه فضل  ،  وهو مثن ال تعدله السلعة    : هو اجلنة ،  للّه يف تلك الصفقة نفسه وماله مقابل مثن حمدد معلوم         
 : اللّه ومنه

يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلـون      ،  إن اللّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          " 
فاستبشروا ببيعكم  ؟  ومن أوىف بعهده من اللّه    . وعدا عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن      ،  لونويقت

 .  " وذلك هو الفوز العظيم، الذي بايعتم به
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منها مـا    .. ذات صفات مميزة  ،  وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة خمتارة     ،   والذين باعوا هذه البيعة   
ومنها ما خيتص بتكاليف هـذه      ؛  مع اللّه يف الشعور والشعائر    خيتص بذوات أنفسهم يف تعاملها املباشر       

البيعة يف أعناقهم من العمل خارج ذوام لتحقيق دين اللّه يف األرض من األمر باملعروف والنهي عـن                  
 : املنكر والقيام على حدود اللّه يف أنفسهم ويف سواهم

اآلمـرون بـاملعروف    ،  جدونالراكعون السا ،  السائحون،  احلامدون،  العابدون،  التائبون " 
 .  " وبشر املؤمنني. واحلافظون حلدود اللّه، والناهون عن املنكر

،  واآليات التالية يف السياق تقطع ما بني املؤمنني الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هـذه الصـفقة            
ـ ، فقـد اختلفـت الوجهتـان    - ولو كانوا أوىل قرىب  - وبني كل من مل يدخلوا معهم فيها       ف واختل

وال . والذين مل يعقدوها هم أصحاب اجلحـيم   ،  فالذين عقدوا هذه الصفقة هم أصحاب اجلنة      ،  املصريان
وقرىب الدم والنسـب إذن ال تنشـئ        . لقاء يف دنيا وال يف آخرة بني أصحاب اجلنة وأصحاب اجلحيم          

 : وال تصلح وشيجة بني أصحاب اجلنة وأصحاب اجلحيم، رابطة
من بعد مـا     - ولو كانوا أويل قرىب    - نوا أن يستغفروا للمشركني   ما كان للنيب والذين آم     " 

فلما تبني  ،  وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه         . تبني هلم أم أصحاب اجلحيم    
  ..  " إن إبراهيم ألواه حليم. له أنه عدو للّه تربأ منه

وعلى أساس هذا الوالء املوحد     ؛  الصفقة ووالء املؤمن جيب أن يتمحض للّه الذي عقد معه تلك           
 - وهذا بيان من اللّه للمؤمنني حيسم كل شبهة ويعصم من كل ضاللة            - تقوم كل رابطة وكل وشيجة    

وهو مالك امللك وال قـدرة      ،  فهم ا يف غىن عن كل ما عداه       ؛  وحسب املؤمنني والية اللّه هلم ونصرته     
 : ألحد سواه
، إن اللّه بكل شيء علـيم     ،  عد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون       وما كان اللّه ليضل قوماً ب      " 

 .  " وما لكم من دون اللّه من ويل وال نصري، حييي ومييت، إن اللّه له ملك السماوات واألرض
فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة يف سـبيل اللّـه أمـراً             ؛   وملا كانت هذه طبيعة تلك البيعة     

فتاب عليهم رمحة منـه  ؛ ن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلفجتاوز اللّه عنه مل ،  عظيماً
 : وفضالً

من بعد مـا    ،  لقد تاب اللّه على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة            " 
وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا      . مث تاب عليهم إنه م رؤوف رحيم      ؛  كاد يزيغ قلوب فريق منهم    
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مث ؛  وظنوا أن ال ملجأ من اللّه إال إليـه        ،  وضاقت عليهم أنفسهم  ،  ضاقت عليهم األرض مبا رحبت    
  ..  " إن اللّه هو التواب الرحيم، تاب عليهم ليتوبوا

أولئـك  ؛   ومن مث بيان حمدد لتكاليف البيعة يف أعناق أهل املدينة ومن حوهلم مـن األعـراب               
واستنكار ملا  ؛  ومركز االنطالق اإلسالمي  ،  ن القاعدة اإلسالمية  الذين يؤلفو  ع القريبون من رسول اللّه   

 : مع بيان مثن الصفقة يف كل خطوة وكل حركة يف تكاليف البيعة؛ وقع منهم من ختلف
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسـول اللّـه وال يرغبـوا            " 

وال يطـأون   ،  وال نصب وال خممصة يف سبيل اللّـه       ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ      . بأنفسهم عن نفسه  
إن اللّه ال يضـيع أجـر       ،  وال ينالون من عدو نيالً إال كتب هلم به عمل صاحل          ،  موطئاً يغيظ الكفار  

ليجزيهم اللّه أحسـن  ، وال يقطعون وادياً إال كتب هلم ،  وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية     ،  احملسنني
  ..  " ما كانوا يعملون
وقد اتسـعت   . ا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان حلدود التكليف بالنفري العام           ومع هذ 

ويبقى الـبعض للقيـام     ؛  وأصبح يف اإلمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه يف الدين         ،  الرقعة وكثر العدد  
 : افمث تتالقى اجلهود يف اية املط، حباجيات اتمع كله من توفري لألزواد ومن عمارة لألرض

ليتفقهـوا يف الـدين     ،  فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة      . وما كان املؤمنون لينفروا كافة     " 
  " . ! لعلهم حيذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

بعدما أصبحت اجلزيرة العربية جبملتها قاعـدة        -  ويف اآلية التالية حتديد لطريق احلركة اجلهادية      
وأصبح اخلط يتجه إىل قتال املشركني كافة حىت ال تكون فتنة ويكون الدين              - لإلسالم ونقطة النطالقه  

 : وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون .. كله للّه
واعلموا أن اللّه   ،  وليجدوا فيكم غلظة  ،  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار         " 
  ..  " مع املتقني
يعـرض   .. قب هذا البيان املفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياا وتكاليفها وخطها احلركي           وع

السياق مشهداً من صفحتني تصوران موقف املنافقني وموقف املؤمنني من هذا القـرآن وهـو يـترتل                 
لتوجيهـات  ويندد باملنافقني الذين ال ديهم ا     . وبالتكاليف والواجبات العملية  ،  مبوحيات اإلميان القلبية  

 : وال تعظهم النذر واالبتالءات، واآليات
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فأما الذين آمنـوا فـزادم      ؛  أيكم زادته هذه إمياناً   : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول       " 
. وأما الذين يف قلوم مرض فزادم رجساً إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون           . إمياناً وهم يستبشرون  

وإذا مـا أنزلـت     ؟  م مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال هم يذكرون         أو ال يرون أم يفتنون يف كل عا       
صرف اللّه قلـوم بـأم قـوم ال    . مث انصرفوا؟  هل يراكم من أحد   : سورة نظر بعضهم إىل بعض    

  ..  " يفقهون
وحرصه على املـؤمنني      ع     وخيتم الدرس وختتم معه السورة بآيتني تصوران طبيعة رسول اللّه         

واالستغناء عن املعرضني الـذين ال      ،  إىل االعتماد على اللّه وحده      ع    مع توجيهه  .ورأفته م ورمحته  
 : يهتدون

بـاملؤمنني رؤوف   ،  حريص علـيكم  ،  عزيز عليه ما عنتم   ،  لقد جاءكم رسول من أنفسكم     " 
 .  " وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت، فإن تولوا فقل حسيب اللّه ال إله إال هو. رحيم

ل هذا العرض اإلمجايل حملتويات هذا املقطع األخري يف السورة يتجلى مدى التركيز              ولعله من خال  
وفقـاً   - وعلى االنطالق ذا الدين يف األرض     ؛  وعلى املفاصلة الكاملة على أساس العقيدة     ؛  على اجلهاد 

تقرير حاكميـة   أي ل ؛  لتقرير حدود اللّه واحملافظة عليها     - للبيعة على النفس واملال باجلنة للقتل والقتال      
 ! ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية، اللّه للعباد

 ولعله من خالل هذا العرض اإلمجايل هلذه احلقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت واهلزميـة الـيت                
وهم حياولون جاهدين أن حيصـروا اجلهـاد        ؛  تسيطر على شراح آيات اللّه وشريعة اللّه يف هذا الزمان         

تعلن يف غري    - سبحانه - بينما كلمات اللّه   " أرض اإلسالم  " اع اإلقليمي عن  اإلسالمي يف حدود الدف   
! دون ذكر ألم معتدون   ؛  هذه من الكفار   " أرض اإلسالم  " مواربة عن الزحف املستمر على من يلون      

 بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغـري      - سبحانه - فاالعتداء األساسي متمثل يف اعتدائهم على ألوهية اللّه       
 ! وهذا االعتداء هو الذي يقتضي جهادهم ما استطاع املسلمون اجلهاد. اللّه

 . لنواجه نصوصه بالتفصيل،  وحسبنا هذه اإلشارة يف هذا التقدمي امل للدرس األخري
|     |     | 

 يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلـون     ،  إن اللّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          " 
فاستبشروا ببيعكم  ؟  ومن أوىف بعهده من اللّه    ،  وعدا عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن      ،  ويقتلون
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الراكعـون  ، التائبون العابـدون احلامـدون السـائحون    . وذلك هو الفوز العظيم   ،  الذي بايعتم به  
  ..  " ملؤمننيوبشر ا، واحلافظون حلدود اللّه، اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، الساجدون

، يف أثناء حفظي للقـرآن    ،   هذا النص الذي تلوته من قبل ومسعته ما ال أستطيع عده من املرات            
حـني   - هذا الـنص   .. ويف أثناء دراسته بعد ذلك يف أكثر من ربع قرن من الزمان           ،  ويف أثناء تالوته  

رات اليت ال أملك عدها علـى  أحسست أنين أدرك منه ما مل أدركه من قبل يف امل    " الظالل " واجهته يف 
 ! مدى ذلك الزمان

وعن حقيقة البيعة الـيت     ،  إنه يكشف عن حقيقة العالقة اليت تربط املؤمنني باللّه        !  إنه نص رهيب  
فمن بايع هذه البيعة ووىف ا فهو املؤمن احلق الذي ينطبق عليـه             . طوال احلياة  - بإسالمهم - أعطوها
 ! وإال فهي دعوى حتتاج إىل التصديق والتحقيق. ة اإلميانوتتمثل فيه حقيق ]املؤمن [  وصف

 - أن اللّـه   - أو هذه املبايعة كما مساها اللّه كرماً منه وفضـالً ومساحـة            -  حقيقة هذه البيعة  
مل يعد هلم أن يستبقوا      .. فلم يعد هلم منها شيء    ؛  قد استخلص لنفسه أنفس املؤمنني وأمواهلم      - سبحانه

، إا صفقة مشـتراة    .. كال .. مل يعد هلم خيار يف أن يبذلوا أو ميسكوا        . ا يف سبيله  منها بقية ال ينفقو   
وليس للبائع فيها من شيء سوى أن       ،  وفق ما يفرض ووفق ما حيدد     ،  لشاريها أن يتصرف ا كما يشاء     

لعمـل  وال يقول إال الطاعـة وا     ،  وال يناقش وال جيادل   ،  ال يتلفت وال يتخري   ،  ميضي يف الطريق املرسوم   
هـي النصـر أو     : والنهاية .. هو اجلهاد والقتل والقتال   : والطريق .. هو اجلنة : والثمن .. واالستسالم
 : االستشهاد
يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلـون      ،  إن اللّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          " 
  ..  " ويقتلون

فـاملؤمنون   .. فهو املؤمن .  ارتضى الثمن ووىف   من. من أمضى عقد الصفقة   .  من بايع على هذا   
وإال فهو واهـب األنفـس      ،  ومن رمحة اللّه أن جعل للصفقة مثنا       .. هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا     

وكرمه فجعـل لـه أن   ؛  ولكنه كرم هذا اإلنسان فجعله مريداً     . وهو مالك األنفس واألموال   ،  واألموال
وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته     ؛  وكرمه فقيده بعقوده وعهوده    - هحىت مع اللّ   - يعقد العقود وميضيها  

إن شر الدواب عند اللّه      ..  " شر البهيمة : .. ونقضه هلا هو مقياس ارتكاسه إىل عامل البهيمة       ؛  الكرمية
  " الذين كفروا فهم ال يؤمنون الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقـون                 

 . ناط احلساب واجلزاء هو النقض أو الوفاءكما جعل م.. 
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ال تسـقط عنـه إال       - قادر عليها  - ولكنها يف عنق كل مؤمن     - بال شك  -  وإا لبيعة رهيبة  
 : ومن هنا تلك الرهبة اليت أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات. بسقوط إميانه

يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلـون      ،  نةإن اللّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجل          " 
  ..  " ويقتلون

يف مشـارق    " مسـلمني  " وهؤالء الذين يزعمون أنفسـهم     .. فإن العقد رهيب  ! عونك اللهم 
وطرد الطواغيت الغاصبة حلقـوق     ،  ال جياهدون لتقرير ألوهية اللّه يف األرض      ،  قاعدون،  األرض ومغارا 

وال جياهدون جهـاداً مـا دون القتـل         . وال يقتلون .  يقتلون وال. الربوبية وخصائصها يف حياة العباد    
 ! والقتال

فتتحول  ع   على عهد رسول اللّه    -  ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها األولني       
أو ،  ومل تكن جمرد معـان يتملوـا بأذهـام        ؛  من فورها يف القلوب املؤمنة إىل واقع من واقع حيام         

ال إىل صورة   ،  لتحويلها إىل حركة منظورة   . كانوا يتلقوا للعمل املباشر ا    . عرهمحيسوا جمردة يف مشا   
قال حممد بن كعب القرظـي      . يف بيعة العقبة الثانية    ا هكذا أدركها عبد اللّه بن رواحة      .. متأملة
 لربـك   اشترط : - ]يعين ليلة العقبة    [  ع   لرسول اللّه ،  قال عبد اهللا بن رواحة رضي اللّه عنه       : وغريه

وأشترط لنفسي أن متنعوين مما     ؛  أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً       :  " فقال. ولنفسك ما شئت  
، ربح البيـع  : قالوا " . اجلنة:  " قال؟  فما لنا إذا حنن فعلنا ذلك     : قال " . متنعون منه أنفسكم وأموالكم   

 . )1(. وال نقيل وال نستقيل
؛ لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بني متبايعني       "  ..  وال نستقيل  ربح البيع وال نقيل    ..  "  هكذا
فالصفقة ماضـية ال     " ال نقيل وال نستقيل   :  " ومل يعد إىل مرد من سبيل     ،  وأمضي عقدها ،  انتهى أمرها 

أليس ؟  أليس اللّه هو املشتري   ؟  أليس الوعد من اللّه   ! مثن مقبوض ال موعود   : واجلنة؛  رجعة فيها وال خيار   
 : وعداً قدمياً يف كل كتبه.  وعد الثمنهو الذي

  ..  " وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن " 
  " . ؟ ومن أوىف بعهده من اللّه " 

                                                 
تبعد أن تكـون   وحنن نس.."  إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة      :  " فرتلت:  "  يف الرواية  )1(

 . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام. وهذه آية مدنية قطعا. فيومذاك مل يكن قد فرض قتال. اآلية نزلت يومذاك
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 ؟ ومن أوىف بعهده من اللّه!  أجل
كل مؤمن على اإلطالق منـذ كانـت         ..  إن اجلهاد يف سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

إا السنة اجلارية اليت ال تستقيم هذه احلياة بـدوا وال تصـلح احليـاة                .. ين اللّه الرسل ومنذ كان د   
ولوال دفع اللّه النـاس بعضـهم        ..  " ولوال دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض       : بتركها

  ..  " ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثرياً
بل ال بد أن يأخذ     !  .. وال بد أن يقف له الباطل يف الطريق       . نطلق يف طريقه   إن احلق ال بد أن ي     

إن دين اللّه ال بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إىل العبوديـة للّـه                   .. عليه الطريق 
ن اهللا  وال بد لـدي    .. بل ال بد أن يقطع عليه الطريق       .. وال بد أن يقف له الطاغوت يف الطريق       . وحده

وال بد للحق أن ميضي يف طريقه وال ينثين عنه          . كله " اإلنسان " كلها لتحرير  " األرض " أن ينطلق يف  
 " ومـا دامـت يف    . باطل " األرض " وما دام يف  . كفر " األرض " وما دام يف  !  .. ليدع للباطل طريقاً  

والبيعة يف عنق كل مؤمن     ،  اللّه ماض فاجلهاد يف سبيل     " اإلنسان " عبودية لغري اللّه تذل كرامة     " األرض
مات على شعبة مـن     ،  ومل حيدث نفسه بغزو   ،  من مات ومل يغز    " و: وإال فليس باإلميان  . تطالبه بالوفاء 

 . ]وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ، رواه اإلمام أمحد[  "  .. . النفاق
  . " وذلك هو الفوز العظيم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به " 

وما الذي   .. كما وعد اللّه  ،  وأخذ اجلنة عوضاً ومثناً   ،   استبشروا بإخالص أنفسكم وأموالكم للّه    
فالنفس إىل  . واللّه ما فاته شيء   ؟  ما الذي فات املؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض اجلنة          ؟  فات
كسب . واجلنة كسب ! واهسواء أنفقهما صاحبهما يف سبيل اللّه أم يف سبيل س         . واملال إىل فوت  ،  موت

 ! فاملقابل زائل يف هذا الطريق أو ذاك! بال مقابل يف حقيقة األمر وال بضاعة
، وتقريـر دينـه   ،  إلعالء كلمته  - إذا انتصر  - ينتصر.  ودع عنك رفعة اإلنسان وهو يعيش للّه      

لدينه شهادة بأنـه  ليؤدي ، يف سبيله - إذا استشهد - ويستشهد. وحترير عباده من العبودية املذلة لسواه   
أنه أقوى من قيود األرض وأنه أرفـع         - ويستشعر يف كل حركة ويف كل خطوة      . خري عنده من احلياة   

 . والعقيدة تنتصر فيه على احلياة، واإلميان ينتصر فيه على األمل، من ثقلة األرض
ه مـن   كسب بتحقيق إنسانية اإلنسان اليت ال تتأكد كما تتأكد بانطالق         .  إن هذا وحده كسب   

فـإذا أضـيفت إىل      .. وانتصار العقيدة فيه على احلياة    ،  وانتصار اإلميان فيه على األمل    ؛  أوهاق الضرورة 
 : وهو فوز ال ريب فيه وال جدال؛ فهو بيع يدعو إىل االستبشار .. اجلنة .. ذلك كله
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 .  " وذلك هو الفوز العظيم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به " 
 : ة أمام قوله تعاىل يف هذه اآلية مث نقف وقفة قصري

  ..  " وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن " 
وهو ال يدع جماال     ..  فوعد اللّه للمجاهدين يف سبيله يف القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          

ة املكافئة للواقع   باعتباره الوسيل ؛  للشك يف إصالة عنصر اجلهاد يف سبيل اللّه يف طبيعة هذا املنهج الرباين            
ما دام أن اجلاهلية ال تتمثل يف نظرية تقابـل بنظريـة    - ال يف زمان بعينه وال يف مكان بعينه     - البشري

ويقاوم دين اللّه وكل جتمع إسـالمي  ؛ حيمي نفسه بالقوة املادية، ولكنها تتمثل يف جتمع عضوي حركي  
ستماع إلعالن اإلسالم العام بألوهية اللّه وحده       وحيول دون الناس واال   ؛  على أساسه بالقوة املادية كذلك    

كما حيـول دوـم ودون االنضـمام        . من العبودية للعباد   " األرض " يف " اإلنسان " وحترير،  للعباد
ومـن مث   .. العضوي إىل التجمع اإلسالمي املتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته هللا وحده دون العبـاد          

أن يصـطدم    " اإلنسـان  " لتحقيق إعالنه العام بتحرير    " األرض " يتحتم على اإلسالم يف انطالقه يف     
أن  - يف حتميـة ال فكـاك منـها        - واليت حتاول بدورها  ؛  بالقوة املادية اليت حتمي التجمعات اجلاهلية     

 ! الستبقاء العباد يف رق العبودية للعباد، تسحق حركة البعث اإلسالمي وختفت إعالنه التحريري
  .. فهو الذي حيتاج إىل شيء من البيان. للمجاهدين يف التوراة واإلجنيل فأما وعد اللّه 

 إن التوراة واإلجنيل اللذين يف أيدي اليهود والنصارى اليوم ال ميكن القول بأما مهـا اللـذان                 
وحىت اليهـود والنصـارى أنفسـهم ال        ! أنزهلما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السالم         

وأن ما بني أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة         ؛   أن النسخة األصلية هلذين الكتابني ال وجود هلا        جيادلون يف 
أضيف إليـه    .. وهو قليل  .. ومل يبق إال ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة       ؛  ضاعت فيها معظم أصول الكتابني    

 ! الكثري
يهود علـى قتـال     والتحريض لل ،   ومع ذلك فما تزال يف كتب العهد القدمي إشارات إىل اجلهاد          

 - وإن كانت التحريفات قد شـوهت تصـورهم للّـه        ! لنصر إهلهم وديانته وعبادته   ،  أعدائهم الوثنيني 
 . وتصورهم للجهاد يف سبيله - سبحانه

ولكننا يف حاجة    .. فأما يف األناجيل اليت بني أيدي النصارى اليوم فال ذكر وال إشارة إىل جهاد             
فهذه املفهومات إمنا جاءت من هذه األناجيل       ؛  ئدة عن طبيعة النصرانية   شديدة إىل تعديل املفهومات السا    
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وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحانه كمـا وردت         -!  بشهادة الباحثني النصارى أنفسهم    - اليت ال أصل هلا   
 . يف كتابه احملفوظ الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

؛ إن وعده باجلنة ملن يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون        :  واللّه سبحانه يقول يف كتابه احملفوظ     
 ! فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال .. ثابت يف التوراة واإلجنيل والقرآن

منـذ كانـت    . كل مؤمن على اإلطالق   .  إن اجلهاد يف سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
   ..ومنذ كان دين اللّه، الرسل

إمنا هو قمة تقوم على قاعدة من اإلميان        ؛   ولكن اجلهاد يف سبيل اللّه ليس جمرد اندفاعة إىل القتال         
والذين تتمثل فـيهم   ،  واملؤمنون الذين عقد اللّه معهم البيعة     . املتمثل يف مشاعر وشعائر وأخالق وأعمال     

 : حقيقة اإلميان هم قوم تتمثل فيهم صفات إميانية أصيلة
اآلمـرون بـاملعروف    . الراكعون الساجدون . السائحون. احلامدون. العابدون. التائبون " 

  ..  " واحلافظون حلدود اهللا. والناهون عن املنكر
، والتوبة شعور بالندم على ما مضـى      . العائدون إىل اللّه مستغفرين   ،  مما أسلفوا  ..  " التائبون " 

فهـي  .  حيقق التوبة بالفعل كما حيققها بالتركوعمل صاحل، وكف عن الذنب  ،  وتوجه إىل اللّه فيما بقي    
 . طهارة وزكاة وتوجه وصالح

صـفة هـذه     .. إقراراً بالربوبية ،  املتوجهون إىل اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية      ..  " العابدون " 
كما يترمجها التوجه إىل اهللا وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة            ،  ثابتة يف نفوسهم تترمجها الشعائر    

 . فهي إقرار باأللوهية والربوبية للّه يف صورة عملية واقعية. بكل اتباعو
وتلهج ألسنتهم حبمد اللّه    ؛  الذين تنطوي قلوم على االعتراف للمنعم بالنعمة       ..  " احلامدون " 

 .ويف الضراء للشعور مبا يف االبتالء من الرمحـة      ،  يف السراء للشكر على ظاهر النعمة     . يف السراء والضراء  
ولكنه احلمد يف الضراء حني يدرك القلب املـؤمن أن اللّـه            ،  وليس احلمد هو احلمد يف السراء وحدها      

 . مهما خفي على العباد إدراكه، الرحيم العادل ما كان ليبتلي املؤمن إال خلري يعلمه
 :ومنها ما يقـول   . إم املهاجرون : فمنها ما يقول  . وختتلف الروايات فيهم   ..  " السائحون " 

وحنن  .. إم الصائمون : ومنهم من يقول  . إم املتنقلون يف طلب العلم    : ومنها ما يقول  . إم ااهدون 
إن يف خلـق    :  " ممن قيل يف أمثاهلم يف موضع آخـر       ،  منيل إىل اعتبارهم املتفكرين يف خلق اللّه وسننه       
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 يذكرون اللّه قياماً وقعوداً     الذين،  واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب     . السماوات واألرض 
 !  .. . ربنا ما خلقت هذا باطالً سـبحانك      : ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض    ،  وعلى جنوم 

فمع التوبة والعبادة واحلمد يكون التدبر يف       . فهذه الصفة أليق هنا باجلو بعد التوبة والعبادة واحلمد        "  .. 
وإدراك احلق الذي   ،  وإدراك حكمته يف خلقه   ،  نابة إىل اللّه  ملكوت اللّه على هذا النحو الذي ينتهي باإل       

ولكن لبنـاء احليـاة     . ال لالكتفاء ذا اإلدراك وإنفاق العمر يف جمرد التأمل واالعتبار         . يقوم عليه اخللق  
  .. وعمراا بعد ذلك على أساس هذا اإلدراك

الة كأا صفة ثابتـة مـن       الذين يقيمون الصالة ويقومون بالص     ..  " الراكعون الساجدون  " 
 . وكأن الركوع والسجود طابع مميز بني الناس هلم؛ صفام

وحني يقوم اتمع املسلم الذي حتكمه شـريعة   ..  " اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر   " 
؛ تمـع يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف داخل هذا ا         ،  فيدين للّه وحده وال يدين لسواه     ،  اللّه

ولكن حـني ال يكـون يف األرض         .. ويتناول ما يقع فيه من أخطاء واحنرافات عن منهج اللّه وشرعه          
وشريعة اللّه وحدها هـي     ،  وذلك حني ال يكون يف األرض جمتمع احلاكمية فيه للّه وحده          ؛  جمتمع مسلم 
وهو تقرير ألوهية اللّـه     ،  فإن األمر باملعروف جيب أن يتجه أوالً إىل األمر باملعروف األكرب          ،  احلاكمة فيه 

والنهي عن املنكر جيب أن يتجه أوالً إىل النهي عـن املنكـر             . وحده سبحانه وحتقيق قيام اتمع املسلم     
والذين آمنوا   .. وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغري اللّه عن طريق حكمهم بغري شريعة اللّه            . األكرب
وإقامة اتمـع املسـلم     ،  ولة املسلمة احلاكمة بشريعة اللّه    هاجروا وجاهدوا ابتداء إلقامة الد     ع   مبحمد

فلما مت هلم ذلك كانوا يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر يف الفروع املتعلقـة              . احملكوم ذه الشريعة  
قبل قيام الدولة املسلمة واتمع املسلم يف شيء من هـذه  ، ومل ينفقوا قط جهدهم. بالطاعات واملعاصي 

ومفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد أن         ! اليت ال تنشأ إال بعد قيام األصل األصيل       التفريعات  
فال يبدأ باملعروف الفرعي واملنكر الفرعي قبل االنتهاء من املعروف األكـرب            . يدرك وفق مقتضى الواقع   

 ! كما وقع أول مرة عند نشأة اتمع املسلم، واملنكر األكرب
. وهو القيام على حدود اللّه لتنفيـذها يف الـنفس ويف النـاس             ..  " ود اللّه واحلافظون حلد  " 

ال يقام عليهـا  ، ولكن هذه كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر      .. ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها     
وإال ؛  وال جمتمع مسلم إال اتمع الذي حتكمه شريعة اللّه وحدها يف أمـره كلـه              . إال يف جمتمع مسلم   

ويرفض حكم الطاغوت املتمثل يف كل      ؛  الذي يفرد اللّه سبحانه باأللوهية والربوبية واحلاكمية والتشريع       
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ومىت قام كان هناك مكان     . واجلهد كله جيب أن ينفق ابتداء إلقامة هذا اتمع         .. شرع مل يأذن به اللّه    
 ! ع املسلمكما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتم .. للحافظني حلدود اللّه فيه

توبة ترد العبد إىل    : وهذه هي صفاا ومميزاا   .  هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت عقد اللّه معها بيعته        
وعبادة تصله باللّه وجتعـل اللّـه معبـوده وغايتـه     . وتدفعه إىل العمل الصاحل   ،  وتكفه عن الذنب  ،  اللّه

. امل للّه والثقة املطلقة برمحتـه وعدلـه       ومحد للّه على السراء والضراء نتيجة االستسالم الك       . ووجهته
. وسياحة يف ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة يف الكون الدالة على احلكمة واحلق يف تصـميم اخللـق                  

وحفظ حلدود اللّه يرد    . وأمر باملعروف وي عن املنكر يتجاوز صالح الذات إىل إصالح العباد واحلياة           
  ..  من التهجم واالنتهاكويصوا، عنها العادين واملضيعني

لتمضي مع  ،  واشترى منها األنفس واألموال   ،   هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت بايعها اللّه على اجلنة        
وقتل ألعـداء  ؛ قتال يف سبيل اللّه إلعالء كلمة اللّه. سنة اللّه اجلارية منذ كان دين اللّه ورسله ورساالته     

، وبني اإلسالم واجلاهليـة   ،   املعركة اليت ال تفتر بني احلق والباطل       أو استشهاد يف  ؛  اللّه الذين حيادون اهللا   
 . وبني اهلدى والضالل، وبني الشريعة والطاغوت

وليست احلياة سـالمة    . وليست احلياة أكالً كما تأكل األنعام ومتاعاً      .  وليست احلياة هلواً ولعباً   
وجهـاد يف  ، كفاح يف سبيل احلـق :  هذهإمنا احلياة هي .. وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة   ،  ذليلة

  .. مث اجلنة والرضوان .. أو استشهاد كذلك يف سبيل اللّه، وانتصار إلعالء كلمة اللّه، سبيل اخلري
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسـول        :  "  هذه هي احلياة اليت يدعى إليها املؤمنون باللّه       

  .. وصدق رسول اللّه. للّهوصدق ا .. .  " إذا دعاكم ملا حيييكم
العقيدة يف اللّـه    ،  أمة وحدهم ،  واملؤمنون الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة         

وهذه السورة اليت تقرر العالقات األخرية بني اجلماعـة         . بينهم هي وشيجة االرتباط والتجمع الوحيدة     
وخباصـة بعـد ذلـك      .  تقوم على هذه الوشيجة    حتسم يف شأن العالقات اليت ال     ،  املسلمة ومن عداها  

ودخول أفواج كثرية يف    ،  التخلخل الذي أنشأه التوسع األفقي الشديد يف اتمع املسلم عقب فتح مكة           
واآليات التالية تقطع   . وما تزال عالقات القرىب عميقة اجلذور يف حياا       ؛  اإلسالم مل يتم انطباعها بطابعه    

بعد مـا   - ولو كانوا أويل قرىب  - وا تلك البيعة وبني من مل يدخلوا معهم فيها        ما بني املؤمنني الذين باع    
 : اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان يف الدنيا واآلخرة
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من بعد مـا     - ولو كانوا أويل قرىب    - ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني        " 
فلما تبني  ،  براهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه      وما كان استغفار إ   . تبني هلم أم أصحاب اجلحيم    

وما كان اللّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يـبني           . إن إبراهيم ألواه حليم   ،  له أنه عدو للّه تربأ منه     
وما لكم  ،  حييي ومييت ،  إن اللّه له ملك السماوات واألرض     . إن اللّه بكل شيء عليم    ،  هلم ما يتقون  

 .  "  نصريمن دون اللّه من ويل وال
أن  ع    والظاهر أن بعض املسلمني كانوا يستغفرون آلبائهم املشركني ويطلبون إىل رسول اللّـه            

، يف غري صلة باللّـه    ،  فرتلت اآليات تقرر أن يف هذا االستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم           ؛  يستغفر هلم 
أمـا كيـف     .. يس من شأم أصالً   ما كان هلم قطعاً ول     .. لذلك ما كان للنيب والذين آمنوا أن يفعلوه       

وانقطاع الرجاء مـن أن     ،  فاألرجح أن يكون ذلك مبوم على الشرك      ،  يتبني هلم أم أصحاب اجلحيم    
 . تكون هلم هداية إىل اإلميان

فـإذا  .  إن العقيدة هي العروة الكربى اليت تلتقي فيها سائر األواصر البشرية والعالقات اإلنسانية            
وال لقاء بعـد  ، فال لقاء بعد ذلك يف نسب  ،  يدة انبتت األواصر األخرى من جذورها     انبتت وشيجة العق  

إما إميـان باللّـه فالوشـيجة      .. وال لقاء بعد ذلك يف أرض     . وال لقاء بعد ذلك يف قوم     . ذلك يف صهر  
تقوم أو ال إميان فال صلة إذن ميكن أن         . والوشائج األخرى كلها تنبع منها وتلتقي ا      ،  الكربى موصولة 

 : )1(بني إنسان وإنسان 
فلما تبني له أنه عدو للّه تـربأ        ،  وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه          " 

 .  " إن إبراهيم ألواه حليم، منه
فإمنا كان استغفار إبراهيم ألبيه بسبب وعده له أن يستغفر          .  فال أسوة بإبراهيم يف استغفاره ألبيه     

وأعتزلكم وما  ،  سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفياً        :  " ذلك إذ قال له   ،  يهديهله اللّه لعله    
فلما أن مـات أبـوه علـى         ..  " تدعون من دون اللّه وأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء ريب شقياً           

 . وقطع صلته به " تربأ منه " ، وتبني إبراهيم أن أباه عدو للّه ال رجاء يف هداه، الشرك
  ..  " إبراهيم ألواه حليمإن  " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" جنسية املسلم عقيدته :  "  يراجع فصل)1(
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وتبني أنه عدو للّه فتربأ منه      ؛  ولقد آذاه أبوه فكان حليماً    . حليم على من آذاه   ،   كثري التضرع للّه  
 . وعاد للّه ضارعاً

 وقد ورد أنه ملا نزلت اآليتان خشي الذين كانوا يستغفرون آلبائهم املشركني أن يكونـوا قـد                 
وتقـرر القاعـدة    ،  ذا فرتلت اآلية التالية تطمئنهم من هذا اجلانـب        ضلوا ملخالفتهم عن أمر اللّه يف ه      

 : وال جرمية بغري بيان سابق على الفعل؛ أنه ال عقوبة بغري نص: اإلسالمية
  " إن اللّه بكل شيء عليم    . وما كان اللّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون             " 

 .. 
وليس مـن شـأنه أن   . ما بني هلم أن يتقوه وحيذروه وال يأتوه      إن اللّه ال حياسب الناس إال على        

ما مل يكن هذا الفعل مما اهم عنـه         ،  يذهب دى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إىل الضالل رد الفعل          
 . ومنه البيان والتعليم. ذلك أن اإلنسان قاصر واللّه هو العليم بكل شيء .. قبال

كما بني ما أمر به بياناً      ،  فبني ما ى عنه بياناً واضحاً     ،  ال عسراً  ولقد جعل اللّه هذا الدين يسراً       
وـى عـن     - ال عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسري       - وسكت عن أشياء مل يبني فيها بياناً      . واضحاً

ومن مث فليس ألحـد أن حيـرم شـيئاً مـن            . لئال ينتهي السؤال إىل التشديد    ،  السؤال عما سكت عنه   
  .. حتقيقاً لرمحة اللّه بالعباد.  ينهى عما مل يبينه اللّهوال أن، املسكوت عنه

بعد التجرد مـن    ،  ويف جو الدعوة إىل التجرد من صالت الدم والنسب        ،   ويف اية هذه اآليات   
وأنه مالك السماوات واألرض ومالـك املـوت   . األنفس واألموال يقرر أن الويل الناصر هو اللّه وحده  

 . واحلياة
 وما لكم من دون اللّه من ويل وال نصري        ،  ملك السماوات واألرض حييي ومييت    إن اللّه له     " 

 " . 
كلها بيد اللّـه     .. والوالية والنصرة ،  واحلياة واملوت ،  والسماوات واألرض ،   فاألموال واألنفس 

 . ويف الصلة باللّه وحده كفاية وغناء. دون سواه
عالقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض        وهذا احلسم القاطع يف     ،   وهذه التوكيدات املتوالية  

مما اقتضى هـذا    . ورابطة العقيدة اجلديدة  ،  النفوس من اضطراب وأرجحة بني الروابط السائدة يف البيئة        
حىت االسـتغفار    .. يف السورة اليت تتوىل احلسم يف كل عالقات اتمع املسلم مبا حوله           ،  احلسم األخري 
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ذلك لتخلص القلوب من كل وشـيجة إال تلـك    .. التشديد يف شأنهللموتى على الشرك قد لقي هذا       
 . الوشيجة

فهو أصـل مـن أصـول       .  إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة احلركة اإلسالمية         
وهذا ما قررته السورة احلامسة وكررته       .. كما أنه أصل من أصول احلركة واالنطالق      ؛  االعتقاد والتصور 

  .. أيضاً
  |     ||    

أمـراً   - أياً كانت األسباب   - كان التخلف عن اجلهاد للقادرين    ،  وملا كانت تلك طبيعة البيعة    
 .. وكان ما بدا يف الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة ال بد من تتبعها والتركيز عليها              ؛  مستنكراً عظيماً 

 بدا من التردد والتخلـف مـن        ويف اآليات التالية يبني مدى فضل اللّه ورمحته باملؤمنني إذ يتجاوز عما           
كذلك يبني عن مصري     .. ويتوب عليهم فيما وقع منهم من اخطاء صغرت أم كربت         ،  املؤمنني املخلصني 

حىت نزل هذا    - وهم املرجون ألمر اللّه الذين سبق ذكرهم       - الثالثة الذين خلفوا بغري حكم يف أمرهم      
 : احلكم بعد فترة من الزمان

من بعدما كاد   ،  لنيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة       لقد تاب اللّه على ا     " 
وعلى الثالثة الذين خلفـوا حـىت إذا        . مث تاب عليهم إنه م رؤوف رحيم      ،  يزيغ قلوب فريق منهم   

مث ؛  وظنوا أن ال ملجأ من اللّه إال إليـه        ،  وضاقت عليهم أنفسهم  ،  ضاقت عليهم األرض مبا رحبت    
 .  " إن اللّه هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا

والظـاهر أـا    ؛  تفهم بالرجوع إىل ما كان يف أحداث الغزوة جبملتها         ع    وتوبة اللّه على النيب   
مل أذنت هلم حىت يتبني لك الـذين صـدقوا          . عفا اللّه عنك  :  " متعلقة مبا سبق أن قال اللّه عنه لنبيه       

وقد عفا اللّـه    .  من أويل الطول بأعذار منتحلة فأذن هلم       ذلك حني استأذنه مجاعة    ..  " وتعلم الكاذبني 
مع تنبيهه إىل أن األوىل كان هو التريث حىت يتبني الصادقني يف أعـذارهم مـن                  ع   عنه يف اجتهاده    

 ! الكاذبني املتمحلني
:  "  وتوبته على املهاجرين واألنصار يشري النص الذي بني أيدينا إىل مالبساا يف قولـه تعـاىل               

وقد كان بعضهم تثاقل يف      ..  " ين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم            الذ
وبعضهم استمع للمنافقني املرجفني     - وهم من خلص املؤمنني    - اخلروج مث حلق بالركب كما سنفصل     

 . مث ثبت اللّه قلبه ومضى بعد تردد! ول لقاء الروم
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 سبحانه - وة ومالبساا لنعيش يف جوها الذي يقرر اللّه        وحيسن أن نستعرض بعض ظروف الغز     
وحنن نلخـص يف    [  ولندرك طبيعة االنفعاالت واحلركات اليت صاحبتها     .  " ساعة العسرة  " أنه كان  -

ومن تفسري  ،  ومن البداية والنهاية البن كثري    ،  ومن إمتاع األمساع للمقريزي   ،  هذا من السرية البن هشام    
 : ]ابن كثري 

وال حيرمون ما حرم اللّه     ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر       :  " زل قوله تعاىل   ملا ن 
 .. حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون      ،  وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب       ،  ورسوله

ن قد سبق نـزول     ويالحظ أن االشتباك بالروم كا    [  أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم    ع   أمر رسول اللّه   " . 
هذه اآليات يف غزوة مؤتة فهذا األمر األخري إمنا جاء تقريراً للخطة الدائمة املستقرة يف آخر ما نزل من                   

، وحني طابـت الثمـار    ،  وجدب من البالء  ،  وشدة من احلر  ،  وذلك يف زمن عسرة من الناس      ]القرآن  
وكان . حلال والزمان الذي هم عليه    ويكرهون الشخوص على ا   ،  والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم     

أي يقصد  [  وأخرب أنه يريد غري الوجه الذي يصمد له       ،  قلما خيرج يف غزوة إال كىن عنها       ع   رسول اللّه 
وكثرة العـدو الـذي     ،  وشدة الزمان ،  لبعد الشقة ،  فإنه بينها للناس  ،  إال ما كان من غزوة تبوك      ]إليه  

 . وأخربهم أنه يريد الروم، الناس باجلهازفأمر . ليتأهب الناس لذلك أهبته، يصمد له
ويف هذا نزل   ! فأذن! يف التخلف خمافة الفتنة ببنات الروم      ع    واستأذن بعض املنافقني رسول اللّه    

عفا اللّه عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لـك          :  " عتاب اللّه لنبيه يف اإلذن مصدراً بالعفو عنه يف اجتهاده         
  "  .. ؟ الذين صدقوا وتعلم الكاذبني

، وشكاً يف احلـق   ،  زهادة يف اجلهاد   - ال تنفروا يف احلر   :  وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض     
نار جهـنم   : قل،  ال تنفروا يف احلر   : وقالوا:  " فأنزل اللّه تبارك وتعاىل فيهم     ع   وإرجافاً برسول اللّه  

 .  " ا كانوا يكسبونفليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً جزاء مب، أشد حراً لو كانوا يفقهون
يثبطون الناس عـن    ،  أن ناساً من املنافقني جيتمعون يف بيت سويلم اليهودي         ع    وبلغ رسول اللّه  

وأمـره أن   ،  طلحة ابن عبيد اللّه يف نفر من أصحابه        ع   فبعث إليهم النيب  ؛  يف غزوة تبوك   ع   رسول اللّه 
، من ظهر البيت فانكسرت رجلـه     فاقتحم الضحاك بن خليفة     ،  ففعل طلحة ،  حيرق عليهم بيت سويلم   
 . مث تاب الضحاك. واقتحم أصحابه فأفلتوا

وحض أهل الغىن على النفقـة  . جد يف سفره وأمر الناس باجلهاز واإلسراع   ع    مث إن رسول اللّه   
وكـان يف   . فحمل رجال من أهل الغىن حمتسبني عند اللّه       ؛  ومحل ااهدين الذين ال جيدون ما يركبون      
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قـال ابـن     .. فأنفق نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها       ا عثمان بن عفان  ،   احملتسبني مقدمة املنفقني 
 فقال رسول اللّـه ، فحدثين من أثق به أن عثمان أنفق يف جيش العسرة يف غزوة تبوك ألف دينار            : هشام
 - بإسـناده  - وقال عبد اللّه بن أمحد يف مسند أبيه        " . اللهم ارض عن عثمان فإين عنه راض      :  " ع  

فقال عثمان بـن    ،  فحث على جيش العسرة    ع   خطب النيب : قال،  عن عبد الرمحن بن حباب السلمي     
علي مائـة   : فقال عثمان ،  مث حث ،  مث نزل مرقاة من املنرب    : قال. علي مائة بعري بأحالسها وأقتاا    : عفان

رج عبد الصـمد    وأخ[  يقول بيده هكذا حيركها    ع   فرأيت رسول اللّه  : قال. أخرى بأحالسها وأقتاا  
وهكذا رواه الترمذي عن حممد بن يسار       [  "  .. ما على عثمان ما عمل بعد هذا      :  " ]يده كاملتعجب   

غريب من هذا الوجه    : وقال. عن سكن بن املغرية أيب حممد موىل آلل عثمان به         ،  عن أيب داود الطيالسي   
ثالث مرات وأنـه التـزم   : وقال، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن املغرية به      . ]

  .. بثالمثائة بعري بأحالسها وأقتاا
ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أيب حـامت مـن   ،  وأخرج ابن جرير من طريق حيىي بن أيب كثري  

يعـين يف   [  على الصدقة  ع   حث رسول اللّه  : قال - بألفاظ خمتلفة  - طريق احلكم بن أبان عن عكرمة     
ما يل مثانيـة  ، فقال يا رسول اللّه، ]أي درهم [  لرمحن بن عوف بأربعة آالف    فجاء عبد ا   ]غزوة تبوك   

وجاء  " . بارك اللّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت      :  " فقال. جئتك بنصفها وأمسكت نصفها   ،  آالف
. صاع أقرضه لريب وصاع لعيـايل     ،  يا رسول اللّه أصبت صاعني من متر      : أبو عقيل بصاع من متر فقال     

وقالوا أمل يكن اللّه ورسوله غنيني عن       . ما الذي أعطى ابن عوف إال رياء      : وقالوا،   املنافقون فلمزه: قال
 ! ؟ صاع هذا

وهو الذي بات يعمل عند يهودي ليحصل علـى         [   ويف روايات أخرى أم قالوا عن أيب عقيل       
 ! إنه إمنا أراد أن يذكر بنفسه ] ع صاعني أجرا له جاء بأحدمها لرسول اللّه

وهم سبعة نفـر مـن األنصـار        . وهم البكاءون  ع   إن رجاالً من املسلمني أتوا رسول اللّه       مث  
، ]أي طلبوا منه أن حيملهم على ركائب إىل أرض املعركـة            [  ع   فاستحملوا رسول اللّه  ،  )1(وغريهم  

 فتولوا وأعينهم تفيض من الـدمع حزنـاً أال         " . ال أجد ما أمحلكم عليه    :  " فقال. وكانوا أهل حاجة  
 . جيدوا ما ينفقون

                                                 
 .  تفصيل اخلرب هناك سبق ذكرهم يف اية اجلزء العاشر فريجع إىل)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

215

فبلغين أن ابن يامني بن عمري بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد الرمحن بـن                :  قال ابن إسحاق  
 جئنا رسول اللّه  : قال؟  ما يبكيكما : ومها يبكيان فقال   ]من السبعة البكائني    [  كعب وعبد اللّه بن مغفل    

فأعطامها ناضحاً  . نتقوى به على اخلروج معه    وليس عندنا ما    ،  فلم جند عنده ما حيملنا عليه     ،  ليحملناع  
 .  ع  فخرجا مع رسول اللّه، وزودمها شيئاً من متر. فارحتاله ]أي مجالً يستقي عليه املاء [  له

فخرج من الليل فصلى     ]أحد البكائني   [  وأما علبة بن زيد   :  زاد يونس بن بكري عن ابن إسحاق      
مث مل جتعل عندي ما أتقوى      ،  هم إنك أمرت باجلهاد ورغّبت فيه     الل: مث بكى وقال  ،  من ليلته ما شاء اللّه    

وإين أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابين فيهـا يف           ،  ومل جتعل يف يد رسولك ما حيملين عليه       ،  به
فلم " ؟    أين املتصدق هذه الليلة   :  "  ع   فقال رسول اللّه  . مث أصبح مع الناس    .. مال أو جسد أو عرض    

فوالـذي  ،  أبشر:  "  ع   فقال رسول اللّه  . فقام إليه فأخربه   " فليقم؟  أين املتصدق  " : مث قال ! يقم أحد 
  "  .. لقد كتبت لك يف الزكاة املتقبلة، نفسي بيده

مبن معه وقد قارب عددهم ثالثني ألفاً من أهل املدينـة ومـن قبائـل                ع    مث خرج رسول اللّه   
كعب : منهم،   م النية من غري شك وال ارتياب       وقد كان نفر من املسلمني أبطأت     . األعراب من حوهلا  

وأبو خيثمـة    ]وهم الثالثة الذين سريد تفصيل قصتهم       [  وهالل بن أمية  ،  ومرارة بن الربيع  ،  ابن مالك 
وضرب عبد اللّه بـن   " ثنية الوداع " عسكره على ع وضرب رسول اللّه   .. وعمري بن وهب اجلمحي   

وكانوا فيما يزعمون ليس بأقل     [ : قال ابن إسحاق  ،  فل منه أس،  عسكره على حدة   - رأس النفاق  - أيب
 فلما سار رسول اللّه    .. إن الذين ختلفوا فعالً دون املائة     : ولكن الروايات األخرى تقول    .. ]العسكرين  

 . ختلف عنه عبد اللّه بن أيب فيمن ختلف من املنافقني وأهل الريبع 
، ختلف فالن ،  يا رسول اللّه  : فيقولون،  ه الرجل فجعل يتخلف عن  ،  سائراً ع    مث مضى رسول اللّه   

 " وإن يكن غري ذلك فقد أراحكم اللّه منـه      ،  دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اللّه تعاىل بكم        :  " فيقول
دعوه فإن يك فيه خري فسـيلحقه       :  " فقال،  وأبطأ به بعريه  ،  قد ختلف أبو ذر   ،  يا رسول اللّه  : حىت قيل 
فلما ،  ]أي انتظر عليه    [  وتلوم أبو ذر على بعريه     " .  فقد أراحكم اللّه منه    وإن يك غري ذلك   ،  اللّه بكم 

يف  ع   ونزل رسول اللّه  . ماشياً ع   مث خرج يتبع أثر رسول اللّه     ،  أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره      
 .إن هذا الرجل ميشي على الطريق وحـده       ،  يا رسول اللّه  : فنظر ناظر من املسلمني فقال    ،  بعض منازله 

فقـال  . هو واللّه أبـو ذر    ،  يا رسول اللّه  : فلما تأمله القوم قالوا    " كن أبا ذر  :  "  ع   فقال رسول اللّه  
  " . ويبعث وحده، وميوت وحده، ميشي وحده، رحم اللّه أبا ذر:  "  ع رسول اللّه
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 فوجـد ،  إىل أهله يف يوم حـار      - أياماً  ع    بعد أن سار رسول اللّه     -  مث إن أبا خيثمة رجع    
وبـردت  ، قد رشت كل واحدة منهما عريشها ]أي يف حديقته [  امرأتني له يف عريشني هلما يف حائطه     

، فنظر إىل امرأتيه وما صـنعتا لـه       ،  فلما دخل قام على باب العريش     . وهيأت له فيه طعاماً   . له فيه ماء  
رد وطعـام مهيـأ     وأبو خيثمة يف ظل با    ،  والريح واحلر  ]أي الشمس   [  يف الضح  ع   رسول اللّه : فقال

واللّه ال أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق        : مث قال ! ما هذا بالنصف  ! ؟  وامرأة حسناء يف ماله مقيم    
حـىت   ع   مث خرج يف طلب رسول اللّـه      ،  مث قدم ناضحه فارحتله   . ففعلتا. فهيئا يل زاداً   ع   برسول اللّه 

جلمحي يف الطلب يطلب رسـول      وقد كان أدرك أبا خيثمة عمري بن وهب ا         .. أدركه حني نزل تبوك   
إن يل ذنباً فال عليك أن ختلـف        : حىت إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمري بن وهب          ،  فترافقا ع   اللّه

هـذا  : وهو نازل بتبوك قال النـاس      ع   حىت إذا دنا من رسول اللّه     . ففعل ع   عين حىت آيت رسول اللّه    
هو واللّـه  ، يا رسول اللّه: فقالوا " .  أبا خيثمةكن:  "  ع   فقال رسول اللّه  . راكب على الطريق مقبل   

! أوىل لك يا أبا خيثمـة      "  ع    فقال له رسول اللّه    ع   أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول اللّه        
 . ودعا له خبري، خريا ع فقال له رسول اللّه. اخلرب ع مث أخرب رسول اللّه " . )1(

، فقني منهم وديعة بن ثابت أخو بين عمرو بن عـوف          وقد كان رهط من املنا    :  قال ابن إسحاق  
: ويقـال : قال ابن هشـام   [  " مخشن بن حمري  :  " ومنهم رجل من أشجع حليف لبين سلمة يقال له        

أحتسبون جـالد بـين     : فقال بعضهم لبعض  ،  وهو منطلق إىل تبوك    ع   يشريون إىل رسول اللّه    ]خمشى  
إرجافاً  .. واللّه لكأنا بكم غداً مقرنني يف احلبال      ؟  بعضاًكقتال العرب بعضهم     ]يعنون الروم   [ األصفر  

واللّه لوددت أين أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائـة            : فقال خمشن بن محري    .. وترهيباً للمؤمنني 
لعمار بـن    - فيما بلغين   ع    وقد قال رسول اللّه   . وأنا ننفلت أن يرتل فينا قرآن ملقالتكم هذه       ،  جلدة
 " . بلى قلتم كـذا وكـذا     : القوم فإم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل         أدرك  :  " ياسر

ورسـول  ، فقال وديعة بن ثابت، يعتذرون إليه ع فأتوا رسول اللّه ،  فقال ذلك هلم  ،  فانطلق إليهم عمار  
ـ   ]وهو احلبل يشد على بطن البعري       [  فجعل يقول وهو آخذ حبقبها    ،  واقف على ناقته   ع   اللّه ول يا رس
. إمنا كنا خنوض ونلعـب    : ولئن سألتهم ليقولن  :  " فأنزل اللّه عز وجل   . إمنا كنا خنوض ونلعب   ،  اللّه
قعـد يب امسـي     ،  يا رسول اللّه  : وقال خمشن بن محري    " ؟  أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون    : قل

وسأل اللّه تعاىل أن    . فتسمى عبد الرمحن  . وكان الذي عفي عنه يف هذه اآلية خمشن بن محري         ! واسم أيب 
  .. فلم يوجد له أثر، يقتله شهيداً ال يعلم مبكانه فقتل يوم اليمامة

                                                 
 .  وهي كلمة تقال للوعيد)1(
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 - مـن تبـوك     ع    ملا قفل رسول اللّه   :  قال ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال          
وأن يطرحوه مـن    ،  هم مجاعة من املنافقني بالفتك به      - بعدما أقام ا بضع عشرة ليلة مل يلق فيها حرباً         

وسلكها معـه   ،  وصعد هو العقبة  ،  فأمر الناس باملسري من الوادي    ،  فأخرب خبربهم ،  رأس عقبة يف الطريق   
عمـار  . عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن ميشيا معـه          ع   وأمر رسول اللّه  ،  أولئك النفر وقد تلثموا   

 فغضب رسول اللّه  ،   بالقوم قد غشوهم   فبينما هم يسريون إذ مسعوا    ؛  وحذيفة يسوقها ،  آخذ بزمام الناقة  
فلما رأوا حذيفة   ،  فاستقبل وجوه رواحلهم مبحجنه   ،  فرجع إليهم ومعه حمجن   ،  وأبصر حذيفة غضبه  ع  

وأقبل حذيفـة حـىت   ؛ فأسرعوا حىت خالطوا الناس؛ ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من األمر العظيم        
 ع  مث قال رسول اللّـه    . ووقفوا ينتظرون الناس  ،  بةفأمرمها فأسرعا حىت قطعوا العق     ع   أدرك رسول اللّه  

مث . ما عرفت إال رواحلهم يف ظلمة الليل حني غشـيتهم         : قال" ؟    هل عرفت هؤالء القوم   :  " حلذيفة
ومسـاهم  ،  فأخربمها مبا كانوا متاألوا عليه    . ال: قاال" ؟    علمتما ما كان من شأن هؤالء الركب      :  " قال
أكره أن يتحدث النـاس أن      :  " فقال؟  أفال تأمر بقتلهم  ،  يا رسول اللّه  : فقاال،  واستكتمهما ذلك ،  هلما

  "  .. حممداً يقتل أصحابه
 :  قال ابن كثري يف البداية والنهاية

إمنا أعلم بأمسائهم حذيفة ابن اليمـان        ع    وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إال أنه ذكر أن النيب          
 ..  )1(واللّه أعلم ، وهذا هو األشبه. وحده

قال ابـن   ..  فأما العسرة اليت لقيها املسلمون يف الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها   
 : كثري يف التفسري

لقد تاب اللّه على النيب واملهـاجرين واألنصـار         :  "  قال جماهد وغري واحد نزلت هذه اآلية      
مث تاب عليهم إنه م رؤوف       ،الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم            

، وحـر شـديد  ، يف سنة جمدبة  ،  وذلك أم خرجوا إليها يف شدة من األمر       . يف غزوة تبوك   ..  " رحيم
على ما يعلم اللّـه مـن   ، خرجوا إىل الشام على تبوك يف هلبان احلر      : قال قتادة  .. وعسر من الزاد واملاء   

وكان النفـر   ،  أن الرجلني كانا يشقان التمرة بينهما     فأصام فيها جهد شديد حىت لقد ذكر لنا         ،  اجلهد
فتاب اللّـه علـيهم     ،  مث ميصها هذا مث يشرب عليها     ،  يتداولون التمرة بينهم ميصها هذا مث يشرب عليها       

 . وأقفلهم من غزوم
                                                 

 .  مل أجد هذا فيما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق يف السرية)1(
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، أنه قيل لعمر بن اخلطاب يف شأن العسرة       : إىل عبد اللّه بن عباس     - بإسناده -  وروى ابن جرير  
فرتلنا مرتالً فأصابنا فيه عطش حىت ظننا أن        ،  إىل تبوك  ع   خرجنا مع رسول اللّه   :  بن اخلطاب  فقال عمر 

وحىت ،  وحىت إن كان الرجل ليذهب يلتمس املاء فال يرجع حىت يظن أن رقبته ستنقطع             ،  رقابنا ستنقطع 
 . وجيعل ما بقي على كبده، إن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه فيشربه

لقد تاب اللّه على النيب واملهاجرين واألنصار الـذين اتبعـوه يف            :  "  قوله  وقال ابن جرير يف   
 -  " من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم       " –أي من النفقة والظهر والزاد واملاء        -  " ساعة العسرة 
ويرتاب للذي ناهلم من املشقة ولشدة يف سفرهم وغـزوهم      ع    ويشك يف دين الرسول   ،  أي عن احلق  

إنه م رؤوف    " مث رزقهم اإلنابة إىل رم والرجوع إىل الثبات على دينه         : يقول " تاب عليهم مث   " –
  ..  " رحيم

كما ينقل لنا حملة من اجلـو        " العسرة "  ولعل هذا االستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت        
من اليقني اجلـاد عنـد      ؛  يةيتجلى فيها تفاوت املقامات اإلميان    ؛  الذي عاشه اتمع املسلم يف تلك الفترة      

عنـد   - بغري ريبة - إىل القعود والتخلف. إىل الزلزلة واألرجحة حتت مطارق العسرة عند طائفة  . طائفة
ممـا   .. إىل النفاق املتآمر عند طائفة    . إىل النفاق الفاجر عند طائفة    . إىل النفاق الناعم عند طائفة    . طائفة

يف  - ويشي ثانياً مبشـقة الغـزوة     ؛  ي للمجتمع يف هذه الفترة    يشي أوالً باحلالة العامة للتركيب العضو     
واليت لعل اللّه سبحانه قد قدرها      ؛  املمتحنة الكاشفة . هذه املشقة املمحصة   - مواجهة الروم ومع العسرة   

 . من أجل التمحيص والكشف والتمييز
|     |     | 

ومـن  .  الذين سلف بيان أمرهم    هذه هي العسرة اليت ختلف فيها املتخلفون وكثرم من املنافقني         
وهـؤالء  . إمنا قعدوا كسالً واسترواحاً للظـالل يف املدينـة        ،  املؤمنني الذين مل يقعدوا شكاً وال نفاقاً      

، واعترفوا بذنوم ،  وهم الذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً      ،  مجاعة قضي يف أمرهم من قبل     ؛  مجاعتان
، وهم هؤالء الثالثة الذين خلفـوا      " يعذم وإما يتوب عليهم   مرجون ألمر اللّه إما     :  " ومجاعة أخرى 

وهنا تفصيل أمرهم بعد اإلرجاء يف احلكم واإلرجاء        . وأرجئوا حىت حيكم اللّه فيهم    . أي تركوا بال حكم   
  .. يف السياق

وقبل أن نعرض الصورة الفنية     ؛   وقبل أن نقول حنن عن هؤالء شيئاً يف تفسري النص املصور حلاهلم           
 : ا هو كعب بن مالـك  .. ندع أحدهم يتحدث عما كان، عجزة اليت رمسها التعبري هلم وحلاهلم  امل
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أخرج أمحد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اللّه بن كعـب بـن                   
مسعت كعب بن   : قال - وكان قائد كعب من بنيه حني عمي       - مالك أن عبد اللّه بن كعب بن مالك       

 مل أختلف عن رسول اللّه    : قال كعب ،  يف غزوة تبوك   ع    حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اللّه       مالك
إمنا ،  غري أين ختلفت يف غزوة بدر ومل يعاتب أحد ختلف عنها          ،  يف غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك       ع  

 .  ميعاداملسلمون يريدون عري قريش حىت مجع اللّه بينهم وبني عدوهم على غري ع خرج رسول اللّه
وما أحـب أن يل ـا       ،  ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم       ع     ولقد شهدت مع رسول اللّه    

  وكان من خربي حني ختلفت عن رسول اللّـه ، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها وأشهر، مشهد بدر 
واللّـه مـا   ، أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغـزوة           ،  يف غزوة تبوك   ع  

قلما يريد غزوة إال ورى       ع    وكان رسول اللّه  ؛  مجعت قبلها راحلتني قط حىت مجعتهما يف تلك الغزوة        
، واستقبل سفراً بعيداً ومفـاوز    ،  يف حر شديد    ع    فغزاها رسول اللّه  ،  بغريها حىت كانت تلك الغزوة    

، فأخربهم بوجههم الـذي يريـد     ،  فجلى للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم     ،  واستقبل عدواً كثرياً  
  . - يريد الديوان - كثري ال جيمعهم كتاب حافظ  ع  واملسلمون مع رسول اللّه

فقلّ رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن ذلك سيخفى عليه ما مل يـرتل               :  قال كعب رضي اللّه عنه    
وأنا إليهـا   ،  والظاللتلك الغزوة حني طابت الثمار        ع    وغزا رسول اللّه  . فيه وحي من اللّه عز وجل     

وطفقت أغدو لكي أجتهز معهم فأرجع وال أقضي        ،  واملسلمون معه   ع    فتجهز إليها رسول اللّه   ،  أصغو
، فلم يزل ذلك يتهادى يب حىت استمر بالنـاس اجلـد          . قادر على ذلك إن أردت    : فأقول لنفسي ،  شيئاً

فلم يزل يتـهادى يب حـىت       ،  يئاًغادياً واملسلمون معه ومل أقض يف جهازي ش         ع    فأصبح رسول اللّه  
فطفقت إذا  ،  مث مل يقدر يل ذلك    ؛  وليت أين فعلت  ،  فهممت أن أرحتل فأدركهم   ،  أسرعوا وتفارط الغزو  

حيزنين أين ال أرى يل أسوة إال رجالً مغموصاً عليـه يف              ع    خرجت يف الناس بعد خروج رسول اللّه      
فقال وهو جالس يف القوم     ،  حىت بلغ تبوك    ع    للّهومل يذكرين رسول ا   . أو رجالً ممن عذر اللّه    ،  النفاق
يا رسول اللّه حبسه برداه والنظـر يف        : فقال رجل من بين سلمة    ؟   " ما فعل كعب بن مالك    :  " بتبوك
فسكت رسـول  . واللّه يا رسول اللّه ما علمنا عنه إال خرياً، بئسما قلت: فقال له معاذ بن جبل    . عطفيه
 .  ع  اللّه

فطفقت ،  توجه قافالً من تبوك حضرين بثي       ع    فلما بلغين أن رسول اللّه    : لك قال كعب بن ما   
فلمـا  . وأستعني على ذلك بكل ذي رأي من أهلي       ؟  وأقول مباذا أخرج من سخطه غداً     ،  أتذكر الكذب 

فأمجعت ،  قد أظل قادماً زاح عين الباطل حىت عرفت أين مل أنج منه بشيء أبداً               ع    إن رسول اللّه  : قيل
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وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع ركعـتني مث جلـس             ،  قادماً  ع    وأصبح رسول اللّه  ،  صدقه
؛ وكانوا بضعاً ومثانني رجـالً    . فلما فعل ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له         ،  للناس

فلما ؛   جئت حىت؛  ووكل سرائرهم إىل اللّه   ،  منهم عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم      ع    فقبل رسول اللّه  
:  فقـال يل  ،  فجئت أمشي حىت جلست بني يديه      " تعال:  " سلمت عليه تبسم تبسم املغضب مث قال يل       

واللّه لو جلست عند غريك من أهل       ،  فقلت يا رسول اللّه   " ؟    أمل تكن قد اشتريت ظهرك    ؟  ما خلفك " 
د علمت لـئن حـدثتك   ولكين واللّه لق، لقد أعطيت جدالً، الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر     

ولئن حدثتك حبديث صـدق جتـد   ، اليوم حديث كذب ترضى عين به ليوشكن اللّه أن يسخطك علي         
واللّه ما كنت قط أقوى وال أيسر مـين         ،  واللّه ما كان يل عذر    . وإين ألرجو فيه عقىب من اللّه     ،  علي فيه 

وبـادرين  . فقمـت  " فيكفقم حىت يقضي اللّه     ،  أما هذا فقد صدق   :  "  ع    فقال! حني ختلفت عنك  
لقد عجـزت أن ال  ، واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا: رجال من بين سلمة وأتبعوين فقالوا يل    

فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول       ،  مبا اعتذر به املتخلفون     ع    تكون اعتذرت إىل رسول اللّه    
مث ،  فأكذب نفسـي    ع    أن أرجع إىل رسول اللّه    فواللّه ما زالوا يؤنبونين حىت أردت       : قال.  ع    اللّه

وقيل هلما مثل ما قيـل      ،  لقيه معك رجالن قاال ما قلت     ،  نعم: قالوا؟  هل لقي هذا معي أحد    : قلت هلم 
فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا      ،  قالوا مرارة بن الربيع وهالل بن أمية الواقفي       ؟  من مها : فقلت. لك
 .  ذكرومها يلفمضيت حني، يل فيهما أسوة، بدراً

 - فاجتنبنا الناس ،  الناس عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه           ع    وى رسول اللّه  : قال
فلبثنا علـى   ،  فما هي باألرض اليت كنت أعرف     ،  حىت تنكرت يل يف نفسي األرض      - أو قال تغريوا لنا   
، ا فكنت أشـد القـوم وأجلـدهم   وأما أن. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوما   ،  ذلك مخسني ليلة  

  ع  وآيت رسـول اللّـه  ، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني وأطوف باألسواق فال يكلمين أحد      
مث أصـلي   ؟  هل حرك شفتيه برد السالم أم ال      : فأسلم عليه وهو يف جملسه بعد الصالة وأقول يف نفسي         

حىت إذا طـال    ،  فإذا التفت حنوه أعرض عين     ،فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل     ،  قريباً منه وأسارقه النظر   
 - وهو ابن عمي وأحـب النـاس إيل        - ذلك من هجر املسلمني مشيت حىت تسورت حائط أيب قتادة         

هل تعلم أين أحب اللّه     . يا أبا قتادة أنشدك اللّه تعاىل     : فقلت له . فواللّه ما رد علي السالم    . فسلمت عليه 
ففاضـت  . اللّه ورسوله أعلم  : قال. فعدت فنشدته ؛  سكتقال فعدت فنشدته ف   ،  قال فسكت ؟  ورسوله

 . عيناي وتوليت حىت تسورت اجلدار
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مـن  :  وبينا أنا أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه باملدينة يقول               
، حىت جاء فدفع إيل كتاباً من ملـك غسـان         ،  فطفق الناس يشريون له إيل    ؟  يدل على كعب ابن مالك    

 : فقرأته فإذا فيه، وكنت كاتباً
فـاحلق بنـا   ، ومل جيعلك اللّه بدار هوان وال مضـيعة ،  أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك  

حـىت إذا مضـت      .. فتيممت ا التنور فسـجرا    . وهذه أيضاً من البالء   : فقلت حني قرأا  . نواسك
يأمرك أن تعتـزل     ع   إن رسول اللّه  : فقاليأتيين    ع    أربعون ليلة من اخلمسني إذ برسول رسول اللّه       

فقلت . وأرسل إىل صاحيب مثل ذلك    . بل اعتزهلا وال تقربنها   : قال؟  أطلقها أم ماذا أفعل   : فقلت،  امرأتك
فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول      . احلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اللّه يف هذا األمر         : المرأيت

، ال " قال؟  فهل تكره أن أخدمه   ،  وليس له خادم  ،  ن هالالً شيخ ضائغ   إ،  يا رسول اللّه  : فقالت  ع    اللّه
وواللّه ما زال يبكي من لدن أن كـان         ،  إنه واللّه ما به من حركة إىل شيء       : فقالت " ولكن ال يقربنك  

فقد أذن  ! يف امرأتك   ع    لو استأذنت رسول اللّه   : فقال يل بعض أهلي   . من أمرك ما كان إىل يومه هذا      
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها        ع   واللّه ال أستأذن فيها رسول اللّه     : فقلت. ل أن ختدمه  المرأة هال 

 . وأنا رجل شاب
مث صـليت الفجـر   : قال. فلبثنا عشر ليال فكمل لنا مخسون ليلة من حني ي عن كالمنا :  قال

كر اللّه منا قد ضاقت علي      فبينا أنا جالس على احلال اليت ذ      ،  صباح مخسني ليلة على ظهر بيت من بيوتنا       
يـا  : مسعت صارخاً أوىف على جبل سلع يقول بأعلى صـوته         ،  نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت     

بتوبة اللّـه     ع    فآذن رسول اللّه  ؛  وعرفت أن قد جاء الفرج    ؛  فخررت ساجداً . كعب بن مالك أبشر   
وركض إيلَّ رجل فرساً    ،  ونوذهب قبل صاحيب مبشر   ،  فذهب الناس يبشروننا  . علينا حني صلى الفجر   

فلما جاء الذي مسعت    ،  فكان الصوت أسرع من الفرس    ،  وأوىف على اجلبل  ،  وسعى ساع من أسلم ِقبلي    
فاسـتعرت ثـوبني    ؛  واللّه ما أملك غريمها يومئذ    ،  صوته يبشرين نزعت له ثويب فكسوما إياه ببشارته       

ليهنـك  : بعد فوج يهنئونين بالتوبة ويقولون    يتلقاين الناس فوجاً     ع   فلبستهما فانطلقت أؤم رسول اللّه    
فقـام إيلّ   ،  جالس يف املسجد وحوله النـاس      ع   فإذا رسول اللّه  ،  حىت دخلت املسجد  . توبة اللّه عليك  

فكـان  : قـال ،  واللّه ما قام إيلّ رجل من املهاجرين غريه       ،  طلحة ابن عبيد يهرول حىت صافحين وهنأين      
 . ال ينساها لطلحة ت كعب

:  قال وهو يربق وجهه من السرور       ع    فلما سلمت على رسول اللّه    :  اللّه عنه  قال كعب رضي  
:  " قـال ؟  أمن عندك يا رسول اللّه أم من عند اللّه        : قلت " أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك       " 
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وكنا نعرف ذلك   ،  إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر        ع   وكان رسول اللّه   " ال بل من عند اللّه    
إن من توبيت أن أخنلع من مايل صـدقة إىل اللّـه وإىل             ،  يا رسول اللّه  : فلما جلست بني يديه قلت    . نهم

. إين أمسك سهمي الذي خبيرب    : فقلت " أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك      :  " قال،   ع    رسوله
فواللّه ما أعلم   . قيتوإن من توبيت أال أحدث إال صدقاً ما ب        ،  وقلت يا رسول اللّه إمنا أجناين اللّه بالصدق       

أحسن مما أبـالين     ع   أحداً من املسلمني أباله اللّه من الصدق يف احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اللّه             
وإين ألرجـو أن    ،  إىل يومي هذا كذباً    ع   واللّه ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول اللّه        ،  اللّه تعاىل 

 - إىل قولـه   - لّه على النيب واملهاجرين واألنصـار     لقد تاب ال  :  " وأنزل اللّه . حيفظين اللّه فيما بقي   
 .  " وكونوا مع الصادقني

فواللّه ما أنعم اللّه علي من نعمة قط بعد أن هداين اللّه لإلسالم أعظم يف نفسي من                 :  قال كعب 
فإن اللّـه قـال للـذين    . يومئذ أال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه   ع   صدقي رسول اللّه  

سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إلـيهم لتعرضـوا    " فقال،   أنزل الوحي شر ما قال ألحد      كذبوه حني 
 .  " الفاسقني - إىل قوله - عنهم فأعرضوا عنهم إم رجس

ويف كل فقرة منـها      - كما رواها أحدهم كعب بن مالك      -  هذه هي قصة الثالثة الذين خلفوا     
وصـفاء  ،  ومتانة بنائها ،  اعدة الصلبة للمجتمع اإلسالمي   وفيها كلها صورة بارزة اخلطوط عن الق      ،  عربة

 . ولضرورة الطاعة، ولقيمة األوامر، ولتكاليف الدعوة، ونصاعة تصورها ملعىن اجلماعة، عناصرها
. يف سـاعة العسـرة     ع   يتخلفون عن ركب رسول اللّـه      - وزمياله -  فهذا كعب بن مالك   

فيؤثروما على احلر والشدة والسفر الطويل      ،  لراحةيدركهم الضعف البشري الذي حيبب إليهم الظل وا       
يشعره به كـل مـا      ،  أن حيس ما فعل    ع   ولكن كعباً ما يلبث بعد خروج رسول اللّه       . والكد الناصب 

حيزنين أنـين ال أرى يل أسـوة إال          ع   فطفقت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اللّه        :  " حوله
يعين مبن عذر اللّه الضعفاء واملرضى والذين        - "   ممن عذر اللّه   أو رجالً ،  رجالً مغموصاً عليه يف النفاق    

 . ال جيدون ما ينفقون
مل يقعـد إال    . اىل الغزوة البعيدة الشقة    ع    فالعسرة مل تقعد باملسلمني عن تلبية دعوة رسول اللّه        

صلبة للجماعة املسلمة   أما القاعدة ال  . وإال العاجزون الذين عذرهم اللّه    ،  املطعون فيهم املظنون م النفاق    
  .. وأصلب عوداً من الشدة، فكانت أقوى روحاً من العسرة

 .  هذه واحدة
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:  " واألمر بعد ذلـك للّـه  . التقوى اليت تلجئ املخطئ إىل الصدق واإلقرار . والثانية هي التقوى  
. ه بعـذر واللّه لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخط          ،  يا رسول اللّه  : فقلت

ولكين واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عين به ليوشكن اللّه              . لقد أعطيت جدالً  
واللّه ما كان   . ولئن حدثتك حبديث صدق جتد علي فيه إين ألرجو فيه عقىب من اللّه            . أن يسخطك علي  

  " . واللّه ما كنت أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك. يل عذر
وهذا الرضى   ع   ومع حرصه البالغ على رضى رسول اللّه      . ضر يف ضمري املؤمن املخطئ     فاللّه حا 

مع هـذا    - يومئذ يعز ويذل ويرفع وخيفض ويترك املسلم مرموقاً باألنظار أو مهمالً ال ينظر إليه إنسان              
 . والرجاء يف اللّه أوثق؛ فإن مراقبة اللّه أقوى وتقوى اللّه أعمق

 - فاجتنبنا النـاس ، من بني من ختلف عنه . أيها الثالثة . ناس عن كالمنا  ال ع   وى رسول اللّه   " 
فلبثنا علـى   . حىت تنكرت يل يف نفسي األرض فما هي باألرض اليت كنت أعرف            - تغريوا لنا : أو قال 

. وأما أنا فكنت أشـد القـوم وأجلـدهم   ؛ فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوما    . ذلك مخسني ليلة  
 ع  وآيت رسول اللّـه   . فال يكلمين أحد  ،  وأطوف باألسواق ،  د الصالة مع املسلمني   فكنت أخرج فأشه  

مث أصلي قريبـاً    ؟  هل حرك شفتيه برد السالم أم ال      : وأقول يف نفسي  ،  فأسلم عليه يف جملسه بعد الصالة     
حىت إذا طال علـي     . فإذا التفت حنوه أعرض عين    ،  فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل     ،  منه وأسارقه النظر  

 - وهو ابن عمي وأحـب النـاس إيل        - ذلك من هجر املسلمني مشيت حىت تسورت حائط أيب قتادة         
هل تعلم أين أحب اللّه     . يا أبا قتادة أنشدك اللّه تعاىل     : فقلت له . فسلمت عليه فواللّه ما رد علي السالم      

ففاضت . لماللّه ورسوله أع  : قال. فعدت فنشدته ،  فعدت فنشدته فسكت  : قال. فسكت: قال؟  ورسوله
  "  .. عيناي وتوليت حىت تسورت اجلدار

على الرغم من كل ما وقع من        - وهكذا كانت الطاعة يف اجلماعة املسلمة     ،   هكذا كان الضبط  
فـال  . عن كالمنا أيها الثالثة     ع    ى رسول اللّه    .. - خلخلة بعد الفتح ومن بلبلة يف ساعة العسرة       

حىت ابـن عمـه     . وال خملوق يأخذ منه أو يعطي     ،  لقى كعباً بأنس  وال خملوق ي  ،  خملوق يفتح فمه بكلمة   
فإذا أجـاب بعـد     . وال جييبه عن سؤال   ،  ال يرد عليه السالم   ،  وقد تسور عليه داره   ،  وأحب الناس إليه  

  " . اللّه ورسوله أعلم:  " إمنا قال، اإلحلاح مل يطمئن هلفته ومل يسكن قلقه
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يتلمس حركة من    - فلم تعد األرض اليت كان يعرف     وقد تنكرت له األرض      -  وكعب يف هلفته  
، وخيالسه النظر لعله يعلم أن رسول اللّه قد ألقى إليه بنظرة حييا على األمل فيهـا                ع   بني شفيت الرسول  

 ! ومل يكتب له الذبول واجلفاف، ويطمئن إىل أنه مل يقطع من تلك الشجرة
جييئه من   - ولو على سبيل الصدقة    - كلمةال يلقي إليه خملوق من قومه ب      ،  وبينما هو طريد شريد   

، ولكنه حبركة واحدة يعرض عن هذا كله       .. قبل ملك غسان كتاب مينيه بالعزة والكرامة واد واجلاه        
 . ويصرب على االبتالء، ويعد هذا بقية من البالء، وما يزيد على أن يلقي بالكتاب إىل النار
. خملفاً بني األرض والسماء   ،  يدا طريدا من األنس كله    لتدعه فر .  ومتتد املقاطعة فتعزل عنه زوجه    

 . ألنه ال يدري كيف يكون اجلواب، يف امرأته ع فيخجل أن يراجع رسول اللّه
. بشرى العودة إىل الصف   . بشرى القبول . والصفحة األخرى هي صفحة البشرى    .  هذه صفحة 

بينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اللّه        ف ..  " بشرى البعث والعودة إىل احلياة    . بشرى التوبة من الذنب   
مسعت صارخاً أوىفَ  على جبل سلع يقول        ،  وضاقت علي األرض مبا رحبت    ،  قد ضاقت علي نفسي   . منا

 فآذن رسول اللّـه   . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج      . يا كعب بن مالك أبشر    : بأعلى صوته 
وركض إيل  ،  بشروننا وذهب ِقبلَ صاحيب مبشرون    فذهب الناس ي  ،  بتوبة اللّه علينا حني صلى الفجر     ع  

فلما جـاء   . فكان الصوت أسرع من الفرس    ،  وسعى ساع من أسلم ِقبلي وأوىف على اجلبل       ،  رجل فرساً 
، واللّه ما أملـك غريمهـا يومئـذ       . الذي مسعت صوته يبشرين نزعت له ثويب فكسوما إياه ببشارته         

، يتلقاين الناس فوجا بعد فوج يهنئونين بالتوبـة        ع    اللّه فانطلقت أؤم رسول  ،  فاستعرت ثوبني فلبستهما  
جالس يف املسـجد وحولـه    ع حىت دخلت املسجد فإذا رسول اللّه   . ليهنك توبة اللّه عليك   : ويقولون
. واللّه ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه       ،  فقام إيل طلحة بن عبيد يهرول حىت صافحين وهنأين        ،  الناس
  "  .. اها لطلحةفكان كعب ال ينس: قال

؛ وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم     .  هكذا كانت األحداث تقدر وتقوم يف هذه اجلماعة       
وكانـت  . ويهتف ا راكب اجلبل ليكون أسرع بشارة      ،  كانت بشرى يركض ا الفارس إىل صاحبها      

فهو يف  ،   واتصلت ا وشائجه   التهنئة ا واالحتفاء بصاحبها مجيالً ال ينساه الطريد الذي رد إىل اجلماعة           
وهو يـربق    ع   قاهلا " أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك       :  "  ع   يوم كما قال عنه رسول اللّه     

فهذا القلب الكبري الكرمي الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل اللّـه  ، كما قال كعب، وجهه من السرور 
 . توبة ثالثة من أصحابه وردهم مكرمني إىل مجاعته
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وهذه هي بعض حملـات مـن داللتـها         ،  تلك هي قصة الثالثة الذين خلفوا مث تاب اللّه عليهم          
 . وعلى القيم اليت كانت تعيش ا، الواضحة على حياة اجلماعة اإلسالمية

 : تقرب إىل نفوسنا معىن اآلية،  والقصة كما رواها أحد أصحاا
وظنوا أن ال ملجأ من     ،  م أنفسهم وضاقت عليه ،  حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت       " 
  "  ..  .. اللّه إال إليه
  ..  " ضاقت عليهم األرض مبا رحبت " 

إن هي إال بالوشائج والعالقـات      . إن هي إال بالقيم السائدة فيها     . إن هي إال بأهلها   ؟  فما األرض 
يرسـم هـذه األرض     الذي  ،  فالتعبري صادق يف مدلوله الواقعي فوق صدقه يف مجاله الفين         . بني أصحاا 

 . فهم منها يف حرج وضيق، وتنكمش رقعتها، وتتقاصر أطرافها، تضيق بالثالثة املخلفني
  ..  " وضاقت عليهم أنفسهم " 

 . وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم،  فكأمنا هي وعاء هلم تضيق م وال تسعهم
  ..  " وظنوا أن ال ملجأ من اللّه إال إليه " 

ولكن ذكر هذه احلقيقة    . وهو آخذ بأقطار األرض والسماوات    ،  ه ألحد  وليس هناك ملجأ من اللّ    
ال خمرج منه إال بااللتجـاء      ،  هنا يف هذا اجلو املكروب خيلع على املشهد ظالً من الكربة واليأس والضيق            

  .. إىل اللّه مفرج الكروب
 .  " مث تاب عليهم ليتوبوا إن اللّه هو التواب الرحيم ..  "  مث جييء الفرج

ولينيبوا إىل اللّه إنابـة     ،  ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى      ،   تاب عليهم من هذا الذنب اخلاص     
إن من توبيت أن أخنلع مـن       ،  يا رسول اللّه  : قلت: ومصداق هذا يف قول كعب    . كاملة يف كل ما سيأيت    

ـ   " أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك      :  " قال. مايل صدقة إىل اللّه وإىل رسوله      فـإين  : تقال فقل
يا رسول اللّه إمنا جناين اللّه بالصدق وإن من تـوبيت أال أحـدث إال           : وقلت. أمسك سهمي الذي خبيرب   

فواللّه ما أعلم أحداً من املسلمني أباله اللّه من الصدق يف احلديث منذ ذكـرت               : قال. صدقاً ما بقيت  
 ع  كذبة منذ قلت ذلك لرسول اللّـه واللّه ما تعمدت. أحسن مما أبالين اللّه تعاىل  ع   ذلك لرسول اللّه  
 . وإين ألرجو أن حيفظين اللّه عز وجل فيما بقي، إىل يومي هذا
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مع هذه القصة املوحية ومع التعبري القرآين        - يف ظالل القرآن   - وال منلك أن منضي أكثر من هذا      
 . )1(فحسبنا هنا ما وفق اللّه إليه فيها . الفريد فيها

|     |     | 
ويف ظل عنصر الصدق البـادي يف قصـة         ؛  ة التوبة على الذين ترددوا والذين ختلفوا      ويف ظل قص  
جييء اهلتاف للذين آمنوا مجيعاً أن يتقوا اللّه ويكونوا مع الصادقني يف إميام مـن               ؛  الثالثة الذين خلفوا  

ء السـخي  مع الوعد بـاجلزا ، وجييء التنديد بتخلف أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب      ؛  أهل السابقة 
 : للمجاهدين
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم مـن        . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقني         " 

ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال      ،  وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه    ،  األعراب أن يتخلفوا عن رسول اللّه     
إال كتب  ،  وال ينالون من عدو نيالً     ،وال يطأون موطئاً يغيظ الكفار    ،  نصب وال خممصة يف سبيل اللّه     

وال يقطعـون   ،  وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية     . إن اللّه ال يضيع أجر احملسنني     ،  هلم به عمل صاحل   
  ..  " ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون، إال كتب هلم، وادياً

. وهم ـا وهلـا  . قربونفهم أهلها األ،  إن أهل املدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه احلركة       
وهم الذين باتوا ميثلون القاعدة الصلبة هلذا الـدين يف جمتمـع            ؛  وبايعوه ع   وهم الذين آووا رسول اللّه    

وباتت تؤلف احلـزام اخلـارجي      ؛  وكذلك القبائل الضاربة من حول املدينة وقد أسلمت       . اجلزيرة كله 
 وليس هلم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه      ،  اللّهفهؤالء وهؤالء ليس هلم أن يتخلفوا عن رسول          .. للقاعدة

ليواجه تكاليف  . يف اليسر أو العسر   . يف الشدة أو الرخاء   . يف احلر أوالربد   ع   وحني خيرج رسول اللّه   .. 
وهـم  ، ومن حوهلم مـن األعـراب  ، أصحاب الدعوة، فإنه ال حيق ألهل املدينة، هذه الدعوة وأعباءها  

أن يشفقوا على أنفسهم ممـا      ،  عذر هلم يف أال يكونوا قد علموا      وال   ع   قريبون من شخص رسول اللّه    
 .  ع  حيتمله رسول اللّه

، الذين مل يتخلفـوا   ،   من أجل هذه االعتبارات يهتف م أن يتقوا اللّه وأن يكونوا مع الصادقني            
ة مـن   وهم الصفوة املختـار    .. ومل يتزلزل إميام يف العسرة ومل يتزعزع      ،  ومل حتدثهم نفوسهم بتخلف   

 : السابقني والذين اتبعوهم بإحسان

                                                 
 . للوقوف طويالً أمام هذه املواقف املوحية يف السرية" يف ظالل السرية "  نرجو توفيق اهللا )1(
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 .  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقني " 
 :  مث ميضي السياق بعد هذا اهلتاف مستنكراً مبدأ التخلف عن رسول اللّه

وال يرغبـوا   ،  ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسـول اهللا              " 
 .  " نفسهبأنفسهم عن 

إنه : بأوجع من أن يقال عنه      ع    فما يؤنب أحد يصاحب رسول اللّه     .  ويف التعبري تأنيب خفي   
 ! وهو صاحبه، وهو معه، يرغب بنفسه عن نفس رسول اللّه

فما كان ملؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل        .  وإا إلشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة يف كل جيل        
وأنه يتأسى فيهـا    ؛  وهو يزعم أنه صاحب دعوة    ؛  سبيل هذه الدعوة  ما تعرضت له نفس رسول اهللا يف        

 !  ع  برسول اهللا
فضالً على األمر الصادر من اللّه ومـع هـذا           - إنه الواجب الذي يوجبه احلياء من رسول اللّه       

 ! فاجلزاء عليه ما أسخاه
ئاً يغـيظ   وال يطأون موط  ،  ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اللّه            " 
وال . إن اللّه ال يضيع أجر احملسـنني      ،  إال كتب هلم به عمل صاحل     ،  وال ينالون من عدو نيالً    ،  الكفار

ليجزيهم اللّه أحسن مـا كـانوا       ،  إال كتب هلم  ،  وال يقطعون وادياً  ،  ينفقون نفقة صغرية وال كبرية    
  ..  " يعملون

وعلى كل موطئ قـدم يغـيظ       . اءوعلى اجلوع جز  ،  وعلى النصب جزاء  ،   إنه على الظمأ جزاء   
وحيسب به من احملسـنني  ، يكتب به للمجاهد عمل صاحل    . وعلى كل نيل من العدو جزاء     . الكفار جزاء 

 . الذين ال يضيع هلم اللّه أجراً
أجر كأحسن مـا     .. وعلى اخلطوات لقطع الوادي أجر    .  وإنه على النفقة الصغرية والكبرية أجر     

 . يعمل ااهد يف احلياة
وإنه ملا خيجـل أن     . وإا واللّه للسماحة يف األجر والسخاء     . إن اللّه ليجزل لنا العطاء    ،  ال واللّه  أ

يف سبيل هذه الدعوة اليت حنـن       . من الشدة والألواء   ع   يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اللّه        
 ! وعليها بعده أمناء، فيها خلفاء

|     |     | 
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والتنديد بالتخلف وخباصة من أهل     ؛  هذه السورة بالنكري على املتخلفني    ويبدو أن ترتل القرآن يف      
 ع  قد جعل الناس يتزامحون يف املدينة ليكونوا رهن إشارة رسول اللّه          ؛  املدينة ومن حوهلم من األعراب    

 يف الوقت املناسب للبيـان مـن   - مما اقتضى بيان حدود النفري العام. وخباصة من القبائل احمليطة باملدينة   
وكثـر  ،  فقد اتسعت رقعة األرض اإلسالمية حىت كادت اجلزيرة كلها تدين لإلسالم           - الناحية الواقعية 

حنواً من ثالثني    - بعد ختلف املتخلفني يف تبوك     - وقد بلغ من عددهم   ،  عدد الرجال املستعدين للجهاد   
تتوزع اجلهود يف اجلهـاد     وقد آن أن    . األمر الذي مل يتهيأ من قبل يف غزوة من غزوات املسلمني          ،  ألفاً

وهي ختتلف عـن    ؛  ويف عمارة األرض ويف التجارة ويف غريها من شؤون احلياة اليت تقوم ا أمة ناشئة              
ونزلت اآلية التالية تبني هذه احلدود يف        .. وعن حاجات اتمع القبلي األولية    ،  مطالب القبيلة الساذجة  

 : جالء
ليتفقهـوا يف الـدين     ،  ال نفر من كل فرقة منهم طائفة      فلو،  وما كان املؤمنون لينفروا كافة     " 

  ..  " ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون
وحتديد الفرقة اليت تتفقه يف الـدين وتنـذر         ،   ولقد وردت روايات متعددة يف تفسري هذه اآلية       

ولكن تنفر  .  ينفرون كافة  أن املؤمنني ال  : والذي يستقيم عندنا يف تفسري اآلية      .. قومها إذا رجعت إليهم   
لتتفقه هذه الطائفـة يف الـدين    - على التناوب بني من ينفرون ومن يبقون   - من كل فرقة منهم طائفة    

مبا رأته ومـا    ،  وتنذر الباقني من قومها إذا رجعت إليهم      ؛  بالنفري واخلروج واجلهاد واحلركة ذه العقيدة     
 ..  فقهته من هذا الدين يف أثناء اجلهاد واحلركة

ومن تفسـري احلسـن      ب وله أصل من تأويل ابن عباس      -  والوجه يف هذا الذي ذهبنا إليه     
ال يفقهه إال من يتحـرك      ،  أن هذا الدين منهج حركي     - وقول البن كثري  ،  واختيار ابن جرير  ،  البصري

 يتجلـى   ومبا؛  مبا يتكشف هلم من أسراره ومعانيه     ؛  فالذين خيرجون للجهاد به هم أوىل الناس بفقهه       ؛  به
أما الذين يقعدون فهم الذين حيتاجون أن يتلقوا ممـن          . هلم من آياته وتطبيقاته العملية يف أثناء احلركة به        

وال وصلوا من أسرار هذا الـدين  ؛ وال فقهوا فقههم؛ ألم مل يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا    ،  حتركوا
واخلروج بصفة عامـة أدىن إىل       ع   للّهإىل ما وصل إليه املتحركون وخباصة إذا كان اخلروج مع رسول ا           

 . الفهم والتفقه
هم الـذين   ،  من أن املتخلفني عن الغزو واجلهاد واحلركة      ،   ولعل هذا عكس ما يتبادر إىل الذهن      

إن احلركة هي قـوام هـذا        .. ال يتفق مع طبيعة هذا الدين     ،  ولكن هذا وهم  ! يتفرغون للتفقه يف الدين   
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، وتغليبه على اجلاهلية  ،  وجياهدون لتقريره يف واقع الناس    ،  ذين يتحركون به  ومن مث ال يفقهه إال ال     ؛  الدين
 . باحلركة العملية

مهما تفرغوا لدراسته يف    ؛   والتجارب جتزم بأن الذين ال يندجمون يف احلركة ذا الدين ال يفقهونه           
 بـه حركـة     وأن اللمحات الكاشفة يف هذا الدين إمنا تتجلى للمتحركني         -!  دراسة باردة  - الكتب

 ! وال تتجلى للمستغرقني يف الكتب العاكفني على األوراق؛ جهادية لتقريره يف حياة الناس
. وال يؤخذ عن فقيه قاعد حيث جتب احلركـة        .  إن فقه هذا الدين ال ينبثق إال يف أرض احلركة         

ا  " جيددون"  والذين يعكفون على الكتب واألوراق يف هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية            
وهم بعيدون عن احلركة     -!  كما يقول املستشرقون من الصليبيني     - "  يطورونه " الفقه اإلسالمي أو  

بتحكـيم شـريعة اللّـه      ،  وردهم إىل العبودية للّه وحده    ،  اليت تستهدف حترير الناس من العبودية للعباد      
ومن مث ال حيسنون صياغة فقـه       ؛  دينهؤالء ال يفقهون طبيعة هذا ال      .. وحدها وطرد شرائع الطواغيت   

 ! هذا الدين
وليس العكس  . فقد وجد الدين أوالً مث وجد الفقه       ..  إن الفقه اإلسالمي وليد احلركة اإلسالمية     

 .. ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّه وحده         ،  وجدت الدينونة للّه وحده    .. هو الصحيح 
والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي اليت حتكـم أي           ؛  اا وتقاليدها والذي نبذ شرائع اجلاهلية وعاد    

 - مث أخذ هذا اتمع يزاول احلياة فعالً وفق املبادئ الكلية يف الشـريعة        .. جانب من جوانب احلياة فيه    
ويف أثناء مزاولته للحياة الفعليـة يف ظـل          - إىل جانب األحكام الفرعية اليت وردت يف أصل الشريعة        

جدت له أقضـية فرعيـة بتجـدد      ،  حتقيقاً هلذه الدينونة  ،  واستيحاء شريعته وحدها  ،  ونة للّه وحده  الدين
 .. وبدأ منـو الفقـه اإلسـالمي   ، وهنا فقط بدأ استنباط األحكام الفقهية   .. احلاالت الواقعية يف حياته   

ومل يكن قـط    . وهواحلركة ذا الدين هي اليت حققت من      ،  احلركة ذا الدين هي اليت أنشأت ذلك الفقه       
من أجل ذلـك كـان الفقهـاء     !  .. بعيداً عن حرارة احلياة الواقعة    ،  فقها مستنبطاً من األوراق الباردة    

، ومن حتركه مع احلياة الواقعة تمع مسلم حـي ، جييء فقههم للدين من حتركهم به ،  متفقهني يف الدين  
 . لناشئ بسبب حركة احلياة الواقعةويتعامل ذا الفقه ا، وجياهد يف سبيله، يعيش ذا الدين

؛ أين هو اتمع املسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّـه وحـده            ؟   "  .. فماذا ..  "  فأما اليوم 
والذي رفـض   ؛  والذي قرر أن تكون شريعة اللّه شريعته      ؛  والذي رفض بالفعل الدينونة ألحد من العبيد      

 ؟  الشرعي الوحيدبالفعل شرعية أي تشريع ال جييء من هذا املصدر
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ومن مث ال يتجه مسلم يعرف اإلسالم       !  ال أحد ميلك أن يزعم أن هذا اتمع املسلم قائم موجود          
يف ظل جمتمعات   !  " تطويره " أو " جتديده " إىل حماولة تنمية الفقه اإلسالمي أو     ،  ويفقه منهجه وتارخيه  

ولكن املسلم اجلاد يتجـه ابتـداء       . ا تعيش ال تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة اليت           
وأن ال تشريع وال تقنني إال مستمداً من        ،  وتقرير مبدأ أن ال حاكمية إال للّه      ؛  لتحقيق الدينونة للّه وحده   

  .. شريعته وحدها حتقيقاً لتلك الدينونة
 " ي أو إنه هزل فارغ ال يليق جبدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنميـة الفقـه اإلسـالم                 

كما أنه جهل فاضح بطبيعة     . يف جمتمع ال يتعامل ذا الفقه وال يقيم عليه حياته          " تطويره " أو " جتديده
يتعامـل مـع الكتـب واألوراق       ،  هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه يف هذا الدين وهو قاعد            

يستنبط من الشريعة إال يف جمرى احلياة       إن الفقه ال    !  .. ويستنبط الفقه من قوالب الفقه اجلامدة     ،  الباردة
 . وإال مع احلركة ذا الدين يف عامل الواقع؛ الدافق

وال بد   "  .. الفقه اإلسالمي  " واتمع املسلم أنشأ  ؛   إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع املسلم      
مصمم علـى تنفيـذ     ،  ال بد أن يوجد جمتمع مسلم ناشى ء من الدينونة هللا وحده            .. من هذا الترتيب  
 " وليس،  ينشأ فقه إسالمي مفصل على قد اتمع الذي ينشأ         - ال قبله  - مث بعد ذلك  . شريعته وحدها 

تطبيق للشريعة الكلية علـى حالـة        - بطبيعته - ذلك أن كل حكم فقهي هو     ! معدا من قبل   " جاهزا
داخـل  ،  ها حركة احلياة  وهذه احلاالت تنشئ  . ومالبسات معينة ،  وشكل معني ،  ذات حجم معني  ،  واقعة

هلا حكم مباشر    " يفصل " ومن مث ؛  وحتدد حجمها وشكلها ومالبساا   ،  اإلطار اإلسالمي ال بعيدا عنه    
من قبل حلـاالت     " فصلت " فقد؛  يف بطون الكتب   " اجلاهزة " فأما تلك األحكام   "  .. قدها " على

 " جـاهزة  " ومل تكن وقتـها   . عة اهللا فعال  معينة يف أثناء جريان احلياة اإلسالمية على أساس حتكيم شري         
ولكن قبل   .. مثلها للحاالت اجلديدة   " نفصل " وعلينا اليوم أن  ؛  كانت وقتها حية مليئة باحليوية    ! باردة

وأال يفصل حكما شرعيا إال مـن       ؛  ذلك جيب أن يوجد اتمع الذي يقرر أال يدين لغري اللّه يف شرائعه            
 . شريعة اهللا دون سواها

ويف هذا يكون اجلهاد الذي يفـتح       . الالئق جبدية هذا الدين   ،  هذا يكون اجلهد اجلاد املثمر     ويف  
وإال ؛  وغري هذا ال يكون إال هزال ترفضه طبيعة هذا الـدين           .. وميكن من التفقه يف الدين حقا     ؛  البصائر

ـ  " أو " جتديد الفقه اإلسـالمي    " هروبا من واجب اجلهاد احلقيقي حتت التستر بستار         " !  .. ويرهتط
وطلب املغفرة من اهللا على التخلف والقعود مع املتخلفني         ؛  هروب خري منه االعتراف بالضعف والتقصري     

 ! القاعدين
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|     |     | 
ومها اخلطة واملدى اللـذان سـار       . بعد ذلك ترد آية تضع خطة احلركة اجلهادية ومداها كذلك         

فلم تشذ عنها إال حاالت كانت هلا مقتضـيات         ،  مةوخلفاؤه من بعده بصفة عا      ع    عليهما رسول اهللا  
 : واقعة

واعلموا أن اهللا   ،  وليجدوا فيكم غلظة  ،  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار         " 
  ..  " مع املتقني

 :  فأما خطة احلركة اجلهادية اليت تشري إليها اآلية يف قوله تعاىل
  ..  " ين يلونكم من الكفاريا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذ " 

مرحلـة  ،  وجياوروـا  " دار اإلسـالم   " تواجه من يلون  ،   فقد سارت عليها الفتوح اإلسالمية    
أو كادت ومل تبق إال فلول منعزلة ال تؤلف قوة خيشى منـها              - فلما أسلمت اجلزيرة العربية   . فمرحلة

مث كان انسياح اجليـوش     . الد الروم كانت غزوة تبوك على أطراف ب      - على دار اإلسالم بعد فتح مكة     
، ووحـدت الرقعـة اإلسـالمية     ؛  فلم يتركوا وراءهم جيوبا   ،  اإلسالمية يف بالد الروم ويف بالد فارس      

مث مل يأا الـوهن     .. ؛    متماسكة األطراف ،  فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة األرجاء     ،  ووصلت حدودها 
أو علـى أسـاس     ،  ا بينها على أساس ملك البيوت     وإقامة احلدود املصطنعة فيم   ،  فيما بعد إال من متزقها    

وستظل . وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكني هلا جهد طاقتهم وما يزالون يعملون             ! القوميات
وراء فواصل   - املتصلة احلدود  " دار اإلسالم  " يف " أمة واحدة  " هذه الشعوب اليت جعل منها اإلسالم     

وإىل رايتـه   ،  ستظل ضعيفة مهيضة إال أن تثـوب إىل دينـها          - اناألجناس واللغات واألنساب واأللو   
 وتدرك أسرار القيادة الربانية اليت كفلت هلا النصر والعـز            ع    وإال أن تتبع خطى رسول اهللا     ؛  الواحدة
 . والتمكني

 :  ونقف مرة أخرى أمام قوله تعاىل
واعلمـوا أن اهللا    ،  فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا            " 
  ..  " مع املتقني

ال يذكر فيه أن يكونوا معتدين على املسلمني        .  فنجد أمرا بقتال الذين يلون املسلمني من الكفار       
ذا الدين هو األصـل      " االنطالق " الذي جيعل ،  وندرك أن هذا هو األمر األخري      .. وال على ديارهم  
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كما كانت األحكام املرحلية أول العهد بإقامـة         " الدفاع " يس هو جمرد  ول،  الذي ينبثق منه مبدأ اجلهاد    
 . الدولة املسلمة يف املدينة

وعن أحكـام اجلهـاد يف      ،   ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العالقات الدولية يف اإلسالم         
 النهائي األخري   أن يتلمسوا هلذا النص    .. وبعض الذين يتعرضون لتفسري آيات اجلهاد يف القرآن       ،  اإلسالم

والنص القرآين بذاتـه    ! فيقيدوه بوقوع االعتداء أو خوف االعتداء     ؛  قيدا من النصوص املرحلية السابقة    
؛ أن يكون دقيقا يف كل موضع     ،  وقد عودنا البيان القرآين عند إيراد األحكام      ! وهو النص األخري  ،  مطلق

جل التحفظات واالسـتثناءات والقيـود      ويس؛  بل يتخري اللفظ احملدد   ؛  وأال حييل يف موضع على موضع     
 . إن كان هناك حتفظ أو استثناء أو تقييد أو ختصيص. والتخصيصات يف ذات النص

ويف تقدمي آيات القتال مع املشركني والقتال مع        ،   ولقد سبق لنا يف تقدمي السورة يف اجلزء العاشر        
ة والنصوص واألحكام النهائية علـى      أن فصلنا القول يف داللة النصوص واألحكام املرحلي       ،  أهل الكتاب 

 . )1(طبيعة املنهج احلركي لإلسالم فحسبنا ما ذكرناه هناك 
، وعن أحكام اجلهاد يف اإلسـالم     ،   إال أن الذين يكتبون اليوم عن العالقات الدولية يف اإلسالم         

هي أحكـام   يتعاظمهم ويهوهلم أن تكون هذه      ،  والذين يتصدون لتفسري اآليات املتضمنة هلذه األحكام      
وأن يظلوا  ،  قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار          - سبحانه - وأن يكون اهللا  ! اإلسالم

يتعاظمهم ويهوهلم أن يكون    !  .. كلما وجد هناك من يلوم من الكفار      ،  يقاتلون من يلوم من الكفار    
وجيدون هـذه القيـود يف النصـوص        ؛  فريوحون يتلمسون القيود للنصوص املطلقة    ،  األمر اإلهلي هكذا  
 ! املرحلية السابقة

  ..  إننا نعرف ملاذا يهوهلم هذا األمر ويتعاظمهم على هذا النحو
جهاد لتقرير ألوهية اهللا يف األرض       "  .. سبيل اهللا  "  إم ينسون أن اجلهاد يف اإلسالم جهاد يف       

ومـن فتنتـه    ،  من العبودية لغري اهللا    " إلنسانا " جهاد لتحرير  .. وطرد الطواغيت املغتصبة لسلطان اهللا    
حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله        ..  " بالقوة عن الدينونة هللا وحده واالنطالق من العبودية للعباد        

إمنا هو جهاد لتغليب منـهج      . وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله          ..  " هللا
إمنا هو جهاد لتغليب سلطان     ،  دا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم      وليس جها ! اهللا على مناهج العبيد   
 .. إمنا هو جهاد إلقامـة مملكـة اهللا يف األرض  ،  وليس جهادا إلقامة مملكة لعبد    ! اهللا على سلطان العبيد   

                                                 
 . من اجلزء العاشر 1630 - 1620 وص1609 - 1606 وص1598 - 1586 وص1583 - 1564 ص)1(
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بال تفرقة بني ما هو داخل يف       . كله " اإلنسان " لتحرير،  كلها " األرض " ومن مث ينبغي له أن ينطلق يف      
وكلها فيها طواغيـت     " اإلنسان " يسكنها " أرض " فكلها .. د اإلسالم وبني ما هو خارج عنها      حدو

 ! تعبد العباد للعباد
وأن تنطلـق أمـة   ،  وحني ينسون هذه احلقيقة يهوهلم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل املناهج 

لوال أن األمر لـيس     !  .. وهي فعال ال تستساغ   ! إا يف هذا الوضع ال تستساغ      .. لتخضع سائر األمم  
. إا كلها اليوم أنظمة بشـرية     ! وليس له شبيه فيما بني أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش          . كذلك

وليس احلال كذلك يف نظـام إهلـي      ! إنه هو وحده صاحب احلق يف البقاء      : فليس لواحد منها أن يقول    
؛  يطلق البشر مجيعا من ذلة العبودية للعبـاد        ليبطل هذه األنظمة كلها ويدمرها كي     ؛  يواجه أنظمة بشرية  

 ! ويرفع البشر مجيعا إىل كرامة العبودية هللا وحده بال شريك
:  مث إنه يهوهلم األمر ويتعاظمهم ألم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول هلم              

؛ رين على العقيدة اإلسـالمية    وأن اجلهاد كان إلكراه اآلخ    ،  إن العقيدة اإلسالمية قد انتشرت بالسيف     
 ! وانتهاك حرمة حرية االعتقاد

إن  .. لوال أن األمر ليس كذلك على اإلطالق       ..  واملسألة على هذا الوضع ال تكون مستساغة      
ولكن ملاذا ينطلـق إذن      ..  " ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي        :  " اإلسالم يقوم على قاعدة   

يقاتلون يف سـبيل اهللا      " اشترى اهللا من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة        وملاذا  ؛  بالسيف جماهدا 
بل ألمر منـاقض     .. إنه ألمر آخر غري اإلكراه على العقيدة كان هذا اجلهاد         .. ؟     " فيقتلون ويقتلون 

عالن عـام  ألن اإلسالم كإ !  .. إنه لضمان حرية االعتقاد كان هذا اجلهاد       .. متاما لإلكراه على العقيدة   
يواجه دائما طواغيت يف األرض خيضعون العباد       ؛  من العبودية للعباد   " األرض " يف " اإلنسان " لتحرير
حترس هذه األنظمة قوة الدولة أو قوة       ؛  ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد        . للعباد

كما حتـول   ؛  ن مساع الدعوة اإلسالمية   وحتول دون الناس يف داخلها ودو     ؛  تنظيمية يف صورة من الصور    
ويف هـذا يتمثـل      .. أو تفتنهم عنها بشىت الوسائل    ،  دوم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم      

ويـدمر  ،  ومن هنا ينطلق اإلسالم بالسيف ليحطم هذه األنظمة        .. انتهاك حرية االعتقاد بأقبح أشكاله    
أحرارا حقا يف اختيار العقيدة الـيت   - بعد ذلك -  يترك الناسمث.. ؟  مث ماذا .. هذه القوى اليت حتميها  

وعليهم مـا علـيهم مـن       ،  فكان هلم ما للمسلمني من حقوق     ،  إن شاءوا دخلوا يف اإلسالم    . يريدوا
، وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا اجلزيـة       ! وكانوا إخوانا يف الدين للسابقني يف اإلسالم      ،  واجبات

ومشاركة منهم يف نفقات الدولـة      ؛   النطالق الدعوة اإلسالمية بينهم بال مقاومة      إعالنا عن استسالمهم  
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وتكفل العاجز منـهم والضـعيف واملـريض        ،  املسلمة اليت حتميهم من اعتداء الذين مل يستسلموا بعد        
 . كاملسلمني سواء بسواء

لتـاريخ تـذبح    كما انطلقت الصليبية على مدار ا     ؛   إن اإلسالم مل يكره فردا على تغيري عقيدته       
. لتكرههم على التنصـر    - كشعب األندلس قدميا وشعب زجنبار حديثا      - وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها   

وأحيانا رد أم يـدينون مبـذهب        .. فتبيدهم رد أم مسلمون   ،  وأحيانا ال تقبل منهم حىت التنصر     
 من نصارى مصر ضحايا بصور      وقد ذهب مثال اثنا عشر ألفا      .. نصراين خمالف ملذهب الكنيسة الرمسية    

بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار املشاعل رد خمالفتهم جلزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلـق بإنبثـاق      
أو يتعلق مبا إذا كان للمسيح طبيعـة واحـدة          ! أو من اآلب واالبن معا    ،  الروح القدس من اآلب فقط    

 ! هذه اجلزيئات اإلعتقادية اجلانبيةإىل آخر  .. . أو طبيعة الهوتية ناسوتية، الهوتية
 وأخريا فإن صورة اإلنطالق يف األرض ملواجهة من يلون املسلمني من الكفار ول املهـزومني               

ألم يبصرون بالواقع من حوهلم وبتكاليف هذا اإلنطالق فيهـوهلم          ؛  روحيا يف هذا الزمان وتتعاظمهم    
وهم شـعوب مغلوبـة علـى     ،  ملون أمساء املسلمني  فهل هؤالء الذين حي   !  .. وهو يهول فعال   .. األمر
هل هؤالء هم الذين سينطلقون يف األرض يواجهون أمم األرض مجيعـا            ! أو قليلة احليلة عموما   ؛  أمرها
وال ميكن أن يكون هذا      .. إنه ألمر ال يتصور عقال    ! ؟  حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا       ،  بالقتال

 ! هو أمر اهللا فعال
لقد كان بعد أن قامـت      ؟  ويف أي ظرف  ؟   هؤالء مجيعا أن يروا مىت كان هذا األمر         ولكن فات 

. ونظمت على أساسـه   ،  دانت هلا اجلزيرة العربية ودخلت يف هذا الدين       ؛  لإلسالم دولة حتكم حبكم اهللا    
فنصرها اهللا يومـا بعـد      ،  وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة املسلمة اليت باعت أنفسها هللا بيعة صدق            

  وأن الزمان قد إستدار اليوم كهيئته يوم بعث اهللا حممـدا          .. ومرحلة بعد مرحلة  ،  وغزوة بعد غزوة  ،  يوم
فجاهد والقلـة   . إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           - يف جاهليتهم  - ليدعو الناس  ع  

حل وأحكام مترقية حىت انتـهى      وأن األمر بالقتال مر مبرا    . اليت معه حىت قامت الدولة املسلمة يف املدينة       
وأن بني الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شـهادة أن ال إلـه إال اهللا        .. إىل تلك الصورة األخرية   

ويومئـذ لـن     .. إىل هذه الصورة األخرية بإذن اهللا      - يوم أن يصلوا   - مث يصلوا  .. وأن حممدا رسول  
والذي تتقامسه الرايات القومية واجلنسية     ؛  املناهج واألهواء يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقامسه املذاهب و       

وال ترفع معها راية    . ال إله إال اهللا   : ولكنهم سيكونون العصبة املسلمة الواحدة اليت ترفع راية       . والعنصرية
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إمنا تنطلق بإسم اهللا وعلى     ؛  وال تتخذ هلا مذهبا وال منهجا من صنع العبيد يف األرض          ،  أخرى وال شعارا  
  .. ة اهللابرك

إنه لـن   ! وهم يف مثل ما هم فيه من اهلزال       ،   إن الناس ال يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين        
يفقه أحكام هذا الدين إال الذين جياهدون يف حركة تستهدف تقريـر ألوهيـة اهللا وحـده يف األرض                   

 ! ومكافحة ألوهية الطواغيت
! الذين يتعاملون مع الكتب واألوراق الباردة     ،   إن فقه هذا الدين ال جيوز أن يؤخذ عن القاعدين         

والتعامل مع النصوص يف غري     . وحفظ ما يف متون الكتب    . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطالق       
 ! ومل يكن مؤهال له يف يوم من األيام، ال يؤهل لفقه هذا الدين، حركة

 :  وأخريا فإن الظروف اليت نزل فيها قول اهللا تعاىل
واعلمـوا أن اهللا    ،  أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة          يا   " 
  ..  " مع املتقني

ولكـن لقـد سـبق يف        .. وهم أهل كتاب   ..  تشري إىل أن أول املقصودين به كانوا هم الروم        
هم من حتكيم شرائع    ومبا يف واقع  ،  مبا يف عقيدم من احنراف    ،  السورة تقرير كفرهم االعتقادي والعملي    

  .. العبيد
،  وهذه لفتة ال بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين يف احلركـة جتـاه أهـل الكتـاب              

وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب      !  .. احملتكمني إىل شرائع من صنع رجال فيهم      ،  املنحرفني عن كتام  
يف أي زمـان ويف أي      ،   وكتابـه  إىل شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة اهللا        - راضني - يتحاكمون

 ! مكان
وعقب علـى   ،   مث لقد أمر اهللا املسلمني أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة             

 : هذا األمر بقوله
  ..  " إن اهللا حيب املتقني " 

 تنطلق يف   هي التقوى اليت   .. التقوى اليت حيب اهللا أهلها     .. فالتقوى هنا  ..  وهلذا التعقيب داللته  
 .. أي بال هوادة وال متيع وال تراجع       " غلظة " وتقاتلهم يف ؛  األرض تقاتل من يلون املسلمني من الكفار      
 . حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا
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 ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس مجيعا أا الغلظة على الذين من شـأم أن حيـاربوا                  
 ! وليست هي الغلظة املطلقة من كل قيد وأدب - امة هلذا الدينويف حدود اآلداب الع - وحدهم

ويسبقه نبذ العهد    .. أو القتال ،  أو أداء اجلزية  ،  قبول اإلسالم : وختيري بني ،  إنه قتال يسبقه إعالن   
واألحكام النهائية جتعل العهد ألهل الذمة الـذين        [  - يف حالة اخلوف من اخليانة     - إن كان هناك عهد   

وال عهد يف غري هذه احلالة إال أن يكون باملسلمني ضـعف جيعـل   ؛ ة اإلسالم وأداء اجلزية   يقبلون مسامل 
 . ]احلكم املتعني يف حالتهم هذه هو احلكم املرحلي الذي كان يف حالة تشبه احلالة اليت هم فيها 

 :  ع  من وصية رسول اهللا،  وهذه آداب املعركة كلها
إذا أمر األمري على جيش أو سـرية أوصـاه يف            ع    كان رسول اهللا  : قال ا عن بريدة  " 

قاتلوا مـن   . يف سبيل اهللا  ،  اغزوا باسم اهللا  : مث قال ،  خاصته بتقوى اهللا تعاىل ومن معه من املسلمني خريا        
فإذا لقيت عـدوك مـن املشـركني        . اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا         . كفر باهللا 

فإن أجابوك فاقبل   . ادعهم إىل اإلسالم  . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      ،فادعهم إىل ثالث خالل   
وأخربهم أم إن فعلـوا ذلـك   ،  مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين        ،  منهم وكف عنهم  

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أـم يكونـون كـأعراب            ،  فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم     
، وال يكون هلم من الغنيمة والفيء شيء      ،  ري عليهم حكم اهللا تعاىل الذي جيري على املؤمنني        املسلمني جي 

فإن . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      . وإن هم أبوا فسلهم اجلزية    . إال أن جياهدوا مع املسلمني    
 . ]رمذي أخرجه مسلم وأبو داود والت[  .. .  "  .. . أبوا فاستعن باهللا تعاىل عليهم وقاتلهم

فنـهى    ع    وجدت امراة مقتولة يف بعض مغازي رسـول اهللا        :  " قال ب  وعن ابن عمر  
 . ]أخرجه الشيخان [  "  .. عن قتل النساء والصبيان  ع  رسول اهللا

 : إىل أهل اليمن معلما فكانت وصيته له ا معاذ بن جبل  ع   وأرسل النيب
فـإن هـم    . وأين رسول اهللا  ،   أن ال إله إال اهللا     فادعهم إىل شهادة  ،  إنك تأيت قوما أهل كتاب     " 

فإن هـم أطـاعوا     . أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن اهللا تعاىل افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة             
فإن هـم أطـاعوا   . فترد على فقرائهم، لذلك فأعلمهم بأن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم         

  " . فإنه ليس بينهما وبني اهللا حجاب، ة املظلومواتق دعو. لذلك فإياك وكرائم أمواهلم
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لعلكم تقاتلون  :  " قال  ع    أن رسول اهللا  . عن رجل من جهينة    - بإسناده -  وأخرج أبو داود  
فال تصـيبوا   ،  فيصاحلونكم على صلح  ،  قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأمواهلم دون أنفسهم وذراريهم       

  " . فإنه ال يصلح لكم، منهم فوق ذلك
. ومعه من معه مـن املسـلمني  ، نزلنا مع رسول اهللا قلعة خيرب   :  "  وعن العرباض بن سارية قال    

، لكم أن تـذحبوا محرنـا     ! يا حممد : فقال  ع    فأقبل إىل النيب  . وكان صاحب خيرب رجال ماردا متكربا     
إن : نادمث  ،  يا ابن عوف اركب فرسك    : وقال  ع    فغضب رسول اهللا  ؟  وتضربوا نساءنا ،  وتأكلوا مثرنا 

أحيسـب أحـدكم    : مث قام فقال  ،  مث صلى م  ،  فاجتمعوا. اجلنة ال حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة       
أال وإين قد وعظـت وأمـرت       ! متكئا على أريكته قد يظن أن اهللا تعاىل مل حيرم شيئا إال ما يف القرآن              

، دخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن     وإن اهللا مل حيل لكم أن ت      . إا ملثل القرآن أو أكثر    ،  ويت عن أشياء  
  " . إذا أعطوا الذي عليهم، وال أكل مثارهم، وال ضرب نسائهم

فقـال  ،  فحزن حزنـا شـديدا    ،  بعد إحدى املواقع أن صبية قتلوا بني الصفوف         ع    ورفع إليه 
إن  - مـا معنـاه    - وقال؛   ع    فغضب النيب ؛  ما حيزنك يا رسول اهللا وهم صبية للمشركني       : بعضهم

 . إياكم وقتل األوالد. فإياكم وقتل األوالد. أو لستم أبناء املشركني، إم على الفطرة، الء خري منكمهؤ
 :  وهذه التعليمات النبوية هي اليت سار عليها اخللفاء بعده

ستجدون قوما زعموا أم حبسوا أنفسهم      :  " أنه قال  ا  روى مالك عن أيب بكر الصديق     
  " وال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما، سهم لههللا فدعوهم وما حبسوا أنف
، وال تقتلوا وليـدا   ،  وال تغدروا ،  ال تغلوا :  " وفيه ا أتانا كتاب عمر  :  وقال زيد بن وهب   

  " . واتقوا اهللا يف الفالحني
وعنـد  ،  وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان    ،  وال تقتلوا هرما وال امرأة وال وليدا      !  "  ومن وصاياه 

  " .  الغاراتشن
ويف آدابه  ،   وهكذا تتواتر األخبار باخلط العام الواضح ملستوى املنهج اإلسالمي يف قتاله ألعدائه           

ويف قصر القتال على القوى املادية اليت حتول بني الناس وبـني أن             . ويف الرعاية لكرامة اإلنسان   ،  الرفيعة
أما الغلظـة فهـي     . ر الذي يعامل به حىت أعداءه     ويف اليس . خيرجوا من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده       

غري احملاربني  ،  وليست هي الوحشية مع األطفال والنساء والشيوخ والعجزة       ؛  اخلشونة يف القتال والشدة   
وليست متثيال باجلثث واألشالء على طريقة املترببرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين يف هـذا              ؛  أصال
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. والحترام بشرية احملـاربني   ،  ه الكفاية من األوامر حلماية غري احملاربني      وقد تضمن اإلسالم ما في    . الزمان
وهذا األمر ضروري لقوم أمروا بالرمحة والرأفة يف توكيـد  ؛ إمنا املقصود هو اخلشونة اليت ال متيع املعركة     

دون رغبة يف التعـذيب والتمثيـل       ،  بقدر ما تقتضي حالة احلرب    ،  وتكرار فوجب استثناء حالة احلرب    
 . التنكيلو

|     |     | 
جتيء آيات تصور طريقة املنافقني يف تلقـي        ،  وقبيل ختام السورة اليت تكلمت طويال عن املنافقني       

وإىل جانبها صورة الذين آمنـوا      ؛  آيات اهللا ويف استقبال تكاليف هذه العقيدة اليت يتظاهرون ا كاذبني          
 : وتلقيهم هلذا القرآن الكرمي

فأما الذين آمنـوا فـزادم    ؟  أيكم زادته هذه إميانا   : رة فمنهم من يقول   وإذا ما أنزلت سو    " 
. وأما الذين يف قلوم مرض فزادم رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون           ؛  إميانا وهم يستبشرون  

وإذا مـا أنزلـت     ؟  مث ال يتوبون وال هم يذكرون     ،  أوال يرون أم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني         
صرف اهللا قلـوم بـأم قـوم ال         . مث انصرفوا ؟  هل يراكم من أحد   :  إىل بعض  سورة نظر بعضهم  

  ..  " يفقهون
 :  والسؤال يف اآلية األوىل

  "  .. ؟ أيكم زادته هذه إميانا " 
وإال لتحدث عن آثارها    . ال يقوله إال الذي مل يستشعر وقع السورة املرتلة يف قلبه          ،   سؤال مريب 

وهو يف الوقت ذاته حيمل رائحة التهوين من شأن السـورة النازلـة             . غريهبدل التساؤل عن    ،  يف نفسه 
 ! والتشكيك يف أثرها يف القلوب

 :  لذلك جييء اجلواب احلاسم ممن ال راد ملا يقول
وأما الذين يف قلوم مرض فزادم رجسا       ،  فأما الذين آمنوا فزادم إميانا وهم يستبشرون       " 

 .  " إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون
وقد خفقت قلـوم    ؛   فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إىل دالئل اإلميان عندهم داللة فزادم إميانا           

وأما  .. وقد استشعروا عناية رم م يف إنزال آياته عليهم فزادم إميانا          ؛  بذكر رم خفقة فزادم إميانا    
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ومـاتوا وهـم    ،  م رجسا إىل رجسهم   فزاد،  الذين يف قلوم رجس من النفاق     ،  الذين يف قلوم مرض   
 . وقضاء منه سبحانه حمقق، وهو نبأ من اهللا صادق .. كافرون

 وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية الستجابتهم يسأل مستنكرا حال هؤالء املنافقني الذين ال              
 : وال يردهم االمتحان، يعظهم االبتالء

  " . ؟ رتني مث ال يتوبون وال هم يذكرونأو ال يرون أم يفتنون يف كل عام مرة أو م " 
وكانت ،  أو بغريمها من الصور   ،  أو بنصر املسلمني بدوم   ،   والفتنة كانت تكون بكشف سترهم    
 ! وما يزال املنافقون يفتنون وال يتوبون  ع  دائمة الوقوع كثري التكرار يف عهد الرسول

 : يف شريط متحرك دقيق، ألخرية فأما الصورة احلية أو املشهد املتحرك فترمسه اآلية ا
صـرف اهللا   . مث انصرفوا ؟  هل يراكم من أحد   : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض        " 

  " . ! قلوم بأم قوم ال يفقهون
فإذا بعضهم ينظر   . لنستحضر مشهد هؤالء املنافقني وقد نزلت سورة       - حني نتلو اآلية   -  وإننا

 : إىل بعض ويغمز غمزة املريب
  "  .. ؟ هل يراكم من أحد " 

 :  مث تلوح هلم غرة من املؤمنني وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف األصابع يف حذر
  ..  " مث انصرفوا " 

 :  تالحقهم من العني اليت ال تغفل وال تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم املريبة
  "  .. ! صرف اهللا قلوم " 

 : تحقون أن يظلوا يف ضالهلم يعمهون صرفها عن اهلدى فإم يس
  ..  " بأم قوم ال يفقهون " 

 !  عطلوا قلوم عن وظيفتها فهم يستحقون
 ! فإذا هو شاخص للعيون كأا تراه،  إنه مشهد كامل حافل باحلركة ترمسه بضع كلمات

|     |     | 
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ونلمـح  ،  ن نأخذ ذا األخـري    وحن. وورد أما مدنيتان  ،  وختتم السورة بآيتني ورد أما مكيتان     
آيتني تتحدث إحدامها عـن     . مناسبتهما يف مواضع متفرقة يف هذا الدرس ويف جو السورة على العموم           

ومناسبتها حاضرة يف التكاليف اليت كلفتها      . وعن حرصه عليهم ورمحته م    ،  الصلة بني الرسول وقومه   
واآلية الثانية توجيه هلذا    . واحتمال العسرة والضيق  األمة املؤمنة يف مناصرة الرسول ودعوته وقتال أعدائه         

 : فهو وليه وناصره وكافيه، الرسول أن يعتمد على ربه وحده حني يتوىل عنه من يتوىل
بـاملؤمنني رؤوف   ،  حريص علـيكم  ،  عزيز عليه ما عنتم   ،  لقد جاءكم رسول من أنفسكم     " 
  ..  " وهو رب العرش العظيم، لتعليه توك، ال إله إال هو، فإن تولوا فقل حسيب اهللا، رحيم

، وهي أشد حساسية وأعمق صلة     " من أنفسكم :  " ولكن قال . جاءكم رسول منكم  :  ومل يقل 
وهي ،  تتصل م صلة النفس بالنفس    ،  فهو بضعة من أنفسهم   . وأدل على نوع الوشيجة اليت تربطهم به      

 . أعمق وأحسن
  ..  " عزيز عليه ما عنتم " 

 . شقتكم يشق عليه عنتكم وم
  ..  " حريص عليكم " 

وركـوب  ،  فإذا هـو كلفكـم اجلهـاد      ؛  وال يدفع بكم إىل املهاوي    ،   ال يلقي بكم يف املهالك    
إمنا هي الرمحـة يف صـورة مـن         ،  وال بقسوة يف قلبه وغلظة    ،  فما ذلك من هوان بكم عليه     ،  الصعاب
واحلرص عليكم أن يكـون     ،  ةوالرمحة بكم من الذنب واخلطيئ    ،  الرمحة بكم من الذل واهلوان    . صورها

 . واجلنة اليت وعد املتقون، وحظ رضوان اهللا، لكم شرف محل الدعوة
ويصله بـالقوة الـيت   ، يعرفه طريقه حني يتوىل عنه من يتوىل  ع   مث ينتقل اخلطاب إىل الرسول    

 : حتميه وتكفيه
 .  " العظيموهو رب العرش ، عليه توكلت، ال إله إال هو، حسيب اهللا: فإن تولوا فقل " 

 . وهو حسب من الذ به وحسب من وااله،  فإليه تنتهي القوة وامللك والعظمة واجلاه
واسـتمداد  ،  واالعتماد على اهللا وحده   ،  االرتكان إىل اهللا وحده   :  إنه ختام سورة القتال واجلهاد    

  .. القوة من اهللا وحده
  ..  " وهو رب العرش العظيم " 
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|     |     | 
 السورة احملكمة حتتوى بيان األحكام النهائية يف العالقات الدائمة بني اتمع املسلم             وبعد فإن هذه  

ومن مث ينبغي أن يرجع إىل نصوصـها         - كما بينا يف خالل عرضها وتقدميها      - وسائر اتمعات حوله  
لنهائيـة  وأن يرجع إىل أحكامها بوصفها األحكام ا      ؛  األخرية بوصفها الكلمة األخرية يف تلك العالقات      

كما ينبغي أال تقيد هذه النصـوص واألحكـام النهائيـة           . حسبما تدل عليها نصوص السورة    ،  املطلقة
أوال : مستندين يف هذه التسمية    - وهي اليت مسيناها أحكاما مرحلية     - بنصوص وأحكام وردت من قبل    
وإدراك ،  إلسـالمية ومستندين أخريا إىل سري األحداث يف احلركـة ا        . وبالذات إىل ترتيب نزول اآليات    

 هذه الطبيعة اليت بيناها يف التقدمي للسورة ويف ثناياها كـذلك           .. طبيعة املنهج اإلسالمي يف هذه احلركة     
 .. 

 وهذا هو املنهج الذي ال يدركه إال الذين يتحركون ذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده يف                
 ! جهم من عبادة العبادوإخرا، برد الناس إىل ربوبية اهللا وحده؛ واقع احلياة

إن فقـه األوراق يغفـل احلركـة        ! وفقـه األوراق  ،   إن هنالك مسافة شاسعة بني فقه احلركة      
أما فقه احلركة فريى هـذا الـدين وهـو يواجـه     ! ألنه ال يزاوهلا وال يتذوقها، ومقتضياا من حسابه 

حكامه يف مواجهة الواقـع     ويراه وهو يشرع أ   . وموقفا موقفا ،  ومرحلة مرحلة ،  خطوة خطوة ،  اجلاهلية
 ! ومتجددة بتجدده كذلك؛ حبيث جتيء مكافئة هلذا الواقع وحاكمة عليه، املتحرك

، إمنا جاءت وواقع اتمع املسـلم     ؛  وأخريا فإن تلك األحكام النهائية الواردة يف السورة األخرية        
فأما حـني   .. لك األحكامكالمها حيتم اختاذ تلك اإلجراءات وتنفيذ ت   ،  وواقع اجلاهلية من حوله كذلك    

فقد جـاءت يف     .. مرحلية .. كان واقع اتمع املسلم وواقع اجلاهلية من حوله يقتضي أحكاما أخرى          
  .. السور السابقة نصوص وأحكام مرحلية

فإنه يكون يف حل من تطبيق األحكام املرحلية        ؛   وحني يوجد اتمع املسلم مرة أخرى ويتحرك      
وأن عليه أن جياهد ليصـل يف النهايـة إىل تطبيـق            ،  ن يعلم أا أحكام مرحلية    ولكن عليه أ  . يف حينها 

  .. األحكام النهائية اليت حتكم العالقات النهائية بينه وبني سائر اتمعات
  .. واهللا املعني،  واهللا املوفق
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 عديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتن 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       غيت دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطوا        |
 .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     |
 ...  وا على املسلمنيأفسدوا الدين ، ولبس 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،         |
 _ بحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسقُلْ  +

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           ائمةالطائفة الظاهرة الق    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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