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. وهي أطول سور القرآن علـى اإلطـالق  . هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد اهلجرة 
اجعة أسباب  فمر؛  واملرجح أن آياا مل ترتل متوالية كلها حىت اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى              

وإن تكن هذه األسباب ليسـت قطعيـة         - نزول بعض آياا وبعض اآليات من السور املدنية األخرى        
إمنا كان حيدث أن ترتل آيات مـن        ؛  تفيد أن السور املدنية الطوال مل ترتل آياا كلها متوالية          - الثبوت

ه يف ترتيب السور من حيـث       وأن املعول علي  ؛  سورة الحقة قبل استكمال سورة سابقة نزلت مقدماا       
ويف هذه السورة آيات يف أواخر ما نزل من القرآن كأيات            - ال مجيعها  - الرتول هو سبق نزول أوائلها    

 . يف حني أن الراجح أن مقدماا كانت من أول ما نزل من القرآن يف املدينة، الربا
روى  . . قيفي موحى بـه   فهو تو ،  وترتيت هذه اآليات  ،   فأما جتميع آيات كل سورة يف السورة      

مـا محلكـم أن عمـدمت إىل    : قلت لعثمان بن عفان : قال ب عن ابن عباس   - بإسناده - الترمذي
بسـم اهللا الـرمحن     : وقرنتم بينهما ومل تكتبوا سطر    ،  األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني        

كـان   ع كان رسول اهللا  : عثمانفقال  ؟  وما محلكم على ذلك   ؟  ووضعتموها يف السبع الطوال   ،  الرحيم
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كـان          ؛  مما يأيت عليه الزمان وهو يرتل عليه السور ذوات العدد         

وكانت األنفال من أول ما نزل      . ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا         : فيقول،  يكتب
؛ وخشيت أا منـها   ،  وكانت قصتها شبيهة بقصتها    ؛وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن       ،  باملدينة

بسم : ومل أكتب بينهما سطر   ،  فمن أجل ذلك قرنت بينهما    . ومل يبني لنا أا منها     ع وقبض رسول اهللا  
 . ووضعتها يف السبع الطوال، اهللا الرمحن الرحيم

 روى وقـد  ع  فهذه الرواية تبني أن ترتيب اآليات يف كل سورة كان بتوقيف من رسـول اهللا            
أجود الناس باخلري وكان أجود ما يكون يف رمضـان           ع قال كان النيب   ب   الشيخان عن ابن عباس   

 ع وكان جربيل عليه السالم يلقاه كل ليلة يف رمضان حىت ينسلخ يعرض عليه النيب             . حني يلقاه جربيل  
.  من الريح املرسـلة    فإذا لقيه جربيل عليه السالم كان أجود باخلري       ،  ويف رواية فيدارسه القرآن   ،  القرآن

كما أن جربيل قد قرأه      - عليه السالم  - وقد قرأ القرآن كله على جربيل      ع ومن الثابت أن رسول اهللا    
 . ومعىن هذا أما قرآه مرتبة آياته يف سوره . . عليه

شخصية هلـا   !  ومن مث يلحظ من يعيش يف ظالل القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة              
وهلـا  ! القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز املالمح والسـمات واألنفـاس             روح يعيش معها    
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وهلا جو خاص يظلل موضوعاا     . موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إىل حمور خاص         
وهلا . حتقق التناسق بينها وفق هذا اجلو     ،  وجيعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من جوانب معينة       ؛  كلها

وهذا طـابع    . . )1(إذا تغري يف ثنايا السياق فإمنا يتغري ملناسبة موضوعية خاصة            -  خاص إيقاع موسيقي 
 . وال يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة. عام يف سور القرآن مجيعا

|     |     | 
ولكن احملور الذي جيمعها كلها حمور واحد مزدوج يتـرابط          . هذه السورة تضم عدة موضوعات    

فهي من ناحية تدور حول موقف بين إسـرائيل مـن الـدعوة              . .  الرئيسيان فيه ترابطا شديدا    اخلطان
 . . وللجماعة املسلمة الناشئة على أساسها     ع ومواجهتهم لرسوهلا ،  واستقباهلم هلا ،  اإلسالمية يف املدينة  

وبـني اليهـود    ،   من جهة  وسائر ما يتعلق ذا املوقف مبا فيه تلك العالقة القوية بني اليهود واملنافقني            . 
وهي من الناحية األخرى تدور حول موقف اجلماعة املسـلمة يف أول             . . واملشركني من جهة أخرى   

بعد أن تعلن السورة نكول بين إسرائيل عـن         ،  وإعدادها حلمل أمانة الدعوة واخلالفة يف األرض      ؛  نشأا
 عليه السـالم   -  احلقيقي إلبراهيم  وجتريدهم من شرف االنتساب   ،  ونقضهم لعهد اهللا خبصوصها   ،  محلها

وتبصري اجلماعة املسلمة وحتذيرها من العثرات اليت سببت جتريد بين إسرائيل           ،  صاحب احلنيفية األوىل   -
، وكل موضوعات السورة تدور حول هذا احملور املزدوج خبطيه الرئيسـيني           . . من هذا الشرف العظيم   

 . كما سيجيء يف استعراضها التفصيلي
وبني خط سري الدعوة أول     ،  تضح مدى االرتباط بني حمور السورة وموضوعاا من جهة         ولكي ي 

حيسن أن نلقي ضوءا على جممل       . . وحياة اجلماعة املسلمة ومالبساا من اجلهة األخرى      ،  العهد باملدينة 
البسـات يف   مع التنبيه الدائم إىل أن هـذه امل       . هذه املالبسات اليت نزلت آيات السورة ملواجهتها ابتداء       

علـى   - مع اختالف يسري   - عمومها هي املالبسات اليت ظلت الدعوة اإلسالمية وأصحاا يواجهوا        
مما جيعل هذه التوجيهات القرآنيـة هـي        . من أعدائها وأوليائها على السواء    ؛  مر العصور وكر الدهور   

ويرفعها ؛  صر وكل طور  ويبث يف هذه النصوص حياة تتجدد ملواجهة كل ع        ؛  دستور هذه الدعوة اخلالد   
بني العداوات املتعـددة املظـاهر      ،  معامل للطريق أمام األمة املسلمة تدي ا يف طريقها الطويل الشاق          

وهذا هو اإلعجاز يتبدى جانب من جوانبه يف هذه السمة الثابتة املميـزة يف كـل          . . املتوحدة الطبيعة 
 . نص قرآين

                                                 
 " . دار الشروق  " –" التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" التناسق الفين :  "  يراجع فصل)1(
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متت حتت تأثري ظـروف     . عد متهيد ثابت وإعداد حمكم    إىل املدينة ب   ع  لقد متت هجرة الرسول   
وجعلتها إجراء ضروريا لسري هذه الدعوة يف اخلط املرسوم الذي قـدره اهللا هلـا               ؛  حتمت هذه اهلجرة  

ومـوت أيب    ل وخباصة بعد وفاة خدجية    - كان موقف قريش العنيد من الدعوة يف مكة        . . بتدبريه
. ملوقف قد انتهى إىل جتميد الدعوة تقريبا يف مكة وما حوهلـا           كان هذا ا   . . طالب كافل النيب وحاميه   

ومع استمرار دخول أفراد يف اإلسالم على الرغم من مجيع االضطهادات والتدبريات فإن الدعوة كانت               
ممـا  ،  وحتالفهم على حرا بشىت الوسائل    ،  مبوقف قريش منها  ،  تعترب قد جتمدت فعال يف مكة وما حوهلا       

يف ارتقاب نتيجة املعركة بـني الرسـول وعشـريته          ،  ف موقف التحرز واالنتظار   جعل بقية العرب تق   
وعلى رأسهم أبو هلب وعمرو بن هشام وأبو سفيان بن حرب وغريهم ممن ميتون بصلة القرابة                ،  األقربني

، وما كان هناك ما يشجع العرب يف بيئة قبلية لعالقات القرابة عندها وزن كبري             . القوية لصاحب الدعوة  
وخباصة أن عشريته هذه هي الـيت تقـوم         .  الدخول يف عقيدة رجل تقف منه عشريته هذا املوقف         على

 ! وهي اليت متثل الناحية الدينية يف اجلزيرة، بسدانة الكعبة
قاعدة حتمي هذه العقيدة وتكفل هلا      ،  عن قاعدة أخرى غري مكة     ع  ومن مث كان حبث الرسول    

حيث تظفر حبرية الـدعوة     . ذا التجميد الذي انتهت إليه يف مكة      ويتاح هلا فيها أن ختلص من ه      ،  احلرية
 . وهذا يف تقديري كان هو السبب األول واألهم للهجرة . . وحبماية املعتنقني هلا من االضطهاد والفتنة

سبقها االجتاه إىل    . . عدة اجتاهات ،  لتكون قاعدة للدعوة اجلديدة   ،   ولقد سبق االجتاه إىل يثرب    
والقول بأم هاجروا إليها رد النجاة بأنفسهم ال        . اجر إليها كثري من املؤمنني األوائل     حيث ه ،  احلبشة

غـري  . فلو كان األمر كذلك هلاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من املسلمني     . يستند إىل قرائن قوية   
االضـطهاد  فاملوايل املستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظـم         ،  أن األمر كان على الضد من هذا      

مـا   - يف بيئة قبلية   - هلم من عصبيتهم  ،  إمنا هاجر رجال ذوو عصبيات    . والتعذيب والفتنة مل يهاجروا   
منهم جعفر بـن  ، وكان عدد القرشيني يؤلف غالبية املهاجرين   ؛  وحيميهم من الفتنة  ،  يعصمهم من األذى  

وعبد ،  ومنهم الزبري بن العوام    ع وأبوه وفتيان بين هاشم معه هم الذين كانوا حيمون النيب          - أيب طالب 
وهاجرت نسـاء  . وغريهم . .  . . وعثمان بن عفان األموي  ،  وأبو سلمة املخزومي  ،  الرمحن ابن عوف  

ورمبا كان وراء هذه اهلجـرة أسـباب         . . كذلك من أشرف بيوتات مكة ما كان األذى ليناهلن أبدا         
، اؤها الكرام املكرمون يهاجرون بعقيـدم     وأبن؛  أخرى كإثارة هزة يف أوساط البيوت الكبرية يف قريش        

يف بيئة قبلية زها هذه اهلجرة على هذا النحـو          ،  تاركني وراءهم كل وشائج القرىب    ،  فرارا من اجلاهلية  
وأكرب ،  زعيم اجلاهلية ،  بنت أيب سفيان  ،  وخباصة حني يكون من بني املهاجرين مثل أم حبيبة        ؛  هزا عنيفا 
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ولكن مثل هذه األسباب ال ينفي احتمـال أن تكـون            . . ة وصاحبها املتصدين حلرب العقيدة اجلديد   
أو آمنة علـى األقـل للـدعوة        ،  اهلجرة إىل احلبشة أحد االجتاهات املتكررة يف البحث عن قاعدة حرة          

ذلك اإلسالم الذي   . وخباصة حني نضيف إىل هذا االستنتاج ما ورد عن إسالم جناشي احلبشة           . اجلديدة
 . كما ورد يف روايات صحيحة، ائيا إال ثورة البطارقة عليهمل مينعه من إشهاره 

إىل الطائف حماولة أخرى إلجياد قاعدة حرة أو آمنة على األقـل             ع  كذلك يبدو اجتاه الرسول   
، أسـوأ اسـتقبال    ع وهي حماولة مل تكلل بالنجاح ألن كرباء ثقيف استقبلوا رسـول اهللا            . . للدعوة

   ومل يتركوه حىت آوى    ،  حىت أدموا قدميه الشريفتني   ،  م يرمجونه باحلجارة  وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيا
:  وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء اخلالص العميـق        . . لعتبة وشيبة إبين ربيعة    ]أي حديقة   [  إىل حائط 

يـا أرحـم الـرامحني أنـت رب         . وهواين على الناس  ،  وقلة حيليت ،  اللهم أشكو إليك ضعف قويت    " 
إن مل يكن بك غضب     ؟  أم بعيد يتجهمين  ! إىل عدو ملكته أمري   ؟  إىل من تكلين  . نت ريب املستضعفني وأ 
وصلح عليه أمر   ،  أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات      . ولكن عافيتك أوسع يل   . علي فال أبايل  
وال حول وال قـوة     ،  لك العتىب حىت ترضى   . أو حتل علي سخطك   ،  أن ترتل يب غضبك   ،  الدنيا واآلخرة 

  " . إال بك
فكانت بيعـة العقبـة     ،  وعلى الدعوة من حيث ال حيتسب      ع  بعد ذلك فتح اهللا على الرسول     

، ومها ذواتا صلة قوية باملوضوع الذي نعاجله يف مقدمـة هـذه السـورة             . مث بيعة العقبة الثانية   ،  األوىل
 . وباملالبسات اليت وجدت حول الدعوة يف املدينة

لتقى قبل اهلجرة إىل يثرب بسنتني جبماعة من اخلـزرج يف           ا ع أن النيب : وقصة ذلك يف اختصار   
ويطلب حاميا حيميه حىت يبلغ دعوة      ؛  حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج       ،  موسم احلج 

أن هنالك  ،  يسمعون من اليهود املقيمني معهم     - األوس واخلزرج  - وكان سكان يثرب من العرب    . ربه
وأن يكون  ،  أي تطلب أن يفتح هلم على يديه      ،   تستفتح به على العرب    وكانت يهود ؛  نبيا قد أطل زمانه   

تعلمن واهللا إنـه    : قال بعضهم لبعض   ع فلما مسع وفد اخلزرج دعوة النيب     . معهم على كل من عداهم    
إننا قد تركنا قومنـا     : وقالوا له . وأجابوه ملا دعاهم   . . فال تسبقنكم إليه  ،  للنيب الذي توعدكم به يهود    

، وملـا عـادوا إىل قـومهم       . . فعسى اهللا أن جيمعهم بك    . نهم من العداوة والشر ما بينهم     وال قوم بي  
 . ووافقوا عليه، ارتاحوا له، وعرضوا األمر عليهم
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وبـايعوه علـى     ع فالتقوا بالنيب ،   فلما كان العام التايل واىف املوسم مجاعة من األوس واخلزرج         
 . موقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينه. اإلسالم

ومتـت  ، فطلبوا أن يبايعوه،   ويف املوسم التايل وفد عليه مجاعة كبرية من األوس واخلزرج كذلك          
وتسمى هـذه البيعـة   . على أن مينعوه مما مينعون منه أنفسهم وأمواهلم ع البيعة حبضور العباس عم النيب    

قال : اله حممد بن كعب القرظي    ومما وردت به الروايات يف هذه البيعة ما ق         . . الثانية بيعة العقبة الكربى   
:  " فقـال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت    : يعين ليلة العقبة   ع لرسول اهللا  ا عبد اهللا بن رواحة   

واشترط لنفسي أن متنعوين ممـا متنعـون منـه أنفسـكم          ؛  اشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا       
 ! ربح البيع وال نقيل وال نستقيل: قالوا" .  اجلنة:  " قال؟ فما لنا إذا فعلنا ذلك: قال " . وأموالكم

حىت مل يبق فيها بيت مل يدخلـه        ،  ومن مث فشا اإلسالم يف املدينة      . .  وهكذا أخذوا األمر بقوة   
ناجني بعقيدم  ،  تاركني وراءهم كل شيء   ،  وأخذ املسلمون يف مكة يهاجرون إىل املدينة تباعا       . اإلسالم
من اإليثار واإلخاء ما مل تعرف له       ،  ن تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم     حيث لقوا من إخوام الذي    ،  وحدها

هاجر إىل القاعدة احلرة القوية اآلمنة اليت       . وصاحبه الصديق  ع مث هاجر رسول اهللا   . اإلنسانية نظريا قط  
 وقامت الدولة اإلسالمية يف هذه القاعدة منذ اليوم األول هلجرة الرسـول            . . حبث عنها من قبل طويال    

 . ع
|     |     | 

من أولئك السابقني من املهاجرين واألنصار تكونت طبقة ممتازة من املسلمني نوه القرآن ـا يف                
. وهي متثل صفة املؤمنني الصادقني إطالقا     ،  وهنا جند السورة تفتتح بتقرير مقومات اإلميان      . مواضع كثرية 

امل ذلك الكتـاب ال     :  " ا باملدينة حينذاك  ولكنها أوال تصف ذلك الفريق من املسلمني الذي كان قائم         
والـذين  . ومما رزقناهم ينفقـون   ،  ويقيمون الصالة ،  الذين يؤمنون بالغيب  ،  هدى للمتقني ،  ريب فيه 

أولئك على هدى من رم وأولئك      . وباآلخرة هم يوقنون  ،  يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك       
  . .  " هم املفلحون

ولكنـه  . وهو ميثل مقومات الكفر على اإلطالق     ؛  يف السياق وصفا للكفار    مث جند بعدها مباشرة     
سواء يف مكة أو فيما حول املدينـة        ،  أوال وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك        

ختم اهللا  . إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون          :  " ذاا من طوائف الكفار   
  . .  " وهلم عذاب عظيم، وعلى أبصارهم غشاوة،  وعلى مسعهمعلى قلوم
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ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من األوضاع اليت أنشـأا          . كذلك كانت هناك طائفة املنافقني    
. ومل يكن هلا وجود مبكـة ؛ واليت أشرنا إليها من قبل، اهلجرة النبوية إىل املدينة يف ظروفها اليت متت فيها        

. بل مل تكن له عصبة خيشاها أهل مكـة فينافقوـا     ،  ة مل تكن له دولة ومل تكن له قوة        فاإلسالم يف مك  
وكان الذين يغامرون باالنضـمام     ،  وكانت الدعوة مطاردة  ،  على الضد من ذلك كان اإلسالم مضطهدا      

الذين يؤثروا على كل شيء وحيتملون يف سبيلها كل         ،  إىل الصف اإلسالمي هم املخلصون يف عقيدم      
فقـد أصـبح     - أي مدينة الرسول   - فأما يف يثرب اليت أصبحت منذ اليوم تعرف باسم املدينة         . ءشي

وخباصة بعـد غـزوة بـدر        - ويضطر ملصانعتها كثريا أو قليال    ؛  اإلسالم قوة حيسب حساا كل أحد     
دخـل  ،  ويف مقدمة من كان مضطرا ملصانعتها نفر من الكرباء         - وانتصار املسلمني فيها انتصارا عظيما    

أهلهم وشيعتهم يف اإلسالم وأصبحوا هم وال بد هلم لكي حيتفظوا مبقامهم املوروث بينهم ومبصـاحلهم                
ومن هؤالء عبد اهللا بن أيب بن سلول        . كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم وأشياعهم        

  . . لى املدينةالذي كان قومه ينظمون له اخلرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم اإلسالم ع
ندرك من بعض فقراته أن املعين ـم يف         ،   وسنجد يف أول السورة وصفا مطوال هلؤالء املنافقني       

ومل ينسوا بعد ترفعهم علـى مجـاهري        ،  الغالب هم أولئك الكرباء الذين أرغموا على التظاهر باإلسالم        
ومن الناس من يقول آمنا باهللا       :  " !وتسمية هذه اجلماهري بالسفهاء على طريقة العلية املتكربين       ،  الناس

. وما خيدعون إال أنفسهم وما يشـعرون      ،  خيادعون اهللا والذين آمنوا   . وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني    
ال تفسدوا يف   : وإذا قيل هلم  . وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون     ؛  يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا     

آمنوا كما  : وإذا قيل هلم  .  هم املفسدون ولكن ال يشعرون     أال إم . إمنا حنن مصلحون  : األرض قالوا 
وإذا لقوا الذين   . أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون      ؟  أنؤمن كما آمن السفهاء   : آمن الناس قالوا  

اهللا يستهزئ ـم    . إنا معكم إمنا حنن مستهزؤون    : وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا    ،  آمنا: آمنوا قالوا 
ومـا كـانوا    ،  أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارم       . يعمهونوميدهم يف طغيام    

وتـركهم يف   ،  مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهـب اهللا بنـورهم             . مهتدين
أو كصيب من السماء فيه ظلمـات ورعـد         . صم بكم عمي فهم ال يرجعون     . ظلمات ال يبصرون  

يكـاد الـربق    . واهللا حميط بالكافرين  ،  م من الصواعق حذر املوت    جيعلون أصابعهم يف آذا   ،  وبرق
ولو شاء اهللا لـذهب بسـمعهم   ، وإذا أظلم عليهم قاموا، خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه  

  . .  " إن اهللا على كل شيء قدير، وأبصارهم
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.  " شـياطينهم  " ىلجند إشارة إ   - الذين يف قلوم مرض    -  ويف ثنايا هذه احلملة على املنافقني     
الذين تضـمنت السـورة     ،  والظاهر من سياق السورة ومن سياق األحداث يف السرية أا تعين اليهود           

 : أما قصتهم مع الدعوة فنلخصها يف هذه السطور القليلة. محالت شديدة عليهم فيما بعد
 . . أسبابه الكثرية وكان هلذا االصطدام    ؛   لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة يف املدينة         

 - األوس واخلـزرج   - كان لليهود يف يثرب مركز ممتاز بسبب أم أهل كتاب بني األميني من العرب             
إال أم كانوا يعدوم أعلم     ،  ومع أن مشركي العرب مل يظهروا ميال العتناق ديانة أهل الكتاب هؤالء           

 لليهود فيما بني األوس واخلزرج      مث كان هنالك ظرف موات    . منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب      
فلما أن جاء اإلسـالم سـلبهم    -!  وهي البيئة اليت جيد اليهود دائما هلم فيها عمال - من فرقة وخصام  
مث إنه أزال الفرقة    . فلقد جاء بكتاب مصدق ملا بني يديه من الكتاب ومهيمن عليه           . . هذه املزايا مجيعا  

ووحد الصف اإلسالمي الـذي ضـم األوس        ،  لكيد وجر املغامن  اليت كانوا ينفذون من خالهلا للدس وا      
وألف منهم مجيعا ذلـك اتمـع       ،  إىل املهاجرين ،  وقد أصبحوا منذ اليوم يعرفون باألنصار     ،  واخلزرج

 . املسلم املتضام املتراص الذي مل تعهد له البشرية من قبل وال من بعد نظريا على اإلطالق
فكانوا يتطلعون  . وأن فيهم الرسالة والكتاب   ،  عب اهللا املختار   ولقد كان اليهود يزعمون أم ش     

فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعـون أن يعتـربهم           . أن يكون الرسول األخري فيهم كما توقعوا دائما       
 أول من يدعو   - فلما وجدوه يدعوهم  ! وأن يقصر الدعوة على األميني من العرب      ،  خارج نطاق دعوته  

أخـذم   . . وأجدر باالستجابة له من املشركني    ،   أم أعرف به من املشركني     حبكم،  إىل كتاب اهللا   -
 ! وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة، العزة باإلمث

 مرة ألن اهللا اختاره وأنزل عليه الكتاب      : حسدوه مرتني . حسدا شديدا  ع  مث إم حسدوا النيب   
 . قيه من جناح سريع شامل يف حميط املدينةوحسدوه ملا ل - وهم مل يكونوا يشكون يف صحته -

 على أنه كان هناك سبب آخر حلنقهم وملوقفهم من اإلسالم موقف العداء واهلجوم منذ األيـام                
ذلك هو شعورهم باخلطر من عزهلم عن اتمع املدين الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقليـة                : األوىل

ومهـا  . ويذوبوا يف اتمع اإلسالمي . و يستجيبوا للدعوة اجلديدة   هذا أ ! والتجارة الراحبة والربا املضعف   
 ! أحالمها مر - يف تقديرهم - أمران

وسـور  [ ،   هلذا كله وقف اليهود من الدعوة اإلسالمية هذا املوقف الذي تصفه سورة البقـرة             
مة احلديث عن   جاء يف مقد   . . نقتطف هنا بعض اآليات اليت تشري إليه      ،  يف تفصيل دقيق   ]غريها كثرية   
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يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي          :  " بين إسرائيل هذ النداء العلوي هلم     
وال ، وال تكونوا أول كـافر بـه  . وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم  . أوف بعهدكم وإياي فارهبون   

. طل وتكتموا احلـق وأنـتم تعلمـون     وال تلبسوا احلق بالبا   . وإياي فاتقون ،  تشتروا بآيايت مثنا قليال   
وأنـتم  ؟  أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم    . وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني      

 - عليه السالم  - وبعد تذكريهم طويال مبواقفهم مع نبيهم موسى       "  . . ؟  أفال تعقلون ؟  تتلون الكتاب 
جـاء يف    . . ونكثهم لعهد اهللا معهم    . . وشريعتهموفسوقهم عن كتام    ،  وجحودهم لنعم اهللا عليهم   

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسـمعون          :  " سياق اخلطاب لتحذير املسلمني منهم    
وإذا خـال  ، آمنـا : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ؟  كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون         

 "  . .  ؟  أفال تعقلون ؟  ا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم       أحتدثوم مب : بعضهم إىل بعض قالوا   
أم تقولون  ؟  أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده       : قل. لن متسنا النار إال أياما معدودة     : وقالوا" 

وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبـل              "  . .  " ؟  على اهللا ما ال تعلمون    
 . . .  "  " فلعنة اهللا على الكـافرين    ،  ون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به         يستفتح

ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصـدقا       ،  نؤمن مبا أنزل علينا   : قالوا. آمنوا مبا أنزل اهللا   : وإذا قيل هلم  
الـذين أوتـوا    وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق مـن               . . .  "  " ملا معهم 

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب        . . .  "  " الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم كأم ال يعلمون       
ود كثري من أهل الكتاب لو يـردونكم         . . .  "  " وال املشركني أن يرتل عليكم من خري من ربكم        

لن يدخل  : وقالوا. . .  "   " من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق             
ولن ترضى عنك اليهود وال النصـارى        . . .  "  " تلك أمانيهم . اجلنة إال من كان هودا أو نصارى      

 . اخل اخل . . .  " حىت تتبع ملتهم
 وكانت معجزة القرآن اخلالدة أن صفتهم اليت دمغهم ا هي الصفة املالزمة هلم يف كل أجياهلم                

كما لو كـانوا     ع يف عهد النيب   - مما جعل القرآن خياطبهم   . ده إىل يومنا هذا   من قبل اإلسالم ومن بع    
وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبارهم       - عليه السالم  - هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موسى      

! وموقفهم من احلق واخللق موقفهم على مدار الزمـان        ،  ودورهم هو هو  ،  مسام هي هي  . جبلة واحدة 
إىل خطـاب   ،  إىل خطاب اليهود يف املدينـة     ،  كثر االلتفات يف السياق من خطاب قوم موسى       ومن مث ي  

ومن مث تبقى كلمات القرآن حية كأمنا تواجه موقف األمـة املسـلمة اليـوم    . أجيال بني هذين اجليلني 
لتها وتتحدث عن استقبال يهود هلذه العقيدة وهلذه الدعوة اليوم وغدا كما اسـتقب            . وموقف اليهود منها  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

جتـاه  ،  وكأن هذه الكلمات اخلالدة هي التنبيه احلاضر والتحذير الدائم لألمـة املسـلمة            ! باألمس متاما 
متحـدة  ،  وحرب منوعة املظـاهر   ،  أعدائها الذين واجهوا أسالفها مبا يواجهوا اليوم به من دس وكيد          

 ! احلقيقة
|     |     | 

تضمنت كـذلك بنـاء     ،  وهذا التحذير ،  يهوهذا التنب ،  وهذه السورة اليت تضمنت هذا الوصف     
، اجلماعة املسلمة وإعدادها حلمل أمانة العقيدة يف األرض بعد نكول بين إسرائيل عـن محلـها قـدميا                 

  . . ووقوفهم يف وجهها هذه الوقفة أخريا
بوصف تلك الطوائف اليت كانت تواجـه الـدعوة أول العهـد             - كما أسلفنا  -  تبدأ السورة 

وتلـك   -  ذلك تلك اإلشارة إىل الشياطني اليهود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطـوال      مبا يف  - باهلجرة
مث متضي السورة على حمورها خبطيـه       . الطوائف هي اليت تواجه هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك          

 مع تعدد املوضوعات الـيت    ،  متثل الشخصية اخلاصة للسورة   ،  يف وحدة ملحوظة  . األساسيني إىل ايتها  
 . تتناوهلا وتنوعها

وبعد اإلشـارة الضـمنية     . واملنافقني. والكافرين. املتقني:  فبعد استعراض النماذج الثالثة األوىل    
وحتـدي  . جند دعوة للناس مجيعا إىل عبادة اهللا واإلميان بالكتاب املرتل على عبده            . . لليهود الشياطني 

مث جند التعجيب    . . فرين بالنار وتبشري املؤمنني باجلنة    وديد الكا . املرتابني فيه أن يأتوا بسورة من مثله      
مث ،  مث مييتكم مث حييـيكم    ،  كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم     :  " من أمر الذين يكفرون باهللا    

، مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات      ،  هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا       ! إليه ترجعون 
 .  .  " وهو بكل شيء عليم

 وعند هذا املقطع الذي يشري إىل خلق ما يف األرض مجيعا للناس جتيء قصة اسـتخالف آدم يف                  
ومتضي القصة تصف املعركـة   . .  " إين جاعل يف األرض خليفة : وإذ قال ربك للمالئكة   :  " األرض

بطوا منـها  اه: قلنا :  " - وهو عهد اإلميان - اخلالدة بني آدم والشيطان حىت تنتهي بعهد االستخالف  
والـذين كفـروا   . فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنـون      ،  مجيعا فإما يأتينكم مين هدى    

  . .  " وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
 - أشرنا إىل فقرات منها فيما سـبق  -  بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بين إسرائيل        

ل يف دين اهللا وما أنزله اهللا مصدقا ملا معهم مع تذكريهم بعثـرام وخطايـاهم                تتخللها دعوم للدخو  
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وتستغرق هذه اجلولة كل هذا اجلزء األول مـن          - عليه السالم  - والتوائهم وتلبيسهم منذ أيام موسى    
 . السورة

  . . ومن خالل هذه اجلولة ترتسم صورة واضحة الستقبال بين إسرائيل لإلسالم ورسوله وكتابه            
 - وهـو اإلميـان    - وكانوا يأمرون الناس بالرب   . وكانوا يلبسون احلق بالباطل   . لقد كانوا أول كافر به    

وكانوا خيادعون الذين آمنوا    . وكانوا يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه         . وينسون أنفسهم 
ني على ما يعلمونه مـن      باظهار اإلميان وإذا خال بعضهم إىل بعض حذر بعضهم بعضا من إطالع املسلم            

وكانوا يدعون من أجـل هـذا أن        . وكانوا يريدون إن يردوا املسلمني كفارا     ! أمر النيب وصحة رسالته   
 - وكانوا يعلنون عداءهم جلربيل    - كما كان النصارى يدعون هذا أيضا      - املهتدين هم اليهود وحدهم   

وكانوا يكرهون كـل خـري للمسـلمني        ! مبا أنه هو الذي محل الوحي إىل حممد دوم         - عليه السالم 
وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك يف صحة األوامر النبوية وجميئها من عند اهللا             . ويتربصون م السوء  

كمـا كـانوا مصـدر      . وكانوا مصدر إحياء وتوجيه للمنافقني     - كما فعلوا عند حتويل القبلة     - تعاىل
 . تشجيع للمشركني

وتذكرهم مبواقفهم املماثلة مـن نبـيهم       ؛  وية على أفاعيلهم هذه    ومن مث تتضمن السورة محلة ق     
وختاطبهم يف هذا كـأم جيـل       . ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار أجياهلم      - عليه السالم  - موسى

 . وجبلة واحدة ال تتغري وال تتبدل، واحد متصل
هذه اجلبلـة امللتويـة     وهم على   ،   وتنتهي هذه احلملة بتيئيس املسلمني من الطمع يف إميام هلم         

مبا أـم ورثـة     ،  كما تنتهي بفصل اخلطاب يف دعواهم أم وحدهم املهتدون        . املؤوفة الطبع ،  القصد
وأن ؛  ويتقيدون بعهده مع ربـه    ،  وتبني أن ورثة إبراهيم احلقيقيني هم الذين ميضون على سنته         . إبراهيم

د ما احنرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن محـل         بع،  واملؤمنني به  ع وراثة إبراهيم قد انتهت إذن إىل حممد      
وأن هـذا كـان     . وض ذا األمر حممد والـذين معـه       ؛  واخلالفة يف األرض مبنهج اهللا    ،  أمانة العقيدة 

ربنا واجعلنـا   :  " ومها يرفعان القواعد من البيت     - عليهما السالم  - استجابة لدعوة إبراهيم وإمساعيل   
ربنا . إنك أنت التواب الرحيم   ،  وتب علينا ،  وأرنا مناسكنا ،  كمسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ل      

إنك أنت العزيز   ،  ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم   ،  وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك      
 .  " احلكيم
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حيـث  ؛  وإىل اجلماعة املسلمة من حولـه      ع  وعند هذا احلد يبدأ سياق السورة يتجه إىل النيب        
ويف متييز  ،   اليت تقوم عليها حياة هذا اجلماعة املستخلفة على دعوة اهللا يف األرض            يأخذ يف وضع األسس   

 . ومبنهج يف التصور ويف احلياة خاص، هذه اجلماعة بطابع خاص
وهي البيت احملـرم الـذي عهـد اهللا         .  ويبدأ يف هذا بتعيني القبلة اليت تتجه إليها هذه اجلماعة         

يرغـب وال    ع هذه القبلة اليت كان الـنيب     ،  اه ليعبد فيه اهللا وحده    إلبراهيم وإمساعيل أن يقيماه ويطهر    
فلنولينك قبلة ترضاها فـول وجهـك       ،  قد نرى تقلب وجهك يف السماء     :  " يصرح يف االجتاه إليها   
  . .  " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر املسجد احلرام

ومنـهج  ،  منهج التصور والعبـادة   . ملسلمة مث متضي السورة يف بيان املنهج الرباين هلذه اجلماعة ا         
وأن اإلصابة بـاخلوف    . تبني هلا أن الذين يقتلون يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا بل أحياء           ،  السلوك واملعاملة 

ينـال الصـابرون عليـه      ،  إمنا هو ابتالء  ،  واجلوع ونقص األموال واألنفس والثمرات ليس شرا يراد ا        
يطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء واهللا يعدهم مغفرة منـه           وأن الش . صلوات اهللا ورمحته وهداه   

والذين كفروا أوليـاؤهم الطـاغوت   ، وأن اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور      . وفضال
وتبني هلـم   . وتبني هلم بعض احلالل واحلرام يف املطاعم واملشارب        . . خيرجوم من النور إىل الظلمات    

. وأحكام الصوم . وأحكام الوصية . وتبني هلم أحكام القصاص يف القتلى     . ال مظاهره وأشكاله  حقيقة الرب   
. وأحكام الزواج والطالق مع التوسع يف دستور األسرة بصفة خاصـة          . وأحكام احلج . وأحكام اجلهاد 

  . . . وأحكام الدين والتجارة. وأحكام الصدقة وأحكام الربا
وعن حلقات من   .  إىل احلديث عن بين إسرائيل من بعد موسى         ويف مناسبات معينة يرجع السياق    

، ينصرف إىل بنـاء اجلماعـة املسـلمة        - بعد اجلزء األول منها    - ولكن جسم السورة  . قصة إبراهيم 
ومتييزهـا بتصـورها اخلـاص      . واخلالفة يف األرض مبنهج اهللا وشريعته     ،  وإعدادها حلمل أمانة العقيدة   

 . ي اختارها حلمل هذه األمانة الكربىوارتباطها برا الذ، للوجود
|     |     | 

وإميان األمـة   ،  فيبني طبيعة التصور اإلمياين   ،  ويف النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها       
آمن الرسول مبـا    :  " مع السمع والطاعة  ،  وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه    ،  املسلمة باألنبياء كلهم  

، ال نفرق بني أحد مـن رسـله       ،  كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله     ،  ونأنزل إليه من ربه واملؤمن    
هلا مـا كسـبت     ،  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها     . غفرانك ربنا وإليك املصري   ،  مسعنا وأطعنا : وقالوا
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ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته علـى  ، ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعليها ما اكتسبت  
، أنـت موالنـا   ،  وارمحنـا ،  واعف عنا واغفر لنا   ،  ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به       ،  بلناالذين من ق  

  . .  " فانصرنا على القوم الكافرين
وتتجمع موضوعات السورة بني صفتني مـن صـفات املـؤمنني       ،   ومن مث يتناسق البدء واخلتام    

 . وخصائص اإلميان
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 الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيِب ويِقيمونَ الصـالةَ       2ِه هدى لِّلْمتِقني     ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفي     1 امل   +
 4 والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنونَ              3وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ    

    ن رى مدلَى هع لَـِئكونَ     أُوفِْلحالْم مه لَـِئكأُوو ِهم5ب        أَم مهتأَأَنذَر ِهملَياٌء عوواْ سكَفَر ِإنَّ الَِّذين 
 ختم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَى سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ ولَهم عـذَاب             6لَم تنِذرهم الَ يؤِمنونَ     

  7عِظيم و           ِمِننيؤم ِبما همِم اآلِخِر ووِبالْيا ِباللِّه ونقُولُ آمن ياِس مالن 8ِمن   الَّـِذينو ونَ اللّـهاِدعخي 
 ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عـذَاب          9آمنوا وما يخدعونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ        

 أَال  11 وِإذَا ِقيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنما نحن مصـِلحونَ              10يم ِبما كَانوا يكِْذبونَ     أَِل
ن كَمـا   وِإذَا ِقيلَ لَهم آِمنواْ كَما آمن الناس قَالُواْ أَنؤِم12ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَـِكن الَّ يشعرونَ  

 وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنواْ قَالُواْ آمنـا وِإذَا         13آمن السفَهاء أَال ِإنهم هم السفَهاء ولَـِكن الَّ يعلَمونَ          
ُء ِبِهـم ويمـدهم ِفـي        اللّه يستهِزى  14خلَواْ ِإلَى شياِطيِنِهم قَالُواْ ِإنا معكْم ِإنما نحن مستهِزؤونَ          

 أُولَـِئك الَِّذين اشترواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى فَما رِبحت تجـارتهم ومـا كَـانواْ              15طُغياِنِهم يعمهونَ   
  ِدينته16م .         ذَه لَهوا حم اءتا أَضاراً فَلَمن قَدوتثَِل الَِّذي اسكَم مثَلُهِفـي  م مكَهرتو وِرِهمِبن اللّه ب

 أَو كَصيٍب من السماء ِفيـِه ظُلُمـات        18 صم بكْم عمي فَهم الَ يرِجعونَ        17ظُلُماٍت الَّ يبِصرونَ    
 19 واللّه مِحيطٌ ِبالْكـاِفِرين      ورعد وبرق يجعلُونَ أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم من الصواِعِق حذَر الْموتِ         

                 بلَذَه اء اللّهش لَوواْ وقَام ِهملَيع ِإذَا أَظْلَماْ ِفيِه ووشم ماء لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي
       ٍء قَِديريلَى كُلِّ شِإنَّ اللَّه ع اِرِهمصأَبو ِعِهمما أ20َِبسي     لَقَكُـمالَّـِذي خ كُـمبواْ ردباع اسا النهي

 الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبناء وأَنزلَ ِمن السماء           21والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      
        فَالَ ت قاً لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراء فَأَخونَ      ملَمعت مأَنتاداً ولُواْ ِللِّه أَندعـٍب      22جيِفي ر مِإن كُنتو 

                 اِدِقنيص متوِن اللِّه ِإنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثِْلِه ون مٍة مورواْ ِبسا فَأْتِدنبلَى عا علْنزا نمفَِإن  23م 
 وبشِر الَّـِذين    24اْ فَاتقُواْ النار الَِّتي وقُودها الناس والِْحجارةُ أُِعدت ِللْكَاِفِرين          لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُو   

آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار كُلَّما رِزقُواْ ِمنها ِمن ثَمرٍة رزقـاً                 
 25الُواْ هـذَا الَِّذي رِزقْنا ِمن قَبلُ وأُتواْ ِبِه متشاِبهاً ولَهم ِفيها أَزواج مطَهرةٌ وهم ِفيها خاِلـدونَ                  قَ

مونَ أَنه الْحـق ِمـن      ِإنَّ اللَّه الَ يستحِيي أَن يضِرب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَِّذين آمنواْ فَيعلَ              
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ربِهم وأَما الَِّذين كَفَرواْ فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه ِبهـذَا مثَالً يِضلُّ ِبِه كَِثرياً ويهِدي ِبِه كَِثرياً وما يِضلُّ                  
    ِد        26ِبِه ِإالَّ الْفَاِسِقنيعاللَِّه ِمن ب دهونَ عنقُضي ـلَ            الَِّذينوصِبـِه أَن ي اللَّـه را أَمونَ مقْطَعيِميثَاِقِه و

 كَيف تكْفُرونَ ِباللَِّه وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُـم         27ويفِْسدونَ ِفي اَألرِض أُولَـِئك هم الْخاِسرونَ       
الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً ثُم استوى ِإلَـى            هو   28يِميتكُم ثُم يحِييكُم ثُم ِإلَيِه ترجعونَ       

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهاٍت واومس عبس ناهواء فَسم29الس _ 

|     |     | 
جند املالمح األساسية للطوائف اليت واجهتها      ،  الذي يكون افتتاح السورة الكبرية    ،  يف هذا املقطع  

فإن تسميتهم بشياطني   ،  ولكنها كافية ،   يف املدينة باستثناء طائفة اليهود اليت ترد إشارة صغرية هلا          الدعوة
 . حىت يرد التفصيل الكامل بعد قليل، ومن حقيقة دورهم، املنافقني تشري إىل الكثري من صفام

 مقـام اخلـط   اليت تتجلى يف قيام الكلمـة ،  ويف رسم هذه املالمح جند خصائص التعبري القرآنية  
مث سرعان ما تنبض هذه الصور وكأا متـوج  ؛ إذ سرعان ما ترتسم الصور من خالل الكلمات   ،  واللون
  . . باحلياة

يف عدد قليل من الكلمات والعبارات يف أول السورة ترتسم ثالث صور لثالثة أمنـاط                . .  وهنا
ذج أصيل عميق متكرر يف كـل       منو. كل منط منها منوذج حي موعات ضخمة من البشر        . من النفوس 

 . . حىت ما تكاد البشرية كلها يف مجيع أعصارها وأقطارها خترج عن تلك األمناط الثالثة             . زمان ومكان 
  . . وهذا هو اإلعجاز

، نابضة باحلياة ،   يف تلك الكلمات القالئل واآليات املعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة          
 ما يبلغ الوصف املطول واإلطناب املفصل شيئا وراء هذه اللمسات           حىت. مميزة الصفات ،  دقيقة السمات 
 . املوسيقية اإليقاع، اجلميلة النسق، السريعة املبينة

إىل الصـورة    . . الناس مجيعـا   . .  فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثالث دعا الناس         
، واخلالق الواحـد  ،  ئوا إىل عبادة اهللا الواحد    أن يفي . أن يفيئوا إليها   . . ناداهم كافة  . . وناداهم؛  األوىل

وترتيل الكتاب عليه أن     ع وحتدى الذين يرتابون يف رسالة النيب     . بال شركاء وال أنداد   ،  والرازق الواحد 
وبشر املؤمنني وصور ما ينتظـرهم مـن        ؛  وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مرهوبا     . يأتوا بسورة من مثله   

 . نعيم مقيم
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واختـذوا منـه    ،  لى اليهود واملنافقني الذين استنكروا ضرب اهللا لألمثال يف القرآن          مث أخذ يرد ع   
كما  - أن يزيدهم ضالال  ،  وحذرهم ما وراء ضرب األمثال    . وسيلة للتشكيك يف أنه مرتل من عند اهللا       

 هـذا   العليم بكل شيء يف   ،  مث استنكر أن يكفروا باهللا احمليي املميت اخلالق املدبر         - يزيد املؤمنني هدى  
وهو الذي أنعم على البشر فخلق هلم ما يف األرض مجيعا واستخلفهم يف هذا امللـك الطويـل       ،  الوجود
 . العريض

فلنحاول أن نتنـاول هـذا      .  تلك جممل اخلطوط الرئيسية يف هذا الدرس األول من سورة البقرة          
 . اإلمجال بشيء من التفصيل

|     |     | 
:  يليها احلديث عن كتـاب اهللا      " . ميم. الم. ألف:  " ثة املقطعة تبدأ السورة ذه األحرف الثال    

  . .  " هدى للمتقني، ذلك الكتاب ال ريب فيه" 
. وقد وردت يف تفسريها وجوه كثرية     .  ومثل هذه األحرف جييء يف مقدمة بعض السور القرآنية        

وهي يف متناول   ،  ذه األحرف إا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جنس ه          . خنتار منها وجها  
الذي ال ميلكون أن يصوغوا من      ،  هو ذلك الكتاب املعجز    - مع هذا  - ولكنه. املخاطبني به من العرب   

أو بسورة  ،  الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا مبثله أو بعشر سور مثله            . تلك احلروف مثله  
 ! من مثله فال ميلكون هلذا التحدي جوابا

وهو مثل صنع اهللا يف كل شيء وصـنع         .  هذا اإلعجاز هو الشأن يف خلق اهللا مجيعا         والشأن يف 
فإذا أخذ النـاس هـذه الـذرات        . أن هذه التربة األرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات         . . الناس

كائنا يف دقتـه مـا      . أو هيكل أو جهاز   ،  أو آنية أو اسطوانة   ،  فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة      
تنطوي على ذلك السـر     . حياة نابضة خافقة  . ولكن اهللا املبدع جيعل من تلك الذرات حياة        . . يكون

وهكـذا   . . وال يعرف سره بشـر    ،  ذلك السر الذي ال يستطيعه بشر      . . سر احلياة  . . اإلهلي املعجز 
والفـرق  ،  وجيعل منها اهللا قرآنا وفرقانا    ،  حروف وكلمات يصوغ منها البشر كالما وأوزانا       . . القرآن

 هو الفرق ما بني اجلسد اخلامد والروح النابض       ،  بني صنع البشر وصنع اهللا من هذه احلروف والكلمات        
 ! هو الفرق ما بني صورة احلياة وحقيقة احلياة. . 

  . .  " ذلك الكتاب ال ريب فيه " 
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 عجـزهم  ظاهرة يف،  وداللة الصدق واليقني كامنة يف هذا املطلع      ؛   ومن أين يكون ريب أو شك     
 ؟ املعروفة هلم من لغتهم، من مثل هذه األحرف املتداولة بينهم، عن صياغة مثله

  . .  " هدى للمتقني . . ذلك الكتاب ال ريب فيه " 
ملن يكون ذلـك    ؟  ولكن ملن  . . واهلدى ماهيته ،  واهلدى كيانه ،  واهلدى طبيعته ،   اهلدى حقيقته 

فالتقوى يف القلب هي اليت تؤهله لالنتفـاع         . . للمتقني . .؟    الكتاب هدى ونورا ودليال ناصحا مبينا     
هي اليت يء هلذا القلـب أن       . هي اليت تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك         . ذا الكتاب 

 . يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب
يء إليه  مث أن جي  . بقلب خالص .  ال بد ملن يريد أن جيد اهلدى يف القرآن أن جييء إليه بقلب سليم             

وعندئذ يتفتح القرآن عن     . . أو أن تستهويه ضاللة   ،  وحيذر أن يكون على ضاللة    ،  بقلب خيشى ويتوقى  
ورد أن   . . مهيأ للتلقي ،  حساسا،  خائفا،  ويسكبها يف هذا القلب الذي جاء إليه متقيا       ،  أسراره وأنواره 

! قال بلى ؟  ا ذا شوك  أما سلكت طريق  : سأل أيب بن كعب عن التقوى فقال له        ا عمر بن اخلطاب  
  . . فذلك التقوى: قال. مشرت واجتهدت: قال؟ فما عملت: قال

، وحـذر دائـم   ،  وخشية مستمرة ،  وشفافية يف الشعور  ،  حساسية يف الضمري   . .  فذلك التقوى 
وأشواك املطامع  ،  الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات     . . طريق احلياة  . . وتوق ألشواك الطريق  

واخلـوف  ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن ال ميلك إجابة رجاء  ،  أشواك املخاوف واهلواجس  و،  واملطامح
 ! وعشرات غريها من األشواك. الكاذب ممن ال ميلك نفعا وال ضرا

وهي صفة السابقني من املؤمنني يف املدينة كما أا صـفة           ؛   مث يأخذ السياق يف بيان صفة املتقني      
 :  حنياخللص من مؤمين هذه األمة يف كل

والذين يؤمنون مبـا أنـزل      ،  ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون    ،  الذين يؤمنون بالغيب   " 
  . .  " وباآلخرة هم يوقنون، إليك وما أنزل من قبلك

الوحدة اليت جتمع يف نفوسـهم      .  إن السمة األوىل للمتقني هي الوحدة الشعورية اإلجيابية الفعالة        
هذا التكامل   . . واليقني بعد ذلك باآلخرة   ،  واإلميان بالرسل كافة  ،  م بالفرائض والقيا،  بني اإلميان بالغيب  

واجلدير بأن تكون عليه العقيـدة      ،  ومتتاز به النفس املؤمنة ذه العقيدة     ،  الذي متتاز به العقيدة اإلسالمية    
ـ  ،  ولتهيمن على البشرية مجيعا   ،  األخرية اليت جاءت ليلتقي عليها الناس مجيعا       اس يف ظالهلـا    وليعيش الن

 . واإلميان والنظام، شاملة للشعور والعمل، مبشاعرهم ومبنهج حيام حياة متكاملة
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انكشفت لنا  ،   فإذا حنن أخذنا يف تفصيل هذه السمة األوىل للمتقني إىل مفرداا اليت تتألف منها             
  . . هذه املفردات عن قيم أساسية يف حياة البشرية مجيعا

فال تقوم حواجز احلس دون االتصال بني أرواحهـم والقـوة            . .  " بالذين يؤمنون بالغي   " 
وال تقوم حواجز احلس بني أرواحهم وسائر مـا         ؛  وصدر عنها هذا الوجود   ،  الكربى اليت صدرت عنها   

 . وراء احلس من حقائق وقوى وطاقات وخالئق وموجودات
ة احليوان الذي ال يـدرك إال مـا         فيتجاوز مرتب ،   واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها اإلنسان      

إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأمشل من ذلك احليز الصغري احملدد الذي               ،  تدركه حواسه 
وهي نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة         - أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس      - تدركه احلواس 

ويف إحساسه بالكون   ،  قة القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود      وحلقي،  الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت    
فليس من يعيش يف احليـز  ؛ كما أا بعيدة األثر يف حياته على األرض. وما وراء الكون من قدرة وتدبري  

ويتلقى أصداءه  ؛  الصغري الذي تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته            
ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيه يف عمـره  ، ائه وأعماقهوإحياءاته يف أطو  
واسـتمد  ، هي اليت صدر عنها، حقيقة أكرب من الكون، وأن وراء الكون ظاهره وخافيه  ،  القصري احملدود 

 . حقيقة الذات اإلهلية اليت ال تدركها األبصار وال حتيط ا العقول . . من وجودها وجوده
وما مل  ،  ندئذ تصان الطاقة الفكرية احملدودة اال عن التبدد والتمزق واالنشغال مبا مل ختلق له             وع

وهبها ،  إن الطاقة الفكرية اليت وهبها اإلنسان     . وما ال جيدي شيئا أن تنفق فيه      ،  توهب القدرة لإلحاطة به   
، وتتعمقها وتتقصـاها  ،  تنظر فيها ،  فهي موكلة ذه احلياة الواقعة القريبة     ،  ليقوم باخلالفة يف هذه األرض    

على أن يكون هلا سند من تلك الطاقة الروحية اليت تتصـل            ،  وتنمي هذه احلياة وجتملها   ،  وتعمل وتنتج 
وعلى أن تدع للمجهول حصته يف الغيب الـذي ال حتـيط بـه              ،  مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود    

دون ،  دود الطاقة حبدود هذه األرض واحلياة عليهـا       فأما حماولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل احمل       . العقول
فأما هـذه احملاولـة      . . وترك حصة للغيب ال ترتادها العقول     ،  سند من الروح امللهم والبصرية املفتوحة     

وعابثه . فاشلة ألا تستخدم أداة مل ختلق لرصد هذا اال        . وحماولة عابثة أخريا  ،  فهي حماولة فاشلة أوال   
، ومىت سلم العقل البشري بالبديهية العقليـة األوىل      . . ة العقل اليت مل ختلق ملثل هذا اال       ألا تبدد طاق  

؛ أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل      - احتراما ملنطقه ذاته   - لزمه،  وهي أن احملدود ال يدرك املطلق     
كل الغيب إىل طاقة    وأن عليه أن ي   ؛  وإن عدم إدراكه للمجهول ال ينفي وجوده يف ضمري الغيب املكنون          

والغيب ،  وأن يتلقى العلم يف شأنه من العليم اخلبري الذي حييط بالظاهر والباطن           ؛  أخرى غري طاقة العقل   
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وهو الصفة األوىل   ،  وهذا االحترام ملنطق العقل يف هذا الشأن هو الذي يتحلى به املؤمنون            . . والشهادة
 . من صفات املتقني

ولكـن مجاعـة    . رق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمة       لقد كان اإلميان بالغيب هو مف     
إىل  . . يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقـري     ،  كجماعة املاديني يف كل زمان    ،  املاديني يف هذا الزمان   

وهو النكسة الـيت وقـى اهللا        " تقدمية " ويسمون هذا ! عامل البهيمة الذي ال وجود فيه لغري احملسوس       
، واحلمـد هللا علـى نعمائـه       " الذين يؤمنون بالغيب  :  " صفة،  فجعل صفتهم املميزة   ،املؤمنني إياها 

 ! والنكسة للمنتكسني واملرتكسني
وعبادة ،  ويرتفعون ذا عن عبادة العباد    ،  فيتجهون بالعبادة هللا وحده    . .  " ويقيمون الصالة  " 

والقلب الذي يسـجد هللا     ؛   ال للعبيد  يتجهون إىل القوة املطلقة بغري حدود وحينون جباههم هللا        . األشياء
وجيد حلياته غاية   ،  يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود     ،  ويتصل به على مدار الليل والنهار     ،  حقا

وحيس أنه أقوى من املخاليق ألنه موصـول خبـالق        ،  أعلى من أن تستغرق يف األرض وحاجات األرض       
وعامل هام من عوامل تربيـة  ، مصدر حترج وتقوى كما أنه   ،  وهذا كله مصدر قوة للضمري     . . املخاليق

 . ربانية السلوك، ربانية الشعور، وجعلها ربانية التصور، الشخصية
فهم يعترفون ابتداء بأن املال الذي يف أيديهم هو مـن رزق اهللا              . .  " ومما رزقناهم ينفقون   " 

والتضامن بني عيال  ،  بضعاف اخللق ومن هذا االعتراف بنعمة الرزق ينبثق الرب        ؛  ال من خلق أنفسهم   ،  هلم
وقيمة هذا كله تتجلى يف تطهري النفس مـن          . . وباألخوة البشرية ،  والشعور باآلصرة اإلنسانية  ،  اخلالق
وأـا تـؤمن العـاجز      ،  وقيمتها أا ترد احلياة جمال تعاون ال معترك تطـاحن         . وتزكيتها بالرب ،  الشح

 ! ال بني أظفار وخمالب ونيوب،  قلوب ووجوه ونفوسوتشعرهم أم يعيشون بني، والضعيف والقاصر
وقد شرع اإلنفـاق قبـل أن       . وسائر ما ينفق يف وجوه الرب     ،   واإلنفاق يشمل الزكاة والصدقة   

وقـد ورد يف حـديث      . ألنه األصل الشامل الذي ختصصه نصوص الزكاة وال تستوعبه        ،  تشرع الزكاة 
وتقرير املبدأ علـى     "  . . )1(ملال حقا سوى الزكاة     إن يف ا   "  بإسناده لفاطمة بنت قيس    ع رسول اهللا 

 مشوله هو املقصود يف هذا النص السابق على فريضة الزكاة 
، وهي الصفة الالئقة باألمة املسلمة     . .  " والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك         " 

،  على تراث العقيدة وتراث النبـوة      واحلفيظة،  ووارثة النبوات منذ فجر البشرية    ،  وارثة العقائد السماوية  
                                                 

 .  أخرجه الترمذي)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

20

، وقيمة هذه الصفة هي الشـعور بوحـدة البشـرية   . وحادية موكب اإلميان يف األرض إىل آخر الزمان   
قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضـد          . . ووحدة معبودها ،  ووحدة رسلها ،  ووحدة دينها 

قيمتها هي االطمئنـان إىل رعايـة اهللا         . . حيحالديانات واملؤمنني بالديانات ما داموا على الطريق الص       
هذه الرعاية البادية يف توايل الرسل والرساالت بدين واحد وهدى          . للبشرية على تطاول أجياهلا وأحقاا    

كالنجم اهلـادي يف    ،  وهو ثابت مطرد  ،  قيمتها هي االعتزاز باهلدى الذي تتقلب األيام واألزمان       . واحد
 دياجري الظالم 

واملبـدأ  ،  اخلامتة اليت تربط الدنيا باآلخرة    . وهذه خامتة السمات   . .  " ة هم يوقنون  وباآلخر " 
؛ ولن يترك سدى  ،  وأنه مل خيلق عبثا   ،  واليت تشعر اإلنسان أنه ليس لقى مهمال      ؛  والعمل باجلزاء ،  باملصري

وإىل عـدل اهللا    ،  حلويفيء إىل العمل الصا   ،  وتستقر بالبله ،  ليطمئن قلبه ،  وأن العدالة املطلقة يف انتظاره    
 . رومحته يف اية املطاف

ومـن يعـيش يف     ،   واليقني باآلخرة هو مفرق الطريق بني من يعيش بني جدران احلس املغلقـة            
ومن يشعر  ،  بني من يشعر أن حياته على األرض هي كل ما له يف هذا الوجود             . الوجود املديد الرحيب  

وراء هذا احليـز الصـغري   ، حلياة احلقيقية إمنا هي هنالك وأن ا ،  أن حياته على األرض ابتالء ميهد للجزاء      
 . احملدود

ومن مث كانت هـي     ،  ذات قيمة يف احلياة اإلنسانية     - كما رأينا  -  وكل صفة من هذه الصفات    
هو الذي يؤلف منها وحدة متناسـقة       ،  وهناك تساوق وتناسق بني هذه الصفات مجيعا      . صفات املتقني 

وتتوحـد ـا    ؛  تنبثق منها اجتاهات وأعمال   ،  وحالة يف الوجدان  ،  لضمريفالتقوى شعور يف ا   . متكاملة
وتشف معها الـروح فتقـل      . وتصل اإلنسان باهللا يف سره وجهره     ؛  املشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة   

ومىت شفت  . ويلتقي فيه املعلوم واهول   ،  احلجب بينها وبني الكلي الذي يشمل عاملي الغيب والشهادة        
فإن اإلميان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية إلزالة         ،  حت احلجب بني الظاهر والباطن    الروح وانزا 

ومع التقوى واإلميان بالغيـب عبـادة اهللا يف         . واتصال الروح بالغيب واالطمئنان إليه    ،  احلجب الساترة 
، فا جبميل العطـاء   مث السخاء جبزء من الرزق اعترا     . وجعلها صلة بني العبد والرب    ،  الصورة اليت اختارها  

والشعور بآصرة القرىب لكل مؤمن ولكل نـيب        ،  مث سعة الضمري ملوكب اإلميان العريق     . وشعورا باإلخاء 
وهذه كانت صـورة اجلماعـة       . . مث اليقني باآلخرة بال تردد وال تأرجح يف هذا اليقني         . ولكل رسالة 

وكانت هذه  . ولني من املهاجرين واألنصار   مؤلفة من السابقني األ   ،  املسلمة اليت قامت يف املدينة يوم ذاك      
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ومن مث صـنع اهللا     . شيئا عظيما حقا بتمثل هذه احلقيقة اإلميانية فيها       . اجلماعة ذه الصفات شيئا عظيما    
 : ومن مث كان هذا التقرير . . ويف حياة البشر مجيعا، ذه اجلماعة أشياء عظيمة يف األرض

  . .  "  املفلحونوأولئك هم، أولئك على هدى من رم " 
 . والطريق للهدى والفالح هو هذا الطريق املرسوم.  وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا

|     |     | 
 : وهي متثل مقومات الكفر يف كل أرض ويف كل حني. فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين

اهللا على قلوم وعلى    ختم  . إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون           " 
  . .  " وهلم عذاب عظيم، وعلى أبصارهم غشاوة، مسعهم

فإذا كان الكتاب بذاتـه هـدى        . .  وهنا جند التقابل تاما بني صورة املتقني وصورة الكافرين        
، إن النوافذ املفتوحة يف أرواح املـتقني      . فإن اإلنذار وعدم اإلنذار سواء بالقياس إىل الكافرين       ،  للمتقني

إن هذه النوافذ    . . وبالظاهر والباطن والغيب واحلاضر   ،  الوشائج اليت تربطهم بالوجود وخبالق الوجود     و
 : مقطوعة كلها هنا، وإن الوشائج املوصولة كلها هناك. مغلقة كلها هنا، املفتحة كلها هناك

 .  صدىختم عليها فال تصل إليها حقيقة من اهلدى وال " ختم اهللا على قلوم وعلى مسعهم " 
وقد طبع اهللا على قلـوم      . ! فال نور يوصوص هلا وال هدى      . .  " وعلى أبصارهم غشاوة   " 

حىت تساوى لديهم اإلنـذار     ،  وعلى مسعهم وغشي على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم باإلنذار         
 . وعدم اإلنذار

حركة اخلتم علـى    . زمةترتسم من خالل احلركة الثابتة اجلا     ،  جامدة،  مظلمة،   إا صورة صلدة  
  . . والتغشية على العيون واألبصار، القلوب واألمساع

؛ الـذي ال يسـتجيب للنـذير   ،  وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد     . .  " وهلم عذاب عظيم   " 
 . كما علم اهللا من طبعهم املطموس العنيد؛ والذي يستوي عنده اإلنذار وعدم اإلنذار

|     |     | 
 : أو إىل النموذج الثالث. إىل الصورة الثالثة - مع السياق - مث ننتقل
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. وليست يف عتامة الصورة الثانيـة وصـفاقتها       .  إا ليست يف شفافية الصورة األوىل ومساحتها      
 : إا صورة املنافقني . . وختفى وتبني، وتروغ من البصر. ولكنها تتلوى يف احلس

، خيادعون اهللا والذين آمنوا   . وما هم مبؤمنني  ،  وم اآلخر آمنا باهللا وبالي  : ومن الناس من يقول    " 
يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا           . وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون     

أال إم هـم املفسـدون      . إمنا حنن مصلحون  : قالوا،  ال تفسدوا يف األرض   : وإذا قيل هلم  . يكذبون
أال إـم   ؟  أنؤمن كما آمن السفهاء   : قالوا،  آمنوا كما آمن الناس   : موإذا قيل هل  . ولكن ال يشعرون  

إنا : وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا    . آمنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا    . هم السفهاء ولكن ال يعلمون    
أولئك الـذين اشـتروا     . وميدهم يف طغيام يعمهون   ،  اهللا يستهزئ م  . إمنا حنن مستهزئون  ،  معكم

  "  . . فما رحبت جتارم وما كانوا مهتدين، اهلدىالضاللة ب
ولكننا حني نتجاوز نطاق الزمان واملكان جندها منوذجا        ؛   لقد كانت هذه صورة واقعة يف املدينة      

جند هذا النوع من املنافقني من علية الناس الذين ال جيدون يف أنفسهم             . مكرورا يف أجيال البشرية مجيعا    
. أو جيدون يف نفوسهم اجلرأة ليواجهوا احلق باإلنكار الصريح        ،  باإلميان الصريح الشجاعة ليواجهوا احلق    

ومن مث  ! وعلى تصورهم لألمور  ،  وهم يف الوقت ذاته يتخذون ألنفسهم مكان املترفع على مجاهري الناس          
 موجهة إىل هذا الفريق من    ،  منيل إىل مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتها التارخيية           

 وإىل صميم النفس اإلنسانية الثابت يف كل جيل . املنافقني يف كل جيل
إمنا هم منافقون ال جيرؤون     . وهم يف احلقيقة ليسوا مبؤمنني    .  إم يدعون اإلميان باهللا واليوم اآلخر     

 . على اإلنكار والتصريح حبقيقة شعورهم يف مواجهة املؤمنني
ولكن القرآن يصف   ؛  قدرة على خداع هؤالء البسطاء    وهم يظنون يف أنفسهم الذكاء والدهاء وال      

 : إمنا خيادعون اهللا كذلك أو حياولون، فهم ال خيادعون املؤمنني، حقيقة فعلتهم
  . .  " خيادعون اهللا والذين آمنوا " 

تلك احلقيقة هـي     . . وأمام تفضل من اهللا كرمي    ،   ويف هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبرية       
وأمرهم ،  إنه جيعل صفهم صفه   . وهي حقيقة الصلة بني اهللا واملؤمنني     ،  القرآن دائما ويقررها  اليت يؤكدها   

وما يوجه إلـيهم    ،  وجيعل عدوهم عدوه  ،  ويأخذهم يف كنفه  ،  يضمهم سبحانه إليه  . وشأم شأنه . أمره
املؤمنني التفضل الذي يرفع مقام      . . وهذا هو التفضل العلوي الكرمي     - سبحانه - من مكر موجها إليه   

والذي يوحي بأن حقيقة اإلميان يف هذا الوجود هي أكرب وأكـرم            ؛  وحقيقتهم إىل هذا املستوى السامق    
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جيعل قضـيته    - جل شأنه  - وهو يرى اهللا  ،  والذي يسكب يف قلب املؤمن طمأنينة ال حد هلا        ،  احلقائق
 . .  جواره الكـرمي   ويرفعه إىل ،  ويأخذه يف صفة  ،  وعدوه هو عدوه  ،  ومعركته هي معركته  ،  هي قضيته 

 ! ؟ فماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغري
وإيصـال األذى   ،   وهو يف ذات الوقت ديد رعيب للذين حياولون خداع املؤمنني واملكر ـم            

وأم إمنا  . ديد هلم بأن معركتهم ليست مع املؤمنني وحدهم إمنا هي مع اهللا القوي اجلبار القهار              . إليهم
 . وإمنا يتصدون لنقمة اهللا حني حياولون هذه احملاولة اللئيمة، بون اهللا حني حياربون أولياءهحيار

 وهذه احلقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها املؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وميضوا يف طـريقهم ال               
نني فيفزعـوا   ويتدبرها أعـداء املـؤم    . وال أذى الشريرين  ،  وال خداع اخلادعني  ،  يبالون كيد الكائدين  

  . . ويرتاعوا ويعرفوا من الذي حياربونه ويتصدون لنقمته حني يتصدون للمؤمنني
ظـانني يف   . آمنا باهللا وباليوم اآلخـر    : ونعود إىل هؤالء الذين خيادعون اهللا والذين آمنوا بقوهلم        

 : تمل اآليةيا للسخرية اليت تنصب عليهم قبل أن تك! ولكن يا للسخرية . . أنفسهم الذكاء والدهاء
  . .  " وما يشعرون، وما خيدعون إال أنفسهم " 

واملؤمنـون يف  ؛ إن اهللا خبداعهم عليم!  إم من الغفلة حبيث ال خيدعون إال أنفسهم يف غري شعور 
. أما أولئك األغفال فهم خيدعون أنفسـهم ويغشـوا        . كنف اهللا فهو حافظهم من هذا اخلداع اللئيم       

   ا حني يظنون أذا النفاق    خيدعو ووقوها مغبة املصارحة بالكفر بني املـؤمنني      ،  م أرحبوها وأكسبوها .
وينتهون ا . والنفاق الذي يظهرونه،  وهم يف الوقت ذاته يوردوا موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه         

 ! إىل شر مصري
 وملاذا خيادعون هذا اخلداع ؟  ولكن ملاذا حياول املنافقون هذه احملاولة

  . .  " يف قلوم مرض  "
وجيعلـهم  . وهذا ما حييد م عن الطريق الواضـح املسـتقيم         . يف قلوم علة  .  يف طبيعتهم آفة  

 : يستحقون من اهللا أن يزيدهم مما هم فيه
  . .  " فزادهم اهللا مرضا " 
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 ال  سـنة . مث تنفرج الزاوية يف كل خطوة وتزداد      ،  واالحنراف يبدأ يسريا  ،   فاملرض ينشىء املرض  
. فهم صائرون إذن إىل مصـري معلـوم       . ويف املشاعر والسلوك  ،  سنة اهللا يف األشياء واألوضاع    . تتخلف

 : املصري الذي يستحقه من خيادعون اهللا واملؤمنني
  . .  " وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون " 

جرة مقـام يف  وخباصة الكرباء منهم الذين كان هلم يف أول العهد باهل         - وصفة أخرى من صفام   
والتبجح ،  صفة العناد وتربير ما يأتون من الفساد       - قومهم ورياسة وسلطان كعبد اهللا بن أيب بن سلول        

 : حني يأمنون أن يؤخذوا مبا يفعلون
، أال إم هـم املفسـدون     . إمنا حنن مصلحون  : قالوا،  ال تفسدوا يف األرض   : وإذا قيل هلم   " 

  . .  " ولكن ال يشعرون
وإذا قيل هلـم    :  " بل يضيفون اليهما السفه واالدعاء    ،  فون عند حد الكذب واخلداع     إم ال يق  

:  بل جتاوزوه إىل التبجح والتربير    ،  مل يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم اإلفساد       . .  " ال تفسدوا يف األرض   
  . .  " إمنا حنن مصلحون: قالوا" 

يقولوـا  . كثريون جدا يف كل زمان    ،  إم مصلحون : ويقولون،   والذين يفسدون أشنع الفساد   
ومىت اختل ميزان اإلخالص والتجرد يف النفس اختلت سـائر املـوازين            . ألن املوازين خمتلة يف أيديهم    

ألن ميـزان اخلـري والشـر       ،  والذين ال خيلصون سريرم هللا يتعذر أن يشعروا بفساد أعماهلم         . والقيم
  . . وال يثوب إىل قاعدة ربانية،  الذاتيةوالصالح والفساد يف نفوسهم يتأرجح مع األهواء

 :  ومن مث جييء التعقيب احلاسم والتقرير الصادق
  . .  " ولكن ال يشعرون، أال إم هم املفسدون " 

ليكسبوا ألنفسهم مقاما زائفا يف أعـني       ،   ومن صفتهم كذلك التطاول والتعايل على عامة الناس       
 : الناس

أال إـم هـم     ؟  أنؤمن كما آمـن السـفهاء     : قالوا،  من الناس آمنوا كما آ  : وإذا قيل هلم   " 
  . .  " ولكن ال يعلمون، السفهاء

 وواضح أن الدعوة اليت كانت موجهة إليهم يف املدينة هي أن يؤمنوا اإلميان اخلـالص املسـتقيم         
حـوا  وفت،  وأسـلموا وجـوههم هللا    ،  إميان املخلصني الذين دخلوا يف السلم كافة      . املتجرد من األهواء  
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هؤالء هم الناس الـذين      . . يوجههم فيستجيبون بكليتهم خملصني متجردين     ع صدورهم لرسول اهللا  
  . . كان املنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا اإلميان اخلالص الواضح املستقيم

ويرونه خاصا بفقراء الناس غري الئق       ع  وواضح أم كانوا يأنفون من هذا االستسالم للرسول       
ومن مث جاءهم الرد     . . " ؟    أنؤمن كما آمن السفهاء   :  " ومن مث قالوا قولتهم هذه    ! ذوي املقام بالعلية  
 : والتقرير اجلازم، احلاسم

  . .  " ولكن ال يعلمون، أال إم هم السفهاء " 
 ! ؟ ومىت استشعر املنحرف أنه بعيد عن املسلك القومي؟  ومىت علم السفيه أنه سفيه

 . خرية اليت تكشف عن مدى االرتباط بني املنافقني يف املدينة واليهود احلانقني            مث جتيء السمة األ   
إمنا يضيفون إليها الضعف واللؤم والتـآمر  ، والسفه واالدعاء، إم ال يقفون عند حد الكذب واخلداع  . 

 : يف الظالم
إمنـا حنـن    ،  كـم إنا مع : وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا    ،  آمنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا     " 
  . .  " مستهزؤون

فـالقوي  . وهو يف حقيقته ضعف وخسة    . واملكر السىيء براعة  ،   وبعض الناس حيسب اللؤم قوة    
وهؤالء املنافقون الـذين كـانوا      . وال خادعا وال متآمرا وال غمازا يف اخلفاء ملازا        ،  ليس لئيما وال خبيثا   
وليتخذوا هذا الستار وسـيلة     ،  ليتقوا األذى ،  املؤمننيويتظاهرون باإلميان عند لقاء     ،  جيبنون عن املواجهة  

اليهود الذين كانوا جيـدون يف هـؤالء         - وهم غالبا  - هؤالء كانوا إذا خلوا إىل شياطينهم      . . لألذى
 . . كما أن هؤالء كانوا جيدون يف اليهود سندا ومـالذا         ،  املنافقني أداة لتمزيق الصف اإلسالمي وتفتيته     

 أي باملؤمنني  -  " إنا معكم إمنا حنن مستهزئون    : إذا خلوا إىل شياطينهم قالوا     " نواهؤالء املنافقون كا  
 ! مبا نظهره من اإلميان والتصديق -

 : حىت يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي،  وما يكاد القرآن حيكي فعلتهم هذه وقولتهم
  . .  " وميدهم يف طغيام يعمهون، اهللا يستهزئ م " 

وإن اخليال ليمتد إىل مشهد     ! ! أبأس من يستهزيء به جبار السماوات واألرض وما أشقاه         وما  
 . وإىل مصري تقشعر من هوله القلوب. مفزع رعيب
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فيدعهم خيبطون على غـري      . .  " وميدهم يف طغيام يعمهون   ،  اهللا يستهزئ م  :  "  وهو يقرأ 
غافلة ،  كالفئران اهلزيلة تتواثب يف الفخ    ،  هم يف ايته  واليد اجلبارة تتلقف  ،  هدى يف طريق ال يعرفون غايته     

 . ال كاستهزائهم اهلزيل الصغري، وهذا هو االستهزاء الرعيب . . عن املقبض املكني
للمعركـة   - سبحانه - حقيقة تويل اهللا  .  وهنا كذلك تبدو تلك احلقيقة اليت أشرنا من قبل إليها         

ومصري رعيب بشع ألعداء اهللا     ،  لتويل من طمأنينة كاملة ألولياء اهللا     وما وراء هذا ا   . اليت يراد ا املؤمنون   
وإمهاهلم بعـض الوقـت يف      ،  املخدوعني مبد اهللا هلم يف طغيام     ،  املتركني يف عماهم خيبطون   ،  الغافلني
 ! وهم غافلون يعمهون، واملصري الرعيب ينتظرهم هنالك، عدوام

 : ومدى خسرام،  والكلمة األخرية اليت تصور حقيقة حاهلم
فلقـد   . .  " فما رحبت جتارم وما كانوا مهتـدين      ،  أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى     " 

اشتروا الضـاللة    " وكلنهم. وكان يف أيديهم  . كان اهلدى مبذوال هلم   . كانوا ميلكون اهلدى لو أرادوا    
 : كأغفل ما يكون املتجرون،  " باهلدى

  . .  "  مهتدينفما رحبت جتارم وما كانوا " 
|     |     | 

ولعلنا نلمح أن احليز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح مـن احليـز الـذي                   
  . . استغرفه رسم الصورة األوىل والصورة الثانية

 ذلك أن كال من الصورتني األوليني فيه استقامة على حنو من األحناء وفيه بساطة على معىن مـن            
والصورة الثانية صـورة الـنفس      ،  الصورة األوىل صورة النفس الصافية املستقيمة يف اجتاهها        .  .املعاين

وهي يف  . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس امللتوية املريضة املعقدة املقلقلة         . املعتمة السادرة يف اجتاهها   
  . . الكثريةومزيد من اخلطوط كيما تتحدد وتعرف بسماا ، حاجة إىل مزيد من اللمسات

 على أن هذه اإلطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به املنافقون يف املدينة إليذاء                
كما توحي بضخامة الـدور     ؛  ومدى التعب والقلق واالضطراب الذي كانوا حيدثونه      ،  اجلماعة املسلمة 

جة للكشف عن أالعيبهم    ومدى احلا ،  الذي ميكن أن يقوم به املنافقون يف كل وقت داخل الصف املسلم           
 . ودسهم اللئيم
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وتقلباا ،  ميضي السياق يضرب األمثال هلذه الطائفة ويكشف عن طبيعتها        ،   وزيادة يف اإليضاح  
 : وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جالء وإيضاحا

ذهب اهللا بنـورهم وتـركهم يف       ،  فلما أضاءت ما حوله   ،  مثلهم كمثل الذي استوقد نارا     " 
  . .  " صم بكم عمي فهم ال يرجعون. نظلمات ال يبصرو

وعيوم عن الرؤية وقلـوم     ،  ومل يصموا آذام عن السماع    ،  إم مل يعرضوا عن اهلدى ابتداء     . 
ولكنهم استحبوا العمى على اهلدى بعد ما استوضـحوا األمـر           . كما صنع الذين كفروا   ،  عن اإلدراك 

ذهـب اهللا   " عندئـذ . نورها مل ينتفعوا ا وهم طالبوهافلما أضاء هلم ، لقد استوقدوا النار   . . وتبينوه
 ! جزاء إعراضهم عن النور " وتركهم يف ظلمات ال يبصرون:  " الذي طلبوه مث تركوه " بنورهم

فهـم  ،  واالنتفاع باهلدى والنور  ،  لتلقي األصداء واألضواء  ،   وإذا كانت اآلذان واأللسنة والعيون    
فـال   . .  " عمي " وعطلوا عيوم فهم   " بكم " وا ألسنتهم فهم  وعطل " صم " قد عطلوا آذام فهم   

 ! وال هداية هلم إىل النور. وال أوبة هلم إىل اهلدى، رجعة هلم إىل احلق
 :  ومثل آخر يصور حاهلم ويرسم ما يف نفوسهم من اضطراب وحرية وقلق وخمافة

 آذام من الصواعق    جيعلون أصابعهم يف  ،  أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق        " 
وإذا أظلم  ،  يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه        . واهللا حميط بالكافرين  . حذر املوت 
  . .  " إن اهللا على كل شيء قدير. ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم، عليهم قاموا

، هول ورعـب  وفيه  ،  فيه تيه وضالل  . مشوب باالضطراب ،  حافل باحلركة ،   إنه مشهد عجيب  
  " فيه ظلمات ورعد وبرق    " صيب من السماء هاطل غزير     . . وفيه أضواء وأصداء  ،  وفيه فزع وحرية  

أي وقفوا حائرين ال يدرون      . .  " وإذا أظلم عليهم قاموا    . .  "  " كلما أضاء هلم مشوا فيه    . .  " 
  . .  " ر املوتجيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق حذ:  " وهم مفزعون. أين يذهبون

إىل احلائرين  ،  إىل الظلمات والرعد والربق   ،  من الصيب اهلاطل  :  إن احلركة اليت تغمر املشهد كله     
إن هذه احلركة يف املشـهد       . . اليت تقف عندما خييم الظالم    ،  إىل اخلطوات املروعة الوجلة   ،  املفزعني فيه 

ب والقلق واألرجحة اليت يعيش فيها أولئك       حركة التيه واالضطرا   - عن طريق التأثر اإلحيائي    - لترسم
بني . بني ما يقولونه حلظة مث ينكصون عنه فجأة       . وعودم للشياطني ،  بني لقائهم للمؤمنني   . . املنافقون

؛ فهو مشهد حسي يرمز حلالة نفسـية       . . ما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضالل وظالم          
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يقة القرآن العجيبة يف جتسيم أحوال النفوس كأـا مشـهد           وهو طرف من طر   . وجيسم صورة شعورية  
 . )1(حمسوس 

|     |     | 
وأمـرا للبشـرية    ،  وعندما يتم استعراض الصور الثالث يرتد السياق يف السورة نداء للناس كافة           

رة الصـو . الصورة العاملة النافعـة   . الصورة النقية اخلالصة  . أن ختتار الصورة الكرمية املستقيمة    ،  مجعاء
 : صورة املتقني . . املهتدية املفلحة

الذي جعل لكم   . يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون            " 
فال جتعلوا هللا   ،  وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم         ،  والسماء بناء ،  األرض فراشا 

  . .  " أندادا وأنتم تعلمون
، رم الذي تفرد بـاخللق    .  الناس كلهم لعبادة رم الذي خلقهم والذين من قبلهم          إنه النداء إىل  

 : وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه وحيققوه . . فوجب أن يتفرد بالعبادة
صـورة  . لعلكم تصريون إىل تلك الصورة املختارة من صور البشـرية          . .  " لعلكم تتقون  " 

، رب احلاضرين والغابرين  ؛  فعبدوا اخلالق وحده  ،  أدوا حق الربوبية اخلالقة   الذين  . املتقني هللا . العابدين هللا 
 : ورازقهم كذلك من األرض والسماء بال ند وال شريك، وخالق الناس أمجعني

  . .  " الذي جعل لكم األرض فراشا " 
رحيا ويف إعدادها هلم لتكون هلم سكنا م      ،   وهو تعبري يشي باليسر يف حياة البشر على هذه األرض         

ينسون هـذا   . والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده اهللا هلم لطول ما ألفوه           . . وملجأ واقيا كالفراش  
وما سخره هلم فيها من وسـائل الراحـة         ،  التوافق الذي جعله اهللا يف األرض ليمهد هلم وسائل العيش         

ولو فقـد   . يسر والطمأنينة ولوال هذا التوافق ما قامت حيام على هذا الكوكب يف مثل هذا ال            . واملتاع
. عنصر واحد من عناصر احلياة يف هذا الكوكب ما قام هؤالء األناسي يف غري البيئة اليت تكفل هلم احلياة                  

ولو نقص عنصر واحد من عناصر اهلواء عن قدره املرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حىت لو                  
 ! قدرت هلم احلياة

  . .  " والسماء بناء " 

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب " التخييل احلسي والتجسيم :  "  يراجع فصل)1(
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وبسهولة هذه  ،  والسماء ذات عالقة وثيقة حبياة الناس يف األرض       . ها متانة البناء وتنسيق البناء     في
متهد لقيـام   ،  وهي حبرارا وضوئها وجاذبية اجرامها وتناسقها وسائر النسب بني األرض وبينها          . احلياة

وفضـل  ،  خلـالق فال عجب أن تذكر يف معرض تذكري الناس بقدرة ا         . احلياة على األرض وتعني عليها    
 . واستحقاق املعبود للعبادة من العبيد املخاليق، الرازق

  . .  " فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنزل من السماء ماء " 
ما يفتأ يتردد يف مواضع شىت من القـرآن يف          ،   وذكر إنزال املاء من السماء وإخراج الثمرات به       

واملاء النازل من السماء هو مادة احلياة الرئيسـية     . . ذلكوالتذكري بنعمته ك  ،  معرض التذكري بقدرة اهللا   
  " وجعلنا من املاء كل شيء حـي       " فمنه تنشأ احلياة بكل أشكاهلا ودرجاا     . لألحياء يف األرض مجيعا   

أو انسـاح يف    ،  أو كون األار والبحريات العذبـة     ،  سواء أنبت الزرع مباشرة حني خيتلط باألرض      . . 
أو جتذب باآلالت إىل السطح     ،  اليت تتفجر عيونا أو حتفر آبارا     ،  ت منه املياه اجلوفية   طبقات األرض فتألف  

 . مرة أخرى
 . . وتوقف احلياة عليه يف كل صورها وأشـكاهلا  ،  ودوره يف حياة الناس   ،   وقصة املاء يف األرض   

 عبادة اخلـالق    يف معرض الدعوة إىل   ،  والتذكري به ،  فتكفي اإلشارة إليه  ،  كل هذا أمر ال يقبل املماحكة     
 . الرازق الوهاب

الذي :  " وحدة اخلالق لكل اخلالئق   :  ويف ذلك النداء تربز كليتان من كليات التصور اإلسالمي        
الذي :  " ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة ولإلنسان       . .  " خلقكم والذين من قبلكم   

 .  " ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم      وأنزل من السماء    . جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء     
معينة باملاء الذي خترج به الثمرات رزقا       ،  ومساؤه مبنية بنظام  ،  فهذا الكون أرضه مفروشة هلذا اإلنسان     . 

 : والفضل يف هذا كله للخالق الواحد . . للناس
  . .  " فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون " 

وتعلمون أنه جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل         . لكم تعلمون أنه خلقكم والذين من قب     
فالشرك به بعد هذا العلم تصـرف ال        . وال ند يعارض  ،  وأنه مل يكن له شريك يساعد     . من السماء ماء  

 ! يليق
قد ال تكون آهلة    ،  واألنداد اليت يشدد القرآن يف النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة           

. فقد تكون األنداد يف صور أخرى خفية      . النحو الساذج الذي كان يزاوله املشركون     تعبد مع اهللا على     
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ويف االعتقـاد   . ويف اخلوف من غري اهللا يف أي صورة       ،  قد تكون يف تعليق الرجاء بغري اهللا يف أي صورة         
األنداد هو الشرك أخفى مـن دبيـب        :  " عن ابن عباس قال    . . بنفع أو ضر يف غري اهللا يف أي صورة        

لـوال  : ويقـول . واهللا وحياتك يا فالن وحيايت    : وهو أن يقول  . لنمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل      ا
ما شـاء   : وقول الرجل لصاحبه  . ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص     ،  كلبة هذا ألتانا اللصوص البارحة    

ث أن رجـال قـال      ويف احلدي  "  . . . هذا كله به شرك    . . لوال اهللا وفالن  : وقول الرجل ! اهللا وشئت 
 " ! ؟  أجعلتين هللا ندا:  " قال. ما شاء اهللا وشئت ع لرسول اهللا

فلننظر حنن أين حنن من      . .  هكذا كان سلف هذه األمة ينظر إىل الشرك اخلفي واألنداد مع اهللا           
 ! ! ! وأين حنن من حقيقة التوحيد الكبرية، هذه احلساسية املرهفة

|     |     | 
كما ارتاب   - وكان املنافقون يرتابون فيها    ع يشككون يف صحة رسالة النيب    ولقد كان اليهود    

 " النـاس  " إذ كان اخلطـاب إىل    . فهنا يتحدى القرآن اجلميع    - املشركون وشككوا يف مكة وغريها    
 : يتحداهم بتجربة واقعية تفصل يف األمر بال مماحكة. مجيعا

وادعوا شهداءكم مـن دون     ،  سورة من مثله  وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ب          " 
  . .  " اهللا إن كنتم صادقني

وإن :  " بالعبوديـة هللا   ع يصف الرسول  . .  ويبدأ هذا التحدي بلفتة هلا قيمتها يف هذا اال        
فهـو  : وهلذا الوصف يف هذا املوضع دالالت منوعة متكاملة        . .  " كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا      

داللة على أن مقام العبودية هللا هو أمسـى مقـام           ؛  نيب وتقريب بإضافة عبوديته هللا تعاىل     أوال تشريف لل  
يف مقام دعوة الناس كافة إىل عبـادة        ،  وهو ثانيا تقرير ملعىن العبودية    . يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك     

يدعى  -  مقام وهو أعلى  - فها هو ذا النيب يف مقام الوحي      . واطراح األنداد كلها من دونه    ،  رم وحده 
 . ويشرف ذه النسبة يف هذا املقام، بالعبودية هللا

فهذا الكتاب املرتل مصوغ من تلك احلروف اليت         . .  أما التحدي فمنظور فيه إىل مطلع السورة      
 - وليدعوا من يشهد هلم ـذا     ؛  فدوم فليأتوا بسورة من مثله    ،  فإن كانوا يرتابون يف ترتيله    ،  يف أيديهم 

 . فاهللا قد شهد لعبده بالصدق يف دعواه - من دون اهللا
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وما يزال قائما إىل يومنا هذا وهو حجـة        ،  وبعدها ع  وهذا التحدي ظل قائما يف حياة الرسول      
. وما يزال القرآن يتميز من كل كالم يقوله البشر متيزا واضـحا قاطعـا            . . ال سبيل إىل املماحكة فيها    

 :  اهللا تعاىل يف اآلية التاليةسيظل كذلك تصديقا لقول. وسيظل كذلك أبدا
  " فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين        - ولن تفعلوا  - فإن مل تفعلوا   " 

 . . 
ولو كان يف الطاقة تكذيبه ما توانـوا عنـه   ، واجلزم بعدم إمكانه أعجب،  والتحدي هنا عجيب  

وحتقق هذا كما قرره هو بذاته معجـزة ال         ،  فعلواوما من شك أن تقرير القرآن الكرمي أم لن ي         . حلظة
فلو أم جاءوا مبا ينقض هذا التقرير القـاطع         ،  ولقد كان اال أمامهم مفتوحا    . سبيل إىل املماراة فيها   

ولـو أنـه كـان يف       ،  ألارت حجية القرآن ولكن هذا مل يقع ولن يقع كذلك فاخلطاب للناس مجيعا            
 . وهذه وحدها كلمة الفصل التارخيية  . .مواجهة جيل من أجيال الناس

وكل من له خربة بتصورات البشـر للوجـود         ؛   على أن كل من له دراية بتذوق أساليب األداء        
ال  . . وكل من له خربة بالنظم واملناهج والنظريات النفسية أو االجتماعية اليت ينشئها البشر            ؛  ولألشياء

          االت كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشـر          خياجله شك يف أن ما جاء به القرآن يف هذه ا .
  . . أو غرض يلبس احلق بالباطل، واملراء يف هذا ال ينشأ إال عن جهالة ال متيز

 :  ومن مث كان هذا التهديد املخيف ملن يعجزون عن هذا التحدي مث ال يؤمنون باحلق الواضح
  . .  " كافرينفاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت لل " 

لقد أعدت هـذه النـار      ؟  يف هذه الصورة املفزعة الرعيبة    ،   ففيم هذا اجلمع بني الناس واحلجارة     
، ختم اهللا على قلوم وعلـى مسعهـم        " الكافرين الذين سبق يف أول السورة وصفهم بأم       . للكافرين

فهـم إذن    . .  يستجيبون مث ال ،  والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون     . .  " وعلى أبصارهم غشاوة  
فهذا اجلمع بني احلجـارة مـن       ! وإن تبدوا يف صورة آدمية من الوجهة الشكلية       ! حجارة من احلجارة  

 ! احلجر واحلجارة من الناس هو األمر املنتظر
مشهد النـار الـيت     :  على أن ذكر احلجارة هنا يوحي إىل النفس بسمة أخرى يف املشهد املفزع            

  . . يف النار . . لناس الذين تزمحهم هذه األحجارومشهد ا. تأكل األحجار
|     |     | 
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 : مشهد النعيم الذي ينتظر املؤمنني. ويف مقابل ذلك املشهد املفزع يعرض املشهد املقابل
كلما رزقـوا   ،  وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األار            " 

وهـم  ،  وهلم فيها أزواج مطهرة   ،  وأتوا به متشاا  ،  الذي رزقنا من قبل   هذا  : منها من مثرة رزقا قالوا    
  . .  " فيها خالدون

، تلك الثمار املتشاة   - إىل جانب األزواج املطهرة    -  وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها      
وأما مثار اجلنة اليت    ،  أما مثار الدنيا اليت تشبهها باالسم أو الشكل        - اليت خييل إليهم أم رزقوها من قبل      

 . . فرمبا كان يف هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية املفاجأة يف كل مـرة              - رزقوها من قبل  
ويف ،  بتقدمي املفاجأة بعد املفاجأة   ،  والتفكه اجلميل ،  والرضى السابغ ،  وهي ترسم جوا من الدعابة احللوة     

 ! كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد
جتعل الوجـود   ،  مسة واضحة يف صنعة الباريء تعاىل     ،  والتنوع يف املزية  ،  هذا التشابه يف الشكل    و

الناس كلهم   . . ولنأخذ اإلنسان وحده منوذجا كاشفا هلذه احلقيقة الكبرية       . أكرب يف حقيقته من مظهره    
ذنان وفـم   عينان وأ . حلم ودم وعظام وأعصاب   . رأس وجسم وأطراف  : من ناحية قاعدة التكوين   ،  ناس

ولكن أين غاية املدى يف      . . تركيب متشابه يف الشكل واملادة    . خاليا حية من نوع اخلاليا احلية     . ولسان
على  - إن فارق ما بني إنسان وإنسان     ؟  مث أين غاية املدى يف الطباع واالستعدادات      ؟  السمات والشيات 

 ! ليبلغ أحيانا أبعد مما بني األرض والسماء - هذا التشابه
والتنوع ،  التنوع يف األنواع واألجناس   : كذا يبدو التنوع يف صنعة الباريء هائال يدير الرؤوس         وه

كله مرده إىل اخللية الواحدة املتشاة       . . وكله . . والتنوع يف املزايا والصفات   ،  يف األشكال والسمات  
 . التكوين والتركيب

، ومن ذا الذي جيعل هللا اندادا     ؟  ت قدرته وآيا،  وهذه آثار صنعته  ،  فمن ذا الذي ال يعبد اهللا وحده      
 ؟ وفيما ال تدركه األبصار، فيما تراه األبصار، ويد اإلعجاز واضحة اآلثار

|     |     | 
 : بعد ذلك جييء احلديث عن األمثال اليت يضرا اهللا يف القرآن

علمـون أنـه   فأما الذين آمنوا في،  بعوضة فما فوقها  ،  إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما        " 
، يضل به كثريا ويهدي به كثريا     ؟  ماذا أراد اهللا ذا مثال    : وأما الذين كفروا فيقولون   ،  احلق من رم  
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، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل      ،  الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه      . وما يضل به إال الفاسقني    
  . .  " أولئك هم اخلاسرون . . ويفسدون يف األرض

ات تشي بأن املنافقني الذين ضرب اهللا هلم مثل الذي استوقد نارا ومثل الصيب مـن                 وهذه اآلي 
قد اختذوا من ورود هـذه       - ورمبا كان اليهود كذلك واملشركون     - السماء فيه ظلمات ورعد وبرق    

ومن وجود أمثال أخرى يف القرآن املكي الذي سبق نزوله وكـان يتلـى يف               ،  األمثال يف هذه املناسبة   
كمثل العنكبوت اختذت بيتا وإن أوهن البيـوت         " كالذي ضربه اهللا مثال للذين كفروا برم      ،  املدينة

وكالذي ضربه اهللا مثال لعجز آهلتهم املـدعاة عـن خلـق             . .  " لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون    
 شـيئا  إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب             :  " الذباب

  . .  " ضعف الطالب واملطلوب. ال يستنقذوه منه
قد وجدوا يف هذه     - ورمبا كان اليهود واملشركون    - إن هذه اآليات تشي بأن املنافقني     :  نقول

حبجة أن ضرب األمثال هكذا مبا فيها من تصغري         ،  املناسبة منفذا للتشكيك يف صدق الوحي ذا القرآن       
وأن اهللا ال يذكر هذه األشياء الصغرية كالذباب والعنكبـوت يف           ،  اهللاهلم وسخرية منهم ال تصدر عن       

كمـا  ، وكان هذا طرفا من محلة التشكيك والبلبلة اليت يقوم ا املنافقون واليهود يف املدينة      !  . . كالمه
 . كان يقوم ا املشركون يف مكة

وحتذيرا لغري املـؤمنني  ، مثالوبيانا حلكمة اهللا يف ضرب األ  ،   فجاءت هذه اآليات دفعا هلذا الدس     
 . وتطمينا للمؤمنني أن ستزيدهم إميانا، من عاقبة االستدراج ا

  . .  " بعوضة فما فوقها، إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما " 
واملعجزة يف البعوضة هي ذاـا املعجـزة يف     ،  وخالق البعوضة والفيل  ،   فاهللا رب الصغري والكبري   

على أن العربة يف املثل ليست يف        . . معجزة السر املغلق الذي ال يعلمه إال اهللا       .  احلياة إا معجزة . الفيل
وليس يف ضرب األمثال ما يعاب وما من شـأنه          . إمنا األمثال أدوات للتنوير والتبصري    ،  احلجم والشكل 

 : وامتحان النفوس، يريد ا اختبار القلوب - جلت حكمته - واهللا. االستحياء من ذكره
  . .  " فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رم " 

. ومبا يعرفون من حكمتـه    ؛   ذلك أن إميام باهللا جيعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه مبا يليق جبالله            
واتصـاال باحلكمـة    ،  وتفتحا يف مداركهم  ،  وحساسية يف أرواحهم  ،  وقد وهبهم اإلميان نورا يف قلوم     

 .  قول جييئهم من عند اهللاإلهلية يف كل أمر ويف كل
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  "  . . ؟ ماذا أراد اهللا ذا مثال: وأما الذين كفروا فيقولون " 
مث هو سؤال من ال    . املقطوع الصلة بسنة اهللا وتدبريه    ،   وهو سؤال احملجوب عن نور اهللا وحكمته      

 جهل وقصـور يف  يقولوا يف. وال يتأدب معه األدب الالئق بالعبد أمام تصرفات الرب      ،  يرجو هللا وقارا  
 ! أو يف صورة التشكيك يف صدور مثل هذا القول عن اهللا، صيغة االعتراض واالستنكار

 :  هنا جييئهم اجلواب يف صورة التهديد والتحذير مبا وراء املثل من تقدير وتدبري
  . .  " وما يضل به إال الفاسقني، ويهدي به كثريا، يضل به كثريا " 

كل وفـق   ،  ويتلقاها عباده ،   االبتالءات واالمتحانات متضي يف طريقها     يطلق - سبحانه -  واهللا
ولكن آثـاره يف   . . واالبتالء واحد. وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اختذه لنفسه  ،  طبيعته واستعداده 

فأما املؤمن الواثـق    ،  الشدة تسلط على شىت النفوس     . . النفوس ختتلف حبسب اختالف املنهج والطريق     
وأما الفاسـق أو املنـافق فتزلزلـه     . ورمحته فتزيده الشدة التجاء إىل اهللا وتضرعا وخشية       باهللا وحكمته   

فأما املؤمن التقـي    ،  والرخاء يسلط على شىت النفوس    . وخترجه من الصف إخراجا   ،  وتزيده من اهللا بعدا   
 ويضله االبتالء وأما الفاسق أو املنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء         . فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكرا    

ممن ال حيسنون استقبال ما جييئهم       . .  " يضل به كثريا   . .  " وهكذا املثل الذي يضربه اهللا للناس     . . 
الـذين   . .  " وما يضل به إال الفاسـقني     .  " ممن يدركون حكمة اهللا    " ويهدي به كثريا  " ،    من اهللا 

 ! م مما هم فيهفجزاؤهم زياد، فسقت قلوم من قبل وخرجت عن اهلدى واحلق
 - فاال ما يزال  ؛  كما فصل يف أول السورة صفة املتقني      ،   ويفصل السياق صفة الفاسقني هؤالء    

 : اليت تتمثل فيها البشرية يف شىت العصور، هو جمال احلديث عن تلك الطوائف - يف السورة
ويفسـدون يف   ،  لويقطعون ما أمر اهللا به أن يوص      ،  الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه       " 
  . .  " أولئك هم اخلاسرون. األرض

؟ وأي أمر مما أمر اهللا به أن يوصل هو الذي يقطعون          ؟   فأي عهد من عهود اهللا هو الذي ينقضون       
 ؟ وأي لون من الفساد يف األرض هو الذي يفسدون

جمـال  ال  ،  وتصوير منـاذج  ،   لقد جاء السياق هنا ذا اإلمجال ألن اال جمال تشخيص طبيعة          
فكل عهد بني اهللا وبـني      . إن الصورة هنا هي املطلوبة يف عمومها       . . أو تفصيل واقعة  ،  تسجيل حادثة 

وكل فسـاد يف    ؛  وكل ما أمر اهللا به أن يوصل فهو بينهم مقطوع         ؛  هذا النموذج من اخللق فهو منقوض     
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م املنحرفـة ال    وإن فطـر  ،  إن صلة هذا النمط من البشر باهللا مقطوعة        . . األرض فهو منهم مصنوع   
إم كالثمرة الفجة اليت انفصـلت مـن        . تستقيم على عهد وال تستمسك بعروة وال تتورع عن فساد         

؛ ومن مث يكون ضالهلم باملثل الذي يهـدي املـؤمنني   . . فتعفنت وفسدت ونبذا احلياة  ،  شجرة احلياة 
 . وجتيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به املتقون

دامة هلذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه يف املدينـة يف صـورة      وننظر يف اآلثار اهل   
والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليـوم يف األرض مـع اخـتالف              ؛  اليهود واملنافقني واملشركني  

 ! سطحي يف األمساء والعنوانات
  . .  " الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه " 

 . إنه عهد الفطرة املركوز يف طبيعة كل حي       : بشر يتمثل يف عهود كثرية     وعهد اهللا املعقود مع ال    
ولكنها تضل  ،  وما تزال يف الفطرة هذه اجلوعة لالعتقاد باهللا       . وأن يتجه إليه بالعبادة   ،  أن يعرف خالقه  . 

وهو عهد االستخالف يف األرض الذي أخذه اهللا على          . . وتنحرف فتتخذ من دون اهللا أندادا وشركاء      
. فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون             :  " - كما سيجيء  - آدم

وهو عهوده الكـثرية يف      . .  " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون         
هـود  وهـذه الع   . . وأن حيكموا يف حيام منهجه وشريعته     ،  الرساالت لكل قوم أن يعبدوا اهللا وحده      

. فكل عهـد دون اهللا منقـوض      ،  وإذا نقض عهد اهللا من بعد ميثاقه      . كلها هي اليت ينقضها الفاسقون    
 . فالذي جيرؤ على عهد اهللا ال حيترم بعده عهدا من العهود

  . .  " ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل " 
وأمر قبـل   . ية الكربى وأمر بصلة اإلنسان  . أمر بصلة الرحم والقرىب    . .  واهللا أمر بصالت كثرية   

وإذا قطع ما أمر اهللا      . . اليت ال تقوم صلة وال وشيجة إال معها       ،  هذا كله بصلة العقيدة واألخوة اإلميانية     
 . وعمت الفوضي، ووقع الفساد يف األرض، واحنلت الروابط، به أن يوصل فقد تفككت العرى

  . .  " ويفسدون يف األرض " 
وقطع ما  ،  ونقض عهد اهللا  ،  تنبع كلها من الفسوق عن كلمة اهللا      ،   والفساد يف األرض ألوان شىت    

ورأس الفساد يف األرض هو احليدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشـر              . أمر اهللا به أن يوصل    
، فما ميكن أن يصـلح أمـر هـذه األرض         ،  هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إىل الفساد حتما       . ويصرفها

وإذا انقطعت العروة بني الناس ورم على       . وشريعة اهللا مقصاة عن حياا    ،  يفهاومنهج اهللا بعيد عن تصر    
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ولألرض كلها وما عليها من نـاس   ؛  وللحياة واملعاش ،  هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس واألحوال      
 . وأشياء

اهللا ومن مث يستحق أهله أن يضـلهم   . .  إنه اهلدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق اهللا   
 . مبا يهدي به عباده املؤمنني

|     |     | 
وعند هذا البيان الكاشف آلثار الكفر والفسوق يف األرض كلها يتوجه إىل النـاس باسـتنكار                

 : كفرهم باهللا احمليي املميت اخلالق الرازق املدبر العليم
هـو  ؟  يه ترجعـون  مث إل ،  مث حيييكم ،  مث مييتكم ،  وكنتم أمواتا فأحياكم  ،  كيف تكفرون باهللا   " 

مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شـيء           ؛  الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا      
  . .  " عليم

 . . جمرد من كل حجة أو سـند      ،   والكفر باهللا يف مواجهة هذه الدالئل واآلالء كفر قبيح بشع         
يواجههم مبوكـب   . تسليم مبقتضياته وال،  واالعتراف به ،  والقرآن يواجه البشر مبا ال بد هلم من مواجهته        

كانوا يف حالة موت فنقلهم منها إىل حالة حيـاة          . لقد كانوا أمواتا فأحياهم   . حيام وأطوار وجودهم  
فمـن  . فيهم حيـاة  ،  إم أحياء . وال مفر من مواجهة هذه احلقيقة اليت ال تفسري هلا إال بالقدرة اخلالقة            

د هذه الظاهرة اجلديدة الزائدة على ما يف األرض مـن مجـاد     من الذي أوج  ؟  الذي أنشأ هلم هذه احلياة    
إنـه ال   ؟  فمن أين جـاءت   . إن طبيعة احلياة شيء آخر غري طبيعة املوت احمليط ا يف اجلمادات           ؟  ميت

وال سبيل كـذلك لتعليـل   ؛ جدوى من اهلروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل والنفس     
من أين جاءت هذه احلياة اليت تسـلك     . بيعة أخرى غري طبيعة املخلوقات    جميئها بغري قدرة خالقة ذات ط     

هذا هـو    . . لقد جاءت من عند اهللا    . . ؟    يف األرض سلوكا آخر متميزا عن كل ما عداها من املوات          
 ! أين هو اجلواب: وإال فليقل من ال يريد التسليم . . أقرب جواب

 : اس يف هذا املقام وهذه احلقيقة هي اليت يواجه ا السياق الن
  "  . . ؟ كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم " 

 . .  " فأحيـاكم  "  كنتم أمواتا من هذا املوات الشائع من حولكم يف األرض فأنشا فيكم احلياة            
 ؟ فكيف يكفر باهللا من تلقى منه احلياة
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  . .  " مث مييتكم " 
وتفـرض  ، يقة اليت تواجه األحياء يف كـل حلظـة  فهي احلق،  ولعل هذه ال تلقى مراء وال جدال 

 . وال تقبل املراء فيها وال اجلدال، نفسها عليهم فرضا
  . .  " مث حيييكم " 

املنتكسـني  ،  كما مياري فيها اليوم وجيادل بعض املطموسني      ؛   وهذه كانوا ميارون فيها وجيادلون    
وال ،  ال تدعو إىل العجـب    ،   النشأة األوىل  وهي حني يتدبرون  . إىل تلك اجلاهلية األوىل قبل قرون كثرية      

 . تدعو إىل التكذيب
  . .  " مث إليه ترجعون " 

وكما انطلقتم بإرادته من عامل املـوت       ،  وكما ذرأكم يف األرض حتشرون    ،   كما بدأكم تعودون  
  . . ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه ويقضي فيكم قضاءه، إىل عامل احلياة

وتعرض يف ومضة صورة البشرية     ،  ة يفتح سجل احلياة كلها ويطوى      وهكذا يف آية واحدة قصري    
مث حيييهـا كـرة     ،  مث يقبضها بيد املوت يف األوىل     ،  ينشرها من مهود املوت أول مرة     : يف قبضة الباريء  

ويف هذا االسـتعراض السـريع       . . كما كانت منه نشأا يف األوىل     ،  وإليه مرجعها يف اآلخرة   ،  أخرى
 . ويلقي يف احلس إحياءاته املؤثرة العميقة، لقادرةيرتسم ظل القدرة ا

 :  مث يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة األوىل
وهو ؛  مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات      ؛  هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا        " 

  . .  " بكل شيء عليم
يتحدثون عـن القبليـة     ،  لسماء ويكثر املفسرون واملتكلمون هنا من الكالم عن خلق األرض وا         

اصطالحان بشريان ال مدلول     " قبل وبعد  " وينسون أن  . . ويتحدثون عن االستواء والتسوية   . والبعدية
وينسون أن االستواء والتسوية اصطالحان لغويان يقربان إىل التصور البشري          ؛  هلما بالقياس إىل اهللا تعاىل    
وما كان اجلدل الكالمي الذي ثار بني علماء املسـلمني          . .  وال يزيدان  . . احملدود صورة غري احملدود   

إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقية واملباحث الالهوتيـة عنـد اليهـود             ،  حول هذه التعبريات القرآنية   
وما كان لنا حنن اليـوم   . . وللعقلية اإلسالمية الناصعة، عند خمالطتها للعقلية العربية الصافية   ،  والنصارى
 ! ! فنفسد مجال العقيدة ومجال القرآن بقضايا علم الكالم،  هذه اآلفةأن نقع يف
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 فلنخلص إذن إىل ما وراء هذه التعبريات من حقائق موحية عن خلـق مـا يف األرض مجيعـا                   
وعلى قيمته يف   ،  وعلى دوره العظيم يف األرض    ،  وداللة هذه احلقيقة على غاية الوجود اإلنساين      ،  لإلنسان

 . ويف نظام اتمع اإلسالمي   ؛  راء هذا كله من تقرير قيمة اإلنسان يف التصور اإلسالمي         وما و ،  ميزان اهللا 
 . 

  . .  " هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا " 
إا قاطعة يف أن اهللا خلـق       . هنا ذات مدلول عميق وذات إحياء كذلك عميق        " لكم "  إن كلمة 

إنه الكائن  . فاعال مؤثرا فيها  ،  مالكا ملا فيها  ،  يف األرض خلقه ليكون مستخلفا    . هذا اإلنسان ألمر عظيم   
ودوره يف األرض إذن ويف أحداثها      . والسيد األول يف هذا املرياث الواسع     ؛  األعلى يف هذا امللك العريض    

إنه ليس عبدا لآللة كما هو يف العامل املـادي          ! إنه سيد األرض وسيد اآللة    ؛  وتطوراا هو الدور األول   
 تابعا للتطورات اليت حتدثها اآللة يف عالقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصـار املاديـة                وليس. اليوم

وكل ! فيجعلونه تابعا لآللة الصماء وهو السيد الكرمي      ،  الذين حيقرون دور اإلنسان ووضعه    ،  املطموسون
؛  تستعلي عليـه   وال أن تستذله أو ختضعه أو     ،  قيمة من القيم املادية ال جيوز أن تطغى على قيمة اإلنسان          

هو هـدف خمـالف لغايـة    ، مهما حيقق من مزايا مادية، وكل هدف ينطوي على تصغري قيمة اإلنسان  
 . مث جتيء القيم املادية تابعة مسخرة، واستعالء اإلنسان أوال، فكرامة اإلنسان أوال. الوجود اإلنساين

ليست جمرد اإلنعام علـيهم   - هوهو يستنكر كفرهم ب -  والنعمة اليت مينت اهللا ا على الناس هنا 
ومنحهم قيمة أعلى مـن     ،  سيادم على ما يف األرض مجيعا      - إىل ذلك  - ولكنها،  مبا يف األرض مجيعا   

هي نعمة االستخالف والتكرمي فوق نعمـة امللـك واالنتفـاع           . قيم املاديات اليت حتويها األرض مجيعا     
 . العظيم

  . .  " تمث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوا " 
. والقصد بإرادة اخللـق والتكـوين     ،   وال جمال للخوض يف معىن االستواء إال بأنه رمز السيطرة         

اكتفـاء  . كذلك ال جمال للخوض يف معىن السماوات السبع املقصودة هنا وحتديد أشـكاهلا وأبعادهـا             
ر الناس باخلالق   وهو التسوية للكون أرضه ومسائه يف معرض استنكار كف        ،  بالقصد الكلي من هذا النص    
ونسق السماوات مبا جيعل احليـاة علـى        ،  الذي سخر هلم األرض مبا فيها     ،  املهيمن املسيطر على الكون   

 . األرض ممكنة مرحية
  . .  " وهو بكل شيء عليم " 
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حافز من  . ومشول العلم يف هذا املقام كشمول التدبري      . املدبر لكل شيء  ،   مبا أنه اخلالق لكل شيء    
وإفراد الرازق املنعم بالعبـادة اعترافـا       ،  والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد   ،  ن باخلالق الواحد  حوافز اإلميا 

 . باجلميل
والـدعوة إىل اختيـار     ،  وكلها تركيز على اإلميـان     . .  وهكذا تنتهي اجلولة األوىل يف السورة     

  . . موكب املؤمنني املتقني
|     |     | 

ِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ ِفيها من يفِْسـد ِفيهـا              وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَ   + 
 وعلَّـم آدم    30ويسِفك الدماء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم مـا الَ تعلَمـونَ                

   مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس           اِدِقنيص مالء ِإن كُنتـؤاء همالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَسلَى الْمقَـالُواْ   31 ع 
            ِكيمالْح ِليمالْع أَنت كا ِإننتلَّما عا ِإالَّ ملَن الَ ِعلْم كانحبـا        32سفَلَم آِئِهممم ِبأَسأَنِبئْه ما آدقَالَ ي 

أَسمآِئِهم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم ِإني أَعلَم غَيب السماواِت واَألرِض وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنـتم                أَنبأَهم بِ 
كَاِفِرين  وِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِليس أَبى واستكْبر وكَانَ ِمن الْ             33تكْتمونَ  

 وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ ِمنها رغَداً حيثُ ِشئْتما والَ تقْربا هـِذِه الشجرةَ                 34
    الْظَّاِلِمني ا ِمنكُون35فَت        ا ِفيِه وا كَانا ِمممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهٍض     فَأَزعِلب كُمضعِبطُواْ با اهقُلْن

 فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيِه ِإنـه هـو   36عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني       
   ِحيمالر ابو37الت      نأِْتيا يِميعاً فَِإما جهِبطُواْ ِمنا اهقُلْن          ِهملَيع فوفَالَ خ ايده ِبعن تى فَمدي هنكُم م
  _39 والَِّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ ِبآياِتنا أُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 38والَ هم يحزنونَ 

|     |     | 
ناسبات اليت يساق القصص من أجلها هي       وهذه امل . يرد القصص يف القرآن يف مواضع ومناسبات      

. والطريقة اليت تـؤدى ـا  ، والصورة اليت تأيت عليها، واحللقة اليت تعرض منها، اليت حتدد مساق القصة  
وحتقق غايتها  ،  وبذلك تؤدي دورها املوضوعي   . تنسيقا للجو الروحي والفكري والفين الذي تعرض فيه       

 . وتلقي إيقاعها املطلوب، النفسية
ألن القصة الواحدة قد يتكرر عرضـها يف        ،  سب أناس أن هنالك تكرارا يف القصص القرآين        وحي
أو حلقة من قصة قـد تكـررت يف صـورة           ،  ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة       . سور شىت 
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وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك      . وطريقة األداء يف السياق   ،  من ناحية القدر الذي يساق    ،  واحدة
 . ينفي حقيقة التكرار، ديهجديد تؤ

مبعىن  - يقصد به إىل جمرد الفن    ،   ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تصرفا فيها         
وهـو مسـتقيم    ،  ولكن احلق الذي يلمسه كل من ينظر يف هذا القرآن          - التزويق الذي ال يتقيد بواقع    

 حتدد القدر الذي يعرض من القصة يف كـل          هو أن املناسبة املوضوعية هي اليت     ،  مفتوح البصرية ،  الفطرة
، ومنهج حياة ،  ودستور نظام ،  والقرآن كتاب دعوة  . كما حتدد طريقة العرض وخصائص األداء     ،  موضع

بالقدر وبالطريقة الـيت    ،  ويف سياق الدعوة جييء القصص املختار     . ال كتاب رواية وال تسلية وال تاريخ      
ولكن يعتمـد  ، الذي ال يعتمد على اخللق والتزويق، لصادقوحتقق اجلمال الفين ا،  تناسب اجلو والسياق  

 . )1(ومجال األداء ، وقوة احلق، على إبداع العرض
ويعرض قصـة   .  وقصص األنبياء يف القرآن ميثل موكب اإلميان يف طريقه املمتد الواصل الطويل           

 يف نفوس هـذه النخبـة       كما يعرض طبيعة اإلميان   ؛  الدعوة إىل اهللا واستجابة البشرية هلا جيال بعد جيل        
وتتبع  . . وطبيعة تصورهم للعالقة بينهم وبني رم الذي خصهم ذا الفضل العظيم          ،  املختارة من البشر  

ويشعره بنفاسـة هـذا   ؛ هذا املوكب الكرمي يف طريقه الالحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية  
يكشف عن حقيقة التصور اإلمياين ومييزه      كذلك  . وأصالته يف الوجود   - عنصر اإلميان  - العنصر العزيز 

  . . يف احلس من سائر التصورات الدخيلة
 . ومن مث كان القصص شطرا كبريا من كتاب الدعوة الكرمي

  . . يف ضوء هذه اإليضاحات - كما جاءت هنا -  فلننظر اآلن يف قصة آدم
مث يتحدث عـن    . بل موكب الوجود كله   ،  يستعرض موكب احلياة   - فيما سبق  -  إن السياق 

فهنا يف هـذا اجلـو       . . فيقرر أن اهللا خلق كل ما فيها هلم        - يف معرض آالء اهللا على الناس      - األرض
وإعطائه املعرفة الـيت    ،  على عهد من اهللا وشرط    ،  ومنحه مقاليدها ،  جتيء قصة استخالف آدم يف األرض     

مث ؛  سرائيل يف األرض بعهد مـن اهللا      كما أا متهد للحديث عن استخالف بين إ       . يعاجل ا هذه اخلالفة   
فتتسق القصـة    ]كما سيجيء   [  عزهلم عن هذه اخلالفة وتسليم مقاليدها لألمة املسلمة الوافية بعهد اهللا          

 . مع اجلو الذي تساق فيه كل االتساق
 :  فلنعش حلظات مع قصة البشرية األوىل وما وراءها من إحياءات أصيلة

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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|     |     | 
وها حنـن أوالء    ؛  يف ساحة املأل األعلى    - بعني البصرية يف ومضات االستشراف     - ها حنن أوالء  

 : نسمع ونرى قصة البشرية األوىل
  . .  " إين جاعل يف األرض خليفة: وإذ قال ربك للمالئكة " 

وتطلق ،  زمام هذه األرض  ،   وإذن فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود           
؛ والتحوير والتبديل ،  والتحليل والتركيب ،  وتكل إليه إبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين       ،  هفيها يد 

يف  - بـإذن اهللا   - وتسخري هذا كله  ،  وكنوز وخامات ،  وكشف ما يف هذه األرض من قوى وطاقات       
 . املهمة الضخمة اليت وكلها اهللا إليه

واالستعدادات املذخورة كفاء مـا يف      ،  امنة وإذن فقد وهب هذا الكائن اجلديد من الطاقات الك        
 . ووهب من القوى اخلفية ما حيقق املشيئة اإلهلية؛ وكنوز وخامات، هذه األرض من قوى وطاقات

 - وحتكـم الكـون كلـه      -  وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بني النواميس اليت حتكـم األرض          
وكـي  ؛ ع التصادم بني هذه النواميس وتلككي ال يق ،  والنواميس اليت حتكم هذا املخلوق وقواه وطاقاته      

 ! ال تتحطم طاقة اإلنسان على صخرة الكون الضخمة
وهـو  . يف نظام الوجود على هذه األرض الفسيحة    ،  مرتلة هذا اإلنسان  ،   وإذن فهي مرتلة عظيمة   

 . التكرمي الذي شاءه له خالقه الكرمي
حني نـتماله    . .  "  يف األرض خليفة   إين جاعل :  "  هذا كله بعض إحياء التعبري العلوي اجلليل      

ورؤية ما مت يف األرض على يد هذا الكائن املسـتخلف يف هـذا    ،  اليوم باحلس اليقظ والبصرية املفتوحة    
 ! امللك العريض

  "  . . ؟ وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك، أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء: قالوا " 
أو ،  أو من جتارب سابقة يف األرض     ،   لديهم من شواهد احلال     ويوحي قول املالئكة هذا بأنه كان     

؛ أو من مقتضيات حياته على األرض     ،  ما يكشف هلم عن شيء من فطرة هذا املخلوق        ،  من إهلام البصرية  
بفطرة املالئكة   - مث هم  . . وأنه سيسفك الدماء  ،  وما جيعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد يف األرض        

هـو  ،  يرون التسبيح حبمد اهللا والتقديس له      - وإال السالم الشامل  ،  ور إال اخلري املطلق   الربيئة اليت ال تتص   
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يسـبحون  ، وهو متحقق بوجودهم هم   . . وهو وحده العلة األوىل للخلق    ،  وحده الغاية املطلقة للوجود   
 ! ويعبدونه وال يفترون عن عبادته، حبمد اهللا ويقدسون له

ويف تنميـة احليـاة     ،  يف بناء هـذه األرض وعمارـا      ،  ليا لقد خفيت عليهم حكمة املشيئة الع     
على يد خليفة اهللا يف     ،  ويف حتقيق إرادة اخلالق وناموس الوجود يف تطويرها وترقيتها وتعديلها         ،  وتنويعها

ليتم من وراء هذا الشر اجلزئـي الظـاهر   ، وقد يسفك الدماء أحيانا  ،  هذا الذي قد يفسد أحيانا    . أرضه
، خري احملاولة اليت ال تكف    . خري احلركة اهلادمة البانية   . والرقي الدائم ،  ري النمو الدائم  خ. خري أكرب وأمشل  

 . والتغيري والتطوير يف هذا امللك الكبري، والتطلع الذي ال يقف
 : واخلبري مبصائر األمور،  عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء

  . .  " إين أعلم ما ال تعلمون: قال " 
أنبئوين بأمساء هـؤالء إن كنـتم       : فقال،  مث عرضهم على املالئكة   ،  آدم األمساء كلها  وعلم   " 
يـا آدم أنبـئهم     : قال. إنك أنت العليم احلكيم   . سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا      : قالوا. صادقني
وأعلـم مـا    ،  إين أعلم غيب السماوات واألرض    : أمل أقل لكم  : قال،  فلما أنبأهم بأمسائهم  . بأمسائهم

  . .  " بدون وما كنتم تكتمونت
 نشهد ما شهده املالئكة يف املأل األعلى       - بعني البصرية يف ومضات االستشراف     -  ها حنن أوالء  

وهـو  ،  ها حنن أوالء نشهد طرفا من ذلك السر اإلهلي العظيم الذي أودعه اهللا هذا الكائن البشري               . . 
سر القدرة على تسـمية األشـخاص   . اء للمسمياتسر القدرة على الرمز باألمس    . يسلمه مقاليد اخلالفة  

وهي قدرة  . رموزا لتلك األشخاص واألشياء احملسوسة     - وهي ألفاظ منطوقة   - واألشياء بأمساء جيعلها  
لـو مل   ،  ندرك قيمتها حني نتصور الصعوبة الكـربى      . ذات قيمة كربى يف حياة اإلنسان على األرض       

حني حيتاج كل فرد    ،  واملشقة يف التفاهم والتعامل   ،   للمسميات يوهب اإلنسان القدرة على الرمز باألمساء     
الشـأن   . . لكي يتفاهم مع اآلخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفامهوا بشأنه             

فـال سـبيل إىل   . الشأن شأن جبـل ! شأن خنلة فال سبيل إىل التفاهم عليه إال باستحضار جسم النخلة     
الشأن شأن فرد من الناس فال سبيل إىل التفاهم عليه إال بتحضـري             ! اب إىل اجلبل  التفاهم عليه إال بالذه   

وإن احلياة ما كانت لتمضي يف طريقها       ! إا مشقة هائلة ال تتصور معها حياة       . . . هذا الفرد من الناس   
 . لو مل يودع اهللا هذا الكائن القدرة على الرمز باألمساء للمسميات
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ومـن مث مل توهـب      . ألا ال ضرورة هلا يف وظيفتهم     ،  ة هلم ذه اخلاصية    فأما املالئكة فال حاج   
مل يعرفوا كيـف يضـعون   . وعرض عليهم ما عرض مل يعرفوا األمساء  ،  فلما علم اهللا آدم هذا السر     . هلم

، واالعتـراف بعجـزهم   ،  وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رم      . . الرموز اللفظية لألشياء والشخوص   
مث كان هذا التعقيب الذي يردهم إىل إدراك         . . وعرف آدم  . . وهو ما علمهم  ،  ود علمهم واإلقرار حبد 

 : حكمة العليم احلكيم
وأعلم مـا تبـدون ومـا كنـتم         ،  إين أعلم غيب السماوات واألرض    : أمل أقل لكم  : قال " 
  "  . . ؟ تكتمون

  . .  " فسجدوا. اسجدوا آلدم: وإذ قلنا للمالئكة " 
ولكنه وهـب   ،  هلذا املخلوق الذي يفسد يف األرض ويسفك الدماء       ،  يف أعلى صوره   إنه التكرمي   

كما وهب سر اإلرادة املستقلة الـيت ختتـار         ،  لقد وهب سر املعرفة   . من األسرار ما يرفعه على املالئكة     
 اهللا واضطالعه بأمانة اهلداية إىل   ،  وقدرته على حتكيم إرادته يف شق طريقه      ،  إن ازدواج طبيعته   . . الطريق

 . إن هذا كله بعض أسرار تكرميه . . مبحاولته اخلاصة
  . .  ولقد سجد املالئكة امتثاال لألمر العلوي اجلليل

  . .  " إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين " 
. واالستكبار عن معرفة الفضل ألهلـه     ! عصيان اجلليل سبحانه  :  وهنا تتبدى خليقة الشر جمسمة    

 . واالستغالق عن الفهم .والعزة باإلمث
. فلو كان منهم ما عصى    . إمنا كان معهم  ،   ويوحي السياق أن إبليس مل يكن من جنس املالئكة        

واالستثناء هنا ال يدل على      . .  " ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون        " وصفتهم األوىل أم  
وليس منهم إمنـا    . جاء بنو فالن إال أمحد    : كما تقول ،  فكونه معهم جييز هذا االستثناء    ،  أنه من جنسهم  

وهذا يقطع بأنه ليس من     . واهللا خلق اجلان من مارج من نار      ،  هو عشريهم وإبليس من اجلن بنص القرآن      
 . املالئكة

وخليفـة اهللا يف    ،  املعركة بني خليقة الشر يف إبليس     . لقد انكشف ميدان املعركة اخلالدة    .  واآلن
املعركة اليت ينتصر فيها اخلري مبقدار ما يستعصـم اإلنسـان           . مري اإلنسان املعركة اخلالدة يف ض   . األرض

 : ويبعد عن ربه. وينتصر فيها الشر مبقدار ما يستسلم اإلنسان لشهوته، بإرادته وعهده مع ربه
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وال تقربـا هـذه     ،  وكال منها رغدا حيث شئتما    ،  يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة     : وقلنا " 
  . .  " ملنيفتكونا من الظا، الشجرة

رمبا كانت ترمـز للمحظـور      ،  شجرة واحدة  . . إال شجرة  . .  لقد أبيحت هلما كل مثار اجلنة     
وال يتميز اإلنسان املريد مـن احليـوان        ،  فبغري حمظور ال تنبت اإلرادة    . الذي ال بد منه يف حياة األرض      

. إلرادة هـي مفـرق الطريـق      فا. وال ميتحن صرب اإلنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط        ،  املسوق
 ! ولو بدوا يف شكل اآلدميني، والذين يستمتعون بال إرادة هم من عامل البهيمة

  . .  " فأخرجهما مما كانا فيه، فأزهلما الشيطان عنها " 
وإنك لتكـاد   . إنه لفظ يرسم صورة احلركة اليت يعرب عنها        . .  " أزهلما:  "  ويا للتعبري املصور  

 ! ويدفع بأقدامهما فتزل ووي، و يزحزحهما عن اجلنةتلمح الشيطان وه
وصـرح  ،  وعندئذ حقت كلمة اهللا   . وضعف أمام الغواية  ،  نسي آدم عهده  :  عندئذ متت التجربة  

 : قضاؤه
  . .  " ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني، بعضكم لبعض عدو . . اهبطوا: وقلنا " 

 . إىل آخر الزمان. بني الشيطان واإلنسان. هلا املقدر هلا وكان هذا إيذانا بانطالق املعركة يف جما
وأدركته رمحة ربه اليت تدركه دائما عنـدما يثـوب   ،  مبا ركب يف فطرته   ،   وض آدم من عثرته   

 . إليها ويلوذ ا
  . .  " إنه هو التواب الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه " 

، عهد االسـتخالف يف هـذه األرض      . ائم مع آدم وذريته   وعهده الد ،   ومتت كلمة اهللا األخرية   
 . وشرط الفالح فيها أو البوار

فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هـم             . اهبطوا منها مجيعا  : قلنا " 
  . .  " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حيزنون

وعرف . وانطلقت من عقاهلا ما دأ حلظة وما تفتر       ،  الدة إىل ميداا األصيل    وانتقلت املعركة اخل  
  . . . وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه اخلسار، اإلنسان يف فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء االنتصار

|     |     | 
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 . قصة البشرية األوىل. وبعد فال بد من عودة إىل مطالع القصة
وإذن فآدم خملـوق هلـذه       . .  " إين جاعل يف األرض خليفة    :  " لمالئكة لقد قال اهللا تعاىل ل    
وفـيم إذن   ؟  وفيم إذن كان بالء آدم    ؟  ففيم إذن كانت تلك الشجرة احملرمة     . األرض منذ اللحظة األوىل   

 ؟ وهو خملوق هلذه األرض منذ اللحظة األوىل، كان اهلبوط إىل األرض
كانت إيقاظا للقوى املـذخورة يف      . هلذا اخلليفة وإعدادا   لعلين املح أن هذه التجربة كانت تربية        

وااللتجاء بعد  ،  ومعرفة العدو ،  وجترع الندامة ،  وتذوق العاقبة ،  كانت تدريبا له على تلقي الغواية     . كيانه
 . ذلك إىل املالذ األمني

عـد  والصحوة من ب  ،  ونسيان العهد باملعصية  ،  ووسوسة الشيطان باللذة  ،   إن قصة الشجرة احملرمة   
 ! إا هي هي جتربة البشرية املتجددة املكرورة . . والندم وطلب املغفرة، السكرة

مزودا ذه التجربة اليت سـيتعرض  ،  لقد اقتضت رمحة اهللا ذا املخلوق أن يهبط إىل مقر خالفته   
  . . استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وحتذيرا، ملثلها طويال

وما اجلنة اليت عاش فيها آدم وزوجه حينـا         ؟  كان هذا الذي كان   فأين   . . مرة أخرى  . .  وبعد
 . . . ؟  وكيف أجابوه؟ كيف قال اهللا تعاىل هلم. . ؟  ومن هو إبليس؟ ومن هم املالئكة؟ من الزمان

وعلم حبكمته أن ال    ؛   هذا وأمثاله يف القرآن الكرمي غيب من الغيب الذي استأثر اهللا تعاىل بعلمه            
بـاألداة الـيت    ،  فلم يهب هلم القدرة على إدراكه واإلحاطة به       ،  رفة كنهه وطبيعته  جدوى للبشر يف مع   

وبقدر ما سخر اهللا    . وليس من مستلزمات اخلالفة أن نطلع على هذا الغيب        ،  وهبهم إياها خلالفة األرض   
فيما ال جدوى لـه     ،  بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب     ،  لإلنسان من النواميس الكونية وعرفه بأسرارها     

وما يزال اإلنسان مثال على الرغم من كل ما فتح له من األسرار الكونية جيهـل مـا وراء                   .  معرفته يف
وال ميلك بأي أداة من أدوات املعرفة املتاحة له أن يعرف ماذا سـيحدث             ،  اللحظة احلاضرة جهال مطلقا   

الغيب احملجـوب  وهذا مثل من ؟ وهل النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه، له بعد حلظة  
وهنالك ! بل رمبا كان معوقا هلا لو كشف لإلنسان عنه        ،  ألنه ال يدخل يف مقتضيات اخلالفة     ،  عن البشر 

 . يف طي الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا، الوان من مثل هذه األسرار احملجوبة عن اإلنسان
. ل إىل شيء من أمـره    ألنه ال ميلك الوسيلة للوصو    ،   ومن مث مل يعد للعقل البشري أن خيوض فيه        

 . بال مثرة وال جدوى، ذاهب سدى، وكل جهد يبذل يف هذه احملاولة هو جهد ضائع
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فليس سبيله إذن   ؛   وإذا كان العقل البشري مل يوهب الوسيلة لالطالع على هذا الغيب احملجوب           
وليسـت يف  ، عقلواملعرفة هنا ليست من طبيعة ال   . فاإلنكار حكم حيتاج إىل املعرفة     . . أن يتبجح فينكر  

 ! وال هي ضرورية له يف وظيفته، طوق وسائله
التنكـر  ،  ولكن أضر منـه وأخطـر     .  إن االستسالم للوهم واخلرافة شديد الضرر بالغ اخلطورة       

إا تكـون نكسـة إىل    . . واستبعاد الغيب رد عدم القدرة على اإلحاطة به       ،  للمجهول كله وإنكاره  
 . وال ينفذ من أسواره إىل الوجود الطليق، سوس وحدهعامل احليوان الذي يعيش يف احمل

، بالقدر الذي يصلح لنـا يف حياتنـا       ،  وحسبنا ما يقص لنا عنه    ،  فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه    
ومـن تصـور    ،  ولنأخذ من القصة ما تشري إليه من حقائق كونية وإنسـانية          . ويصلح سرائرنا ومعاشنا  

 . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . . إلنسان وقيمه وموازينهومن إحياء بطبيعة ا، للوجود وارتباطاته
ويف اختصار يناسب ظالل القرآن سنحاول أن منر ذه اإلحياءات والتصورات واحلقائق مـرورا              

 . جممال سريعا
هو القيمة الكـربى الـيت يعطيهـا         - كما وردت يف هذا املوضع     -  إن أبرز إحياءات قصة آدم    

مث حلقيقة  . وللقيم اليت يوزن ا   ،  وملكانه يف نظام الوجود   ،  ان ولدوره يف األرض   التصور اإلسالمي لإلنس  
  . . وحقيقة هذا العهد الذي قامت خالفته على أساسه، ارتباطه بعهد اهللا

 وتتبدى تلك القيمة الكربى اليت يعطيها التصور اإلسالمي لإلنسان يف اإلعالن العلوي اجلليل يف              
ويف . كما تتبدى يف أمر املالئكة بالسجود لـه       ؛  نه خملوق ليكون خليفة يف األرض     أ،  املأل األعلى الكرمي  

  . . ويف رعاية اهللا له أوال وأخريا، طرد إبليس الذي استكرب وأىب
 ومن هذه النظرة لإلنسان تنبثق مجلة اعتبارات ذات قيمة كبرية يف عامل التصور ويف عامل الواقع                

 . على السواء
ومن أجله خلق كل شـيء      ،  ذه االعتبارات هو أن اإلنسان سيد هذه األرض        وأول اعتبار من ه   

ومن كل قيمة ماديـة     ،  فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي         - كما تقدم ذلك نصا    - فيها
ال  . . وال جيوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفري قيمة مادية أو شيء مـادي              . يف هذه األرض مجيعا   

وال أن در أية قيمة من قيمه لقاء حتقيـق          ،  ى أي مقوم من مقومات إنسانيته الكرمية      جيوز أن يعتدي عل   
 - فهذه املاديات كلها خملوقة    . . أو تكثري أي عنصر مادي    ،  أو إنتاج أي شيء مادي    ،  أي كسب مادي  
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فـال جيـوز إذن أن      . من أجل تقريروجوده اإلنساين   . من أجل حتقيق إنسانيته   . من أجله  - أو مصنوعة 
 . أو نقص مقوم من مقومات كرامته، كون مثنها هو سلب قيمة من قيمه اإلنسانيةي

فهو الـذي يغـري ويبـدل يف        .  واالعتبار الثاين هو أن دور اإلنسان يف األرض هو الدور األول          
، وليست وسائل اإلنتاج وال توزيع اإلنتـاج . وهو الذي يقود اجتاهاا ورحالا؛ أشكاهلا ويف ارتباطاا 

اليت تقود اإلنسان وراءها ذليال سلبيا كما تصوره املذاهب املادية اليت حتقـر مـن دور اإلنسـان                  هي  
 ! بقدر ما تعظم يف دور اآللة وتكرب، وتصغر

ملحوظـا  ،  عامال مهما يف نظام الكون    ،   إن النظرة القرآنية جتعل هذا اإلنسان خبالفته يف األرض        
ومع ،  ارتباطات شىت مع السماوات ومع الرياح ومع األمطار       فخالفته يف األرض تتعلق ب    . يف هذا النظام  

، وكلها ملحوظ يف تصميمها وهندستها إمكان قيـام احليـاة علـى األرض             . . الشموس والكواكب 
فأين هذا املكان امللحوظ من ذلك الدور الذليل الصـغري الـذي             . . وإمكان قيام هذا اإلنسان باخلالفة    

 ! ؟  تسمح له أن يتعداهوال، ختصصه له املذاهب املادية
 وما من شك أن كال من نظرة اإلسالم هذه ونظرة املادية لإلنسان تؤثر يف طبيعة النظام الـذي                  

وطبيعة تكرمي هذا اإلنسان أو     ؛  وطبيعة احترام املقومات اإلنسانية أو إهدارها     ؛  تقيمه هذه وتلك لإلنسان   
كل حريات اإلنسان وحرماته ومقوماتـه يف سـبيل    وليس ما نراه يف العامل املادي من إهدار          . . حتقريه

وحقيقة دوره يف هـذه     ،  إال أثرا من آثار تلك النظرة إىل حقيقة اإلنسان        ،  توفري اإلنتاج املادي وتكثريه   
 ! األرض

 كذلك ينشأ عن نظرة اإلسالم الرفيعة إىل حقيقة اإلنسان ووظيفته إعالء القيم األدبية يف وزنـه                
فهذه هـي   . وتكبري قيم اإلميان والصالح واإلخالص يف حياته      ،  الفضائل اخللقية وإعالء قيمة   ،  وتقديره

فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال           :  " القيم اليت يقوم عليها عهد استخالفه     
هذا مع أن من مفهـوم اخلالفـة         - وهذه القيم أعلى وأكرم من مجيع القيم املادية        . . .  " هم حيزنون 

وهلذا وزنه   - ولكن حبيث ال تصبح هي األصل وال تطغى على تلك القيم العليا           ،  قيق هذه القيم املادية   حت
خبالف ما توحيه املذاهب املادية من      . يف توجيه القلب البشري إىل الطهارة واالرتفاع والنظافة يف حياته         

مام اـرد باإلنتـاج والسـلع       يف سبيل االهت  ،  وإهدار لكل القيم األدبية   ،  استهزاء بكل القيم الروحية   
 ! )1(ومطالب البطون كاحليوان 

                                                 
 " . دار الشروق .  " مد قطبحمل" اإلنسان بني املادية واإلسالم :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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وهي منـاط   ،   ويف التصور اإلسالمي اعالء من شأن اإلرادة يف اإلنسان فهي مناط العهد مع اهللا             
، إنه ميلك االرتفاع على مقام املالئكة حبفظ عهده مع ربه عن طريق حتكيم إرادته              . . التكليف واجلزاء 

بينما ميلك أن يشقي نفسه ويهبط من       . واالستعالء على الغواية اليت توجه إليه     ،  وعدم اخلضوع لشهواته  
ويف هذا . ونسيان العهد الذي يرفعه إىل مواله    ،  والغواية على اهلداية  ،  بتغليب الشهوة على اإلرادة   ،  عليائه

دائمـا  كما أن فيه تـذكريا      . يضاف إىل عناصر التكرمي األخرى    ،  مظهر من مظاهر التكرمي ال شك فيه      
 ! ومقام اإلنسان املريد ودرك احليوان املسوق، والرفعة واهلبوط، مبفرق الطريق بني السعادة والشقاوة

إا .  ويف أحداث املعركة اليت تصورها القصة بني اإلنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة املعركة            
واإلنسان  . . بني اهلدى والضالل  . بني احلق والباطل  . بني عهد اهللا وغواية الشيطان بني اإلميان والكفر       

وتوجيـه  ؛  ويف هذا إحياء دائم له باليقظة     . وهو نفسه الكاسب أو اخلاسر فيها     . هو نفسه ميدان املعركة   
 ! وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب يف هذا امليدان؛ دائم له بأنه جندي يف ميدان

يف تصـور   . ئة فردية والتوبة فردية   إن اخلطي  . .  وأخريا جتيء فكرة اإلسالم عن اخلطيئة والتوبة      
 - ليست هنالك خطيئة مفروضة على اإلنسان قبل مولـده         . . واضح بسيط ال تعقيد فيه وال غموض      

عليـه   - كالذي تقول الكنيسة إن عيسـى     ،  وليس هنالك تكفري الهويت    - كما تقول نظرية الكنيسة   
خطيئـة آدم   ! كـال !  . . دم من خطيئة آدم   ختليصا لبين آ  ،  قام به بصلبه   ]ابن اهللا بزعمهم    [  - السالم

وخطيئة كل ولد مـن     . واخلالص منها كان بالتوبة املباشرة يف يسر وبساطة       ،  كانت خطيئته الشخصية  
حيمـل  . تصور مريح صريح   . . والطريق مفتوح للتوبة يف يسر وبساطة     ،  أوالده خطيئة كذلك شخصية   

إن اهللا تـواب   "  . . ولة وعدم اليأس والقنـوط ويوحي إىل كل إنسان باجلهد واحملا     ،  كل إنسان وزره  
  . .  " رحيم

وهو وحـده   . نكتفي به يف ظالل القرآن     - يف هذا املوضع   -  هذا طرف من إحياءات قصة آدم     
وثروة من األسس اليت    ؛  وثروة من اإلحياءات والتوجيهات الكرمية    ؛  ثروة من احلقائق والتصورات القومية    

ومـن هـذا الطـرف    . حيكمها اخللق واخلري والفضيلة، وضاع اجتماعيةيقوم عليها تصور اجتماعي وأ 
وإيضاح القيم اليت يرتكـز     ؛  نستطيع أن ندرك أمهية القصص القرآين يف تركيز قواعد التصور اإلسالمي          

عقـد   . . صائر إىل اهللا يف اية املطاف     ،  متجه إىل اهللا  ،  وهي القيم اليت تليق بعامل صادر عن اهللا       . عليها
ومفرق الطريق فيه أن يسـمع      . والتقيد مبنهجه يف احلياة   ،  الف فيه قائم على تلقي اهلدى من اهللا       االستخ

وليس هناك طريق   . أو أن يسمع اإلنسان ويطيع ملا ميليه عليه الشيطان        ،  اإلنسان ويطيع ملا يتلقاه من اهللا     
 إما الفالح وإما اخلسران   . لباطلإما احلق وإما ا   . إما اهلدى وإما الضالل   . إما اهللا وإما الشيطان    . . ثالث
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الـيت تقـوم عليهـا سـائر        ،  بوصفها احلقيقة األوىل  ،  وهذه احلقيقة هي اليت يعرب عنها القرآن كله       . . 
  . . وسائر األوضاع يف عامل اإلنسان، التصورات

|     |     | 
 +       كُملَيع تمعالَِّتي أَن ِتيمواْ ِنعاِئيلَ اذْكُررِني ِإسا بي        ـايِإيو ـِدكُمهِدي أُوِف ِبعهفُواْ ِبعأَوو 
 وآِمنواْ ِبما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَاِفٍر ِبِه والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمنـاً                 40فَارهبوِن  

 وأَِقيمواْ الصالَةَ   42ق ِبالْباِطِل وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ        والَ تلِْبسواْ الْح   41قَِليالً وِإياي فَاتقُوِن    
 اِكِعنيالر عواْ مكَعاركَاةَ وواْ الزآت43و  

 واستِعينواْ ِبالصبِر   44أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَالَ تعِقلُونَ           
       اِشِعنيلَى الْخةٌ ِإالَّ عا لَكَِبريهِإنالَِة والصونَ          45واِجعِه رِإلَي مهأَنو ِهمبالَقُو رم مهونَ أَنظُني 46 الَِّذين 

        و كُملَيع تمعالَِّتي أَن ِتيمواْ ِنعاِئيلَ اذْكُررِني ِإسا بي     الَِمنيلَى الْعع كُملْتي فَضمـاً الَّ     47أَنوقُواْ ياتو 
 وِإذْ  48تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئاً والَ يقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ ِمنها عدلٌ والَ هـم ينصـرونَ                   

 الْعذَاِب يذَبحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ ِنساءكُم وِفي ذَِلكُـم    نجيناكُم من آِل ِفرعونَ يسومونكُم سوءَ     
     ِظيمع كُمبن رالء مونَ            49بنظُرت مأَنتنَ ووعا آلَ ِفرقْنأَغْرو اكُمنفَأَجنَي رحالْب ا ِبكُمقْنِإذْ فَرِإذْ  50 وو 

   لَي ِعنيبى أَروسا منداعونَ وظَاِلم مأَنتِدِه وعلَ ِمن بالِْعج مذْتخات ـِد   51لَةً ثُمعـن بنكُِم ما عنفَوع ثُم 
 وِإذْ قَالَ موسـى     53 وِإذْ آتينا موسى الِْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ         52ذَِلك لَعلَّكُم تشكُرونَ    

  ا قَوِمِه يِلقَو              ـريخ ذَِلكُم كُملُواْ أَنفُسفَاقْت اِرِئكُمواْ ِإلَى بوبلَ فَتالِْعج اِذكُمخِبات كُمأَنفُس متظَلَم كُمِم ِإن
          ِحيمالر ابوالت وه هِإن كُملَيع ابفَت اِرِئكُمب ِعند 54لَّكُم      ِمنؤى لَن نوسا مي مِإذْ قُلْتى     ورى نتح لَك 

 56 ثُم بعثْناكُم من بعِد موِتكُم لَعلَّكُم تشـكُرونَ          55اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاِعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ       
         ى كُلُواْ ِمن طَيلْوالسو نالْم كُملَيا علْنأَنزو اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْنـا        وونـا ظَلَممو ـاكُمقْنزا راِت مب

 وِإذْ قُلْنا ادخلُواْ هـِذِه الْقَريةَ فَكُلُواْ ِمنها حيثُ ِشـئْتم رغَـداً      57ولَـِكن كَانواْ أَنفُسهم يظِْلمونَ     
       و اكُمطَايخ لَكُم ِفرغقُولُواْ ِحطَّةٌ نداً وجس ابلُواْ الْبخادو ِسِننيحالْم ِزيدنـواْ  58سظَلَم لَ الَِّذيندفَب 

  59قَوالً غَير الَِّذي ِقيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَِّذين ظَلَمواْ ِرجزاً من السماء ِبما كَانواْ يفْسقُونَ 
       الْح اكصعِرب با اضِمِه فَقُلْنى ِلقَووسقَى مستِإِذ اسو         نـاً قَـديةَ عرشا عتاثْن هِمن ترفَانفَج رج

           فِْسِدينِض ماْ ِفي اَألرثَوعالَ تِق اللَِّه وزواْ ِمن ربراشكُلُواْ و مهبرشاٍس مكُلُّ أُن ِلمـا  60عي مِإذْ قُلْتو 
ربك يخِرج لَنا ِمما تنِبت اَألرض ِمـن بقِْلهـا وِقثَّآِئهـا            موسى لَن نصِبر علَى طَعاٍم واِحٍد فَادع لَنا         
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وفُوِمها وعدِسها وبصِلها قَالَ أَتستبِدلُونَ الَِّذي هو أَدنى ِبالَِّذي هو خير اهِبطُواْ ِمصراً فَِإنَّ لَكُم مـا                 
ةُ والْمسكَنةُ وبآؤواْ ِبغضٍب من اللَِّه ذَِلك ِبأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه            سأَلْتم وضِربت علَيِهم الذِّلَّ   

 ِإنَّ الَِّذين آمنـواْ والَّـِذين هـادواْ         61ويقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر الْحق ذَِلك ِبما عصواْ وكَانواْ يعتدونَ          
النو                فـوالَ خو ِهمبر ِعند مهرأَج ماِلحاً فَلَهِملَ صعِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم اِبِئنيالصى وارص

ِبقُوٍة واذْكُرواْ   وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُواْ ما آتيناكُم           62علَيِهم والَ هم يحزنونَ     
 ثُم تولَّيتم من بعِد ذَِلك فَلَوالَ فَضلُ اللَِّه علَـيكُم ورحمتـه لَكُنـتم مـن                 63ما ِفيِه لَعلَّكُم تتقُونَ     

  اِسِرين64الْخ         ما لَهِت فَقُلْنبِفي الس واْ ِمنكُمدتاع الَِّذين متِلمع لَقَدو        اِسـِئنيةً خدواْ ِقـر65 كُون 
          ِقنيتِعظَةً لِّلْموما ولْفَها خما وهيدي نيا بكَاالً لِّما ناهلْنع66فَج        كُمرأْمي ِمِه ِإنَّ اللّهى ِلقَووسِإذْ قَالَ مو 

 قَالُواْ ادع لَنا ربـك      67ذُ ِباللِّه أَنْ أَكُونَ ِمن الْجاِهِلني       أَنْ تذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ أَتتِخذُنا هزواً قَالَ أَعو       
 68يبين لّنا ما ِهي قَالَ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ ِبكْر عوانٌ بين ذَِلك فَافْعلُواْ مـا تـؤمرونَ             

 69 لَّنا ما لَونها قَالَ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ صفْراء فَاِقـع لَّونها تسر النـاِظِرين  قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين 
ه يقُولُ   قَالَ ِإن  70قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما ِهي ِإنَّ البقَر تشابه علَينا وِإنآ ِإن شاء اللَّه لَمهتدونَ                  

                    قِبـالْح ا قَـالُواْ اآلنَ ِجئْـتةَ ِفيهةٌ الَّ ِشيلَّمسثَ مرِقي الْحسالَ تو ضاَألر ِثريةٌ الَّ ذَلُولٌ تقَرا بهِإن
 72ج ما كُنتم تكْتمـونَ       وِإذْ قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم ِفيها واللّه مخرِ       71فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ     

 ثُم قَست قُلُـوبكُم     73فَقُلْنا اضِربوه ِببعِضها كَذَِلك يحِيي اللّه الْموتى ويِريكُم آياِتِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ            
          ارالِْحج ِإنَّ ِمنةً ووقَس دأَش ِة أَواركَالِْحج فَِهي ِد ذَِلكعن بـا         ما لَمهِإنَّ ِمنو ارهاَألن هِمن رفَجتا يِة لَم

  _74يشقَّق فَيخرج ِمنه الْماء وِإنَّ ِمنها لَما يهِبطُ ِمن خشيِة اللِّه وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
|     |     | 

وأولئك الذين واجهوا الـدعوة يف      ،   بين إسرائيل  ابتداء من هذا املقطع يف السورة يواجه السياق       
مل يفتر حلظة منذ أن     ،  وكادوا هلا كيدا موصوال   ؛  وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة   ؛  املدينة مواجهة نكرة  
وعزهلم مـن القيـادة األدبيـة       ،  وتبني هلم أنه يف طريقه إىل اهليمنة على مقاليدها        ؛  ظهر اإلسالم باملدينة  

، وسد الثغرات اليت كانت تنفذ منـها يهـود        ،  مذ وحد األوس واخلزرج   ،   هلم واالقتصادية اليت كانت  
هذه املعركة اليت شنها اليهـود علـى         . . يقوم على أساس الكتاب اجلديد    ،  وشرع هلم منهجا مستقال   

، بـنفس الوسـائل   ،  اإلسالم واملسلمني منذ ذلك التاريخ البعيد مث مل خيب أوارها حىت اللحظة احلاضرة            
وذلك على الرغم مـن  ، وأما طبيعتها فواحدة، أما حقيقتها فباقية  ؛  ال يتغري إال شكلها   ،  ليبونفس األسا 
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فال جيدون هلم صدرا حنونـا إال يف        ،  ومن قرن إىل قرن   ،  أن العامل كله كان يطاردهم من جهة إىل جهة        
 مسامل ال يؤذي    ويفتح أبوابه لكل  ،  الذي ينكر االضطهادات الدينية والعنصرية    ،  العامل اإلسالمي املفتوح  

 ! اإلسالم وال يكيد للمسلمني
 ولقد كان املنتظر أن يكون اليهود يف املدينة هم أول من يؤمن بالرسالة اجلديدة ويؤمن للرسول                

ومذ كانوا هم يتوقعـون رسـالة هـذا         ؛  مذ كان القرآن يصدق ما جاء يف التوراة يف عمومه         ؛  اجلديد
وهم كانوا يستفتحون به علـى العـرب        ؛   يتضمنها كتام  وعندهم أوصافه يف البشارات اليت    ،  الرسول

 . املشركني
بل هذه احلملة الشـاملة  ؛  وهذا الدرس هو الشطر األول من هذه اجلولة الواسعة مع بين إسرائيل         

واالنضمام ،  بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم يف اإلسالم        ؛  لكشف موقفهم وفضح كيدهم   
 . ين اجلديدإىل موكب اإلميان بالد

|     |     | 
عليهم ويدعوهم   - تعاىل - يذكرهم بنعمته ،  يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إىل بين إسرائيل        

ميهد ا لدعوم إىل اإلميان مبـا أنزلـه         ؛  وإىل تقواه وخشيته  ،  إىل الوفاء بعهدهم معه ليويف بعهده معهم      
كما يندد بتلبيسهم احلـق بالباطـل       ! ول من يكفر  وكفرهم به أ  ،  ويندد مبوقفهم منه  . مصدقا ملا معهم  

ويشـيعوا الفتنـة والبلبلـة يف الصـف          - وعلى املسلمني خاصة   - وكتمان احلق ليموهوا على الناس    
. ويأمرهم أن يدخلوا يف الصـف     . والشك واالرتياب يف نفوس الداخلني يف اإلسالم اجلديد       ،  اإلسالمي

مستعينني على قهر نفوسهم وتطويعها لالندماج يف       ،   الراكعني فيقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع     
وهم يف الوقت ذاته    ،  وينكر عليهم أن يكونوا يدعون املشركني إىل اإلميان       . الدين اجلديد بالصرب والصالة   

 ! يأبون أن يدخلوا يف دين اهللا مسلمني
خماطبا احلاضرين منهم كما     . مث يبدأ يف تذكريهم بنعم اهللا اليت أسبغها عليهم يف تارخيهم الطويل           

وذلك باعتبار أم أمة واحـدة       - عليه السالم  - لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى         
كما هم يف حقيقة األمر وفق ما بدا من صفام ومواقفهم يف مجيـع              . متحدة اجلبلة ،  متضامنة األجيال 

 ! العصور
وال يقبـل منـها     ،   جتزيء نفس عن نفس شـيئا      حيث ال ،   ويعاود ختويفهم باليوم الذي خياف    

 . وال جيدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب، وال يؤخذ منها فدية، شفاعة
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ومشهد النعم األخرى اليت    .  ويستحضر أمام خياهلم مشهد جنام من فرعون وملئه كأنه حاضر         
مث يذكرهم مبا كـان      . . املاءظلت تتواىل عليهم من تظليل الغمام إىل املن والسلوى إىل تفجري الصخر ب            

وما يكاد  ،  ما يكاد يردهم عن واحدة منها حىت يعودوا إىل أخرى         ،  منهم بعد ذلك من احنرافات متوالية     
 . . وما يكادون ينجون من عثرة حىت يقعـوا يف حفـرة          ،  يعفو عنهم من معصية حىت يقعوا يف خطيئة       

كما أا هي هي يف ضعفها عـن  ، لتواء والعنادونفوسهم هي هي يف التوائها وعنادها وإصرارها على اال  
حىت لتبلـغ   . . ونقضها للمواثيق مع را ومع نبيها، ونكثها للعهد، ونكوهلا عن األمانة،  محل التكاليف 

وتعبد العجل وجتدف يف حق اهللا فترفض اإلميان لنبيهـا          ،  وتكفر بآيات را  ،  أن تقتل أنبياءها بغري احلق    
؛ الف عما أوصاها به اهللا وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غري ما أمـرت بـه               وخت؛  حىت ترى اهللا جهرة   
ومتاحل وجتادل يف ذبح البقرة اليت أمر اهللا بـذحبها حلكمـة            ،  وتنسى ميثاق الطور  ،  وتعتدي يف السبت  

  . . . خاصة
ـ  ،  وأن اهللا ال يرضى إال عنها     ؛  وهذا كله مع اإلدعاء العريض بأا هي وحدها املهتدية         ع وأن مجي

ويقرر أن كل من آمـن بـاهللا        ،  مما يبطله القرآن يف هذه اجلولة     ! األديان باطلة ومجيع األمم ضالة عداها     
  . . فلهم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون، واليوم اآلخر وعمل صاحلا من مجيع امللل

|     |     | 
كانـت   - ها يف سـياق السـورة     سواء ما ورد منها يف هذا الدرس وما يلي من          - هذه احلملة 

وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعهـا     ،  وكشف كيدها ،  ضرورية أوال وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى يهود       
كما كانت ضرورية لتفتيح عيون املسلمني وقلـوم هلـذه الدسـائس            . يف الدس لإلسالم واملسلمني   

كما توجه إىل وحـدة الصـف       ؛  ليهاوإىل األصول اليت يقوم ع    ،  واملكايد اليت توجه إىل جمتمعهم اجلديد     
 . املسلم خللخلته وإشاعة الفتنة فيه

 ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير املسلمني من مزالق الطريق اليت عثرت فيها أقدام األمة               
ومنهجه لقيادة  ،  وسلبت شرف القيام على أمانة اهللا يف األرض       ،  فحرمت مقام اخلالفة  ،  املستخلفة قبلهم 

لت هذه احلملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمني لتحذيرهم من تلك املزالـق كمـا              وقد ختل . البشر
 . سيجيء يف الشطر الثاين منها

وما أحوج األمة املسـلمة يف كـل        .  وما كان أحوج اجلماعة املسلمة يف املدينة إىل هذه وتلك         
لتتلقـى منـه    ،  البصريوإىل دراسة هذا القرآن بالعني املفتوحة واحلس        ،  وقت إىل متلي هذه التوجيهات    
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ولتعرف منها كيف ترد    ؛  تعليمات القيادة اإلهلية العلوية يف معاركها اليت ختوضها مع أعدائها التقليديني          
وما ميلك قلب   . وأمكر الطرق ،  بأخفى الوسائل ،  على الكيد العميق اخلبيث الذي يوجهونه إليها دائبني       

أن ،  لقيادة املطلعة على السر والعلن والباطن والظـاهر       ومل يتلق التوجيه من تلك ا     ،  مل يهتد بنور اإلميان   
  . . . يدرك املسالك والدروب اخلفية اخلبيثة اليت يتدسس فيها ذلك الكيد اخلبيث املريب

|     |     | 
أن بدء هذه اجلولة يلتحم خبتام قصة       ،  مث نلحظ من جانب التناسق الفين والنفسي يف األداء القرآين         

وهذا جانب من التكامل يف السياق القـرآين بـني القصـص            ،  اليت أشرنا إليها هناك   وباإلحياءات  ،  آدم
 : )1(والوسط الذي تعرض فيه 

مث بقصة استخالف   . لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن اهللا خلق ما يف األرض مجيعا لإلنسان              
، والنـدم والتوبـة   ،  نسيانوالوصية وال ؛  وتكرميه على املالئكة  ؛  آدم يف األرض بعهد اهللا الصريح الدقيق      

بني قوى الشر والفساد واهلدم     ،  وتزويده بالتجربة األوىل يف الصراع الطويل يف األرض       ،  واهلداية واملغفرة 
 . وقوى اخلري والصالح والبناء ممثلة يف اإلنسان املعتصم باإلميان، ممثلة يف إبليس

فذكر عهد اهللا معهـم     ،  بين إسرائيل مث أعقبه ذه اجلولة مع      .  مضى السياق ذا كله يف السورة     
، وكتب عليهم الذلـة   ،  ورتب على هذا حرمام من اخلالفة     ؛  ونعمته عليهم وجحودهم ا   ؛  ونكثهم له 

فكانت هناك صلة ظاهرة بني قصة استخالف آدم وقصة         . وحذر املؤمنني كيدهم كما حذرهم مزالقهم     
 . اءواتساق يف السياق واضح ويف األد، استخالف بين إسرائيل

إمنا يشري إىل مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل         ،  والقرآن ال يعرض هنا قصة بين إسرائيل      
 مع غريها  - ولكنها هناك كانت تذكر   ،  وقد وردت القصة يف السور املكية اليت نزلت قبل هذا         . مناسب

وتوجيـه  ، ول اخلليقةلتثبيت القلة املؤمنة يف مكة بعرض جتارب الدعوة وموكب اإلميان الواصل منذ أ      -
فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقـة نوايـا            . اجلماعة املسلمة مبا يناسب ظروفها يف مكة      

وحتذيرها كذلك من الوقوع يف مثل ما وقعت فيه قبلها          ،  اليهود ووسائلهم وحتذير اجلماعة املسلمة منها     
وإن كانت  ؛  ملدين اختلفت طريقة العرض   وبسبب اختالف اهلدف بني القرآن املكي والقرآن ا        . . يهود

كمـا سـيجيء عنـد      [  احلقائق اليت عرضت هنا وهناك عن احنراف بين إسرائيل ومعصيتهم واحدة          
 . ]استعراض السور املكية السابقة يف ترتيب الرتول 

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن "  يراجع فصل القصة يف القرآن ويف كتاب )1(
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 ومن مراجعة املواضع اليت وردت فيها قصة بين إسرائيل هنا وهناك يتبني أا متفقة مع السـياق                 
سـياق تكـرمي    . وهي هنا متسقة مع السياق قبلـها       . . متممة ألهدافه وتوجيهاته  ،  ي عرضت فيه  الذ

، ووحدة دين اهللا املـرتل إليهـا      ،  متضمنة إشارات إىل وحدة اإلنسانية    . والعهد إليه والنسيان  ،  اإلنسان
ـ    ، مع لفتات وملسات للنفس البشرية ومقوماا، ووحدة رساالته  ذه وإىل عواقـب االحنـراف عـن ه

، فمن كفر ا كفر بإنسانيته وفقد أسباب خالفتـه        ؛  املقومات اليت نيطت ا خالفة اإلنسان يف األرض       
 . وارتكس يف عامل احليوان

والعناية بعرض مواقفها وعربـا     ؛   وقصة بين إسرائيل هي أكثر القصص ورودا يف القرآن الكرمي         
  . . وتربيتها وإعدادها للخالفة الكربى،  املسلمةتوحي حبكمة اهللا يف عالج أمر هذه األمة، عناية ظاهرة

 :  فلننظر بعد هذا اإلمجال يف استعراض النص القرآين
|     |     | 

وأوفوا بعهدي أوف بعهـدكم وإيـاي       ،  يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم        " 
، وال تشتروا بآيايت مثنا قليال     ،وال تكونوا أول كافر به    ،  وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم     . فارهبون

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة    . وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون       . وإياي فاتقون 
؟ أفـال تعقلـون  ؟ أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب  . واركعوا مع الراكعني  

وأم إليه  ،  الذين يظنون أم مالقوا رم    . لى اخلاشعني وإا لكبرية إال ع   ،  واستعينوا بالصرب والصالة  
  . .  " راجعون

ومـن  ،   إن املستعرض لتاريخ بين إسرائيل ليأخذه العجب من فيض اآلالء اليت أفاضها اهللا عليهم             
 وهنا يذكرهم اهللا بنعمته اليت انعمها عليهم       . . اجلحود املنكر املتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض املدرار        

 يذكرهم ا ليدعوهم بعدها إىل الوفاء بعهدهم معه       . قبل البدء يف تفصيل بعضها يف الفقر التالية       ،  إمجاال
 : كي يتم عليهم النعمة وميد هلم يف اآلالء - سبحانه -

  . .  " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم " 
فإما يـأتينكم   :  " عهد اهللا آلدم  ،  أهو العهد األول  ؟  ليه يف هذا املقام    فأي عهد هذا الذي يشار إ     

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئـك      . فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون        ،  مين هدى 
العهد . أم هو العهد الكوين السابق على عهد اهللا هذا مع آدم          ؟   . .  " أصحاب النار هم فيها خالدون    

وهو العهد الذي ال حيتـاج إىل       . أن يعرفه ويعبده وحده ال شريك له      :  فطرة اإلنسان وبارئه   املعقود بني 
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وال يصـدها عنـه إال      ،  ألن فطرة اإلنسان بذاا تتجه إليه بأشواقها اللدنية       ،  وال حيتاج إىل برهان   ،  بيان
ذي سيجيء يف سياق    وال. أم هو العهد اخلاص الذي قطعه اهللا إلبراهيم جد إسرائيل         ؟  الغواية واالحنراف 

؟ ومن ذرييت : قال،  إين جاعلك للناس إماما   : قال،  وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن     :  " السورة
أم هو العهد اخلاص الذي قطعه اهللا على بين إسرائيل وقد رفـع             ؟   . .  " ال ينال عهدي الظاملني   : قال

 ؟ ذكره يف هذه اجلولةوأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة والذي سيأيت ، فوقهم الطور
إنه العهد بني البـاريء وعبـاده أن        .  إن هذه العهود مجيعا إن هي إال عهد واحد يف صميمها          

وهذا هو اإلسالم الذي جاء     . وهذا هو الدين الواحد   . وأن يسلموا أنفسهم كلها له    ،  يصغوا قلوم إليه  
 . لقرونوسار موكب اإلميان حيمله شعارا له على مدار ا؛ به الرسل مجيعا

 :  ووفاء ذا العهد يدعو اهللا بين إسرائيل أن خيافوه وحده وأن يفردوه باخلشية
  . .  " وإياي فارهبون " 

؛ مصدقا ملا معهم  ،   ووفاء ذا العهد كذلك يدعو اهللا بين إسرائيل أن يؤمنوا مبا أنزله على رسوله             
 : نبغي أن يكونوا أول املؤمننيوكان ي؛ فيصبحوا أول الكافرين، وأال يسارعوا إىل الكفر به

  . .  " وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به " 
وهـو  ؛  جاء به يف صورته األخرية    . إال الدين الواحد اخلالد    ع  فما اإلسالم الذي جاء به حممد     

ويأخذ بيد البشرية فيمـا  ، يضم جناحيه على ما مضى، ولعهد اهللا منذ البشرية األوىل،  امتداد لرسالة اهللا  
ويضيف ما أراده اهللا من اخلري والصالح        " )2(العهد اجلديد    " و " )1(العهد القدمي    " ويوحد بني ؛  سيأيت

، يلتقون علـى عهـد اهللا     ؛  وجيمع بذلك بني البشر كلهم إخوة متعارفني      ؛  للبشرية يف مستقبلها الطويل   
مستمسكني مجيعا بعهده   ،  ولكن يلتقون عبادا هللا   ؛  أجناساوأقواما و ،  ال يتفرقون شيعا وأحزابا   ؛  ودين اهللا 

 . الذي ال يتبدل منذ فجر احلياة
وإيثارا ،  شراء للدنيا باآلخرة  ،   وينهى اهللا بين إسرائيل أن يكون كفرهم مبا أنزله مصدقا ملا معهم           

فيخسـروا  وخباصة أحبارهم الذي خيشون أن يؤمنوا باإلسـالم          - ملا بني أيديهم من مصاحل خاصة هلم      
  . . ويدعوهم إىل خشيته وحده وتقواه - وما تدره عليهم من منافع وإتاوات، رياستهم

                                                 
 .  التوراة)1(
 .  اإلجنيل)2(
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  . .  " وإياي فاتقون، وال تشتروا بآيايت مثنا قليال " 
وقد يكون املقصـود    ! ! كله شنشنة يهود من قدمي     . .  والثمن واملال والكسب الدنيوي املادي    

وحتريف األحكام حىت   ،  ن مثن اخلدمات الدينية والفتاوى املكذوبة     بالنهي هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم م      
واستبقاء هذا كله يف أيـديهم      ،  كما ورد يف مواضع أخرى    ،  ال تقع العقوبة على األغنياء منهم والكرباء      
 - على أن الدنيا كلها    . . حيث تفلت منهم القيادة والرياسة    ،  بصد شعبهم كله عن الدخول يف اإلسالم      

حـني تقـاس إىل   ، مثن قليل -  الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم يف تفسري هذه اآلية  كما قال بعض  
 . وإىل عاقبة اإلميان يف اآلخرة عند اهللا، اإلميان بآيات اهللا

، وكتمان احلق وهم يعلمونه   ،   وميضي السياق حيذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس احلق بالباطل         
 : وإشاعة الشك واالضطراب،  املسلمبقصد بلبلة األفكار يف اتمع

  . .  " وتكتموا احلق وأنتم تعلمون. وال تلبسوا احلق بالباطل " 
كما فصـل  ،  ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان احلق يف كل مناسبة عرضت هلم            

عامـل اضـطراب    و،  وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة يف اتمع اإلسالمي       ؛  القرآن يف مواضع منه كثرية    
 ! وسيأيت من أمثلة هذا التلبيس الشيء الكثري. وخلخلة يف الصف املسلم

وترك ،  وأداء عباداته املفروضة  ،  والدخول يف الصف  ،   مث يدعوهم إىل االندماج يف موكب اإلميان      
 : وهو ما عرفت به يهود من قدمي، هذه العزلة والتعصب الذميم

  . .  " اركعوا مع الراكعنيو، وآتوا الزكاة، وأقيموا الصالة " 
أن يكونوا من الدعاة إىل اإلميان حبكم أم أهل كتـاب            - وخباصة أحبارهم  -  مث ينكر عليهم  

 : املصدق لدينهم القدمي، وهم يف الوقت ذاته يصدون قومهم عن اإلميان بدين اهللا، بني مشركني
  "  . . ؟ أفال تعقلون؟ أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب " 

فإنه يف إحيائه للـنفس     ،   ومع أن هذا النص القرآين كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بين إسرائيل            
 . دائم ال خيص قوما دون قوم وال يعين جيال دون جيل، ولرجال الدين بصفة خاصة، البشرية

أـم يقولـون     - دافعةحني يصبح الدين حرفة وصناعة ال عقيدة حارة          -  إن آفة رجال الدين   
وحيرفون الكلم عن   ؛  ويدعون إىل الرب ويهملونه   ؛  يأمرون باخلري وال يفعلونه   ؛  بأفواههم ما ليس يف قلوم    

وجيدون فتاوى وتأويالت قـد تتفـق يف        ،  ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض واهلوى     ؛  مواضعه
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لتربير أغراض وأهـواء ملـن      ،  الدينولكنها ختتلف يف حقيقتها عن حقيقة       ،  ظاهرها مع ظاهر النصوص   
 ! كما كان يفعل أحبار يهود! ميلكون املال أو السلطان

هي اآلفة اليت تصيب النفوس بالشك ال يف        ،   والدعوة إىل الرب واملخالفة عنه يف سلوك الداعني إليه        
ون قـوال   ألم يسمع ،  وهي اليت تبلبل قلوب الناس وأفكارهم     . الدعاة وحدهم ولكن يف الدعوات ذاا     

وختبو يف أرواحهم الشعلة اليت توقدها      ؛  فتتملكهم احلرية بني القول والفعل    ؛  ويشهدون فعال قبيحا  ،  مجيال
وال يعودون يثقون يف الدين بعد ما فقدوا ثقتـهم          ؛  وينطفىء يف قلوم النور الذي يشع اإلميان      ؛  العقيدة

 . برجال الدين
إذا هي مل تنبعث مـن      ،  تكن طنانة رنانة متحمسة   مهما  ،  وتصل هامدة ،   إن الكلمة لتنبعث ميتة   

وجتسيما واقعيـا  ، ولن يؤمن إنسان مبا يقول حقا إال أن يستحيل هو ترمجة حية ملا يقول . قلب يؤمن ا  
إا حينئذ   . . ولو مل يكن يف تلك الكلمة طنني وال بريق        ،  ويثق الناس ،  عندئذ يؤمن الناس   . . ملا ينطق 

إا تستحيل يومئـذ     . . وتستمد مجاهلا من صدقها ال من بريقها      ؛  ال من رنينها  تستمد قوا من واقعها     
 . ألا منبثقة من حياة، دفعة حياة

. وال طريقا معبدا  ،  ليست مع هذا أمرا هينا    ،  وبني العقيدة والسلوك  ،   واملطابقة بني القول والفعل   
فمالبسـات  ؛  واستعانة ديـه  ،  اد منه واستمد،  وإىل صلة باهللا  . إا يف حاجة إىل رياضة وجهد وحماولة      

أو عما يدعو إليـه     ،  احلياة وضروراا واضطراراا كثريا ما تنأى بالفرد يف واقعه عما يعتقده يف ضمريه            
ألن قـوى الشـر والطغيـان    ، والفرد الفاين ما مل يتصل بالقوة اخلالدة ضعيف مهما كانت قوته         . غريه

وخيسـر  ،  ولكن حلظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى     ؛  رة ومرة وقد يغالبها مرة وم   ؛  واإلغواء أكرب منه  
. أقوى من كل قـوي ، فأما وهو يركن إىل قوة األزل واألبد فهو قوي قوي     ؛  ماضيه وحاضره ومستقبله  
 . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه. قوي على ضروراته واضطراراته. قوي على شهوته وضعفه

إىل االسـتعانة  ، ويوجه الناس كلهم ضمنا، كان يواجههم أوالومن مث يوجه القرآن اليهود الذين  
ويف حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا احلق الذي يعلمونه علـى              . . بالصرب واالستعانة بالصالة  

سواء كان مثن اخلدمات الدينية أو هو        - وعلى الثمن القليل  ،  املركز اخلاص الذي يتمتعون به يف املدينة      
وكان هذا كله يقتضي قوة     ! وأن يدخلوا يف موكب اإلميان وهم يدعون الناس إىل اإلميان          - الدنيا كلها 

 : واستعانة بالصرب والصالة. وشجاعة وجتردا
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، الذين يظنون أم مالقوا رم    ،  وإا لكبرية إال على اخلاشعني    . واستعينوا بالصرب والصالة   " 
  . .  " وأم إليه راجعون

أي إن هذه الدعوة إىل االعتراف باحلق يف وجه هـذه           ،   يف أا ضمري الشأن     والغالب أن الضمري  
الواثقني بلقائه  ،  الشاعرين خبشيته وتقواه  ،  إال على اخلاشعني اخلاضعني هللا    ،  العوامل كبرية وصعبة وشاقة   

 . والرجعة إليه عن يقني
وأول املشـقات   ،  ل مشقة فهو الزاد الذي ال بد منه ملواجهة ك       ؛   واالستعانة بالصرب تتكرر كثريا   

واعترافا باحلقيقة وخضوعا   ،  مشقة الرتول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإيثارا له          
 . هلا

 ؟  فما االستعانة بالصالة
؛ وحتس فيها الروح صـلة  ،  صلة يستمد منها القلب قوة    .  إن الصالة صلة ولقاء بني العبد والرب      

إذا حزبه أمر فزع إىل      ع ولقد كان رسول اهللا    . . فس من أعراض احلياة الدنيا    وجتد فيها النفس زادا أن    
وما يزال هذا الينبـوع الـدافق يف        . . وهو الوثيق الصلة بربه املوصول الروح بالوحي واإلهلام       ،  الصالة

ورصـيدا حـني ينفـد      ،  ومددا حني ينقطع املدد   ،  وريا يف اهلجري  ،  متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق     
  . . لرصيدا

 واستعمال ظن ومشتقاا يف معىن اليقني كثري يف القرآن ويف لغة العرب عامة             -  واليقني بلقاء اهللا  
وهـو منـاط التقـوى      ؛  هو مناط الصرب واالحتمال    . . واليقني بالرجعة إليه وحده يف كل األمور       -

ومىت استقام امليزان يف هـذه      . قيم الدنيا وقيم اآلخرة   : كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم     . واحلساسية
اليت ال يتردد عاقـل يف      ،  وبدت اآلخرة على حقيقتها   ؛  وعرضا هزيال ،  القيم بدت الدنيا كلها مثنا قليال     

 . اختيارها وإيثارها
توجيها دائما مستمر   ،   وكذلك جيد املتدبر للقرآن يف التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة            

  . . اإلحياء للجميع
   ||     |   

وختويفهم ذلك اليوم املخيـف     ،  وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم   ،  ومن مث عودة إىل نداء بين إسرائيل      
 : إمجاال قبل األخذ يف التفصيل
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واتقوا يوما  . وأين فضلتكم على العاملني   ،  يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم        " 
 .  " وال هم ينصرون، وال يؤخذ منها عدل، عةوال يقبل منها شفا، ال جتزي نفس عن نفس شيئا

فأما بعد ما عتوا عـن      ،   وتفضيل بين إسرائيل على العاملني موقوت بزمان استخالفهم واختيارهم        
فقـد اعلـن اهللا     ،  وختلوا عن التزامام وعهدهم   ،  وجحدوا نعمة اهللا عليهم   ،  وعصوا أنبياءهم ،  أمر رم 

 . وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد، ملسكنةحكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة وا
وإطماع هلم  ؛  هو تذكري هلم مبا كان هلم من فضل اهللا وعهده         ،   وتذكريهم بتفضيلهم على العاملني   

شـكرا  ؛  وإىل عهد اهللا  . فيعودوا إىل موكب اإلميان   ،  لينتهزوا الفرصة املتاحة على يدي الدعوة اإلسالمية      
 .  يف العودة إىل مقام التكرمي الذي يناله املؤمننيورغبة، على تفضيله آلبائهم

 : التحذير من اليوم الذي يأيت وصفه،  ومع اإلطماع يف الفضل والنعمة
  . .  " ال جتزي نفس عن نفس شيئا " 

 وال تغين نفس عن نفس شيئا     ،  وكل نفس مسؤولة عن نفسها    ،  واحلساب شخصي ،   فالتبعة فردية 
وعلى ،  مبدأ التبعة الفردية القائمة على اإلرادة والتمييز من اإلنسان        . ي العظيم وهذا هو املبدأ اإلسالم   . . 

واليت تستجيش اليقظة الدائمـة يف      ،  وهو أقوم املباديء اليت تشعر اإلنسان بكرامته      . العدل املطلق من اهللا   
 اليت يكرمه   فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إىل رصيده من القيم        ،  وكالمها عامل من عوامل التربية    . ضمريه

 . ا اإلسالم
 .  " وال يؤخذ منها عدل. وال يقبل منها شفاعة " 

وال فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفـره        ؛   فال شفاعة تنفع يومئذ من مل يقدم إميانا وعمال صاحلا         
 . ومعصيته

  . .  " وال هم ينصرون " 
 باجلمع باعتبـار جممـوع      وقد عرب هنا   . . وينجيهم من عذابه  ،   فما من ناصر يعصمهم من اهللا     

وانصرف عـن   ،  وال يؤخذ منها عدل   ،  وال يقبل منها شفاعة   ،  النفوس اليت ال جتزي نفس منها عن نفس       
فهذا مبدأ كلي ينال املخاطبني وغري املخاطبني       . اخلطاب يف أول اآلية إىل صيغة الغيبة يف آخرها للتعميم         

 . من الناس أمجعني
|     |     | 
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وكيف جحدوا وكفروا وحادوا    ،  وكيف استقبلوا هذه اآلالء   ،  الء اهللا عليهم  بعدئذ ميضي يعدد آ   
 : ويف مقدمة هذه النعم كانت جنام من آل فرعون ومن العذاب األليم. عن الطريق
يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم    ،  وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب        " 

  " نا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون        وإذ فرق . ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم     
 . . 

باعتبار أم أبناء    -  إنه يعيد على خياهلم ويستحيي يف مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه           
 . ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب - هذا األصل البعيد
من سام املاشية   [ ،  ل فرعون حالة ما كانوا يدميون عذابكم      واذكروا إذ جنيناكم من آ    :  يقول هلم 

مث يـذكر   ! ! وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعموم إياه         ]أي جعلها سائمة ترعى دائما      
كي يضعف ساعد بـين إسـرائيل وتثقـل         . هو تذبيح الذكور واستيحاء اإلناث    . لونا من هذا العذاب   

 ! تبعام
ليلقـي يف  . د النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بالء من رم عظيم       وقبل أن يعرض مشه   

. واختبار وفتنـة  ،  أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبالء       - وحس كل من يصادف شدة     - حسهم
. ويكسب من ورائهما حـني يسـتيقظ  ، ويعترب بالبالء، وأن الذي يستيقظ هلذه احلقيقة يفيد من الشدة     

واألمل . اعا إذا أدرك صاحبه أنه مير بفترة امتحان هلا ما بعدها إن أحسن االنتفاع ا              واألمل ال يذهب ضي   
يهون على النفس حني تعيش ذا التصور وحني تدخر ما يف التجربة املؤملة من زاد للدنيا باخلربة واملعرفة                 

الفرج من عنده وعـدم  وبالتضرع هللا وبانتظار ،  ومن زاد لآلخرة باحتساا عند اهللا     ،  والصرب واالحتمال 
  . .  " ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم:  " ومن مث هذا التعقيب املوحى . . اليأس من رمحته

  . . فإذا فرغ من التعقيب جاء مبشهد النجاة بعد مشاهد العذاب
  . .  " وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون " 

أما هنا فهو جمرد التذكري     . لنجاة يف السور املكية اليت نزلت من قبل        وقد وردت تفصيالت هذه ا    
إمنا يذكرهم ـا يف     . أو من كتبهم وأقاصيصهم احملفوظة    ،  سواء من القرآن املكي   . لقوم يعرفون القصة  

وكأم هم الذين كانوا ينظـرون إىل فـرق         ،  ويتأثروا ذا التصور  ،  ليستعيدوا تصورها ،  صورة مشهد 
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وخاصية االستحياء  ! على مشهد منهم ومرأى    - عليه السالم  - ة بين إسرائيل بقيادة موسى    وجنا،  البحر
 . )1(هذه من أبرز خصائص التعبري القرآين العجيب 

|     |     | 
 : مث ميضي السياق قدما مع رحلة بين إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجني

مث عفونا عنكم من    . ن بعده وأنتم ظاملون   مث اختذمت العجل م   ،  وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة     " 
: وإذ قال موسى لقومه   . وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون      . بعد ذلك لعلكم تشكرون   

ذلكم خري لكـم    ،  فاقتلوا أنفسكم ،  فتوبوا إىل بارئكم  ،  يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل      
  . .  " يمإنه هو التواب الرح، فتاب عليكم، عند بارئكم

عندما ذهب إىل ميعاد     - عليه السالم  - وعبادته يف غيبة موسى   ،   وقصة اختاذ بين إسرائيل للعجل    
وهـي معروفـة    ،  وهنا فقط يذكرهم ا   . مفصلة يف سورة طه السابقة الرتول يف مكة       ،  ربه على اجلبل  

من آل فرعـون  ، باسم اهللالذي أنقذهم ، يذكرهم باحندارهم إىل عبادة العجل مبجرد غيبة نبيهم   . لديهم
ومن أظلم ممن    . .  " وأنتم ظاملون :  " ويصف حقيقة موقفهم يف هذه العبادة     . يسوموم سوء العذاب  

 ! وقد أنقذه اهللا ممن كانوا يقدسون العجول، يترك عبادة اهللا ووصية نبيه ليعبد عجال جسدا
، فيه فرقان بني احلق والباطل     - اةوهو التور  - وآتى نبيهم الكتاب  ،   ومع هذا فقد عفا اهللا عنهم     

 . عسى أن يهتدوا إىل احلق البني بعد الضالل
، فهذه الطبيعة املنهارة اخلاوية ال تقومها إال كفـارة صـارمة          ؛   ومل يكن بد من التطهري القاسي     

 : عنيف يف طريقته ويف حقيقته. وتأديب عنيف
فتوبوا إىل بـارئكم    ،  اذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باخت     : وإذ قال موسى لقومه    " 

  . .  " ذلكم خري لكم عند بارئكم. فاقتلوا أنفسكم
هكذا وردت الروايـات     . . ليطهره ويطهر نفسه  . ليقتل الطائع منكم العاصي   .  أقتلوا أنفسكم 

. فكأمنا يقتل نفسه برضـاه    ،  أن يقتل األخ أخاه   ،  وإنه لتكليف مرهق شاق    . . عن تلك الكفارة العنيفة   
. وال تتناهى عن نكـر    ،  اليت ال تتماسك عن شر    ،  نه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة املنهارة اخلوارة       ولك

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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وليـؤدوا  ؛ وإذ مل يتناهوا بالكالم فليتناهوا باحلسام. ولو تناهوا عن املنكر يف غيبة نبيهم ما عبدوا العجل        
 ! الضريبة الفادحة الثقيلة اليت تنفعهم وتربيهم

 : هللا بعد التطهري وهنا تدركهم رمحة ا
  . .  " فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم " 

|     |     | 
 . . واحتجابا عن مسارب الغيب   ،  ومادية فكر ،  هي هي كثافة حس   ! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   
الـذين اختـارهم    ،  والذي طلب هذا هم السبعون املختارون منهم      ،  فإذا هم يطلبون أن يروا اهللا جهرة      

ويرفضون اإلميان ملوسى إال أن يروا       - الذي فصلت قصته يف السور املكية من قبل        -  ربه موسى مليقات 
لينكشف تعنتهم القـدمي الـذي   ، والقرآن يواجههم هنا ذا التجديف الذي صدر من آبائهم. اهللا عيانا 

طلـب  وحتريضهم بعض املؤمنني علـى      ،  وطلبهم اخلوارق منه  ،  يشابه تعنتهم اجلديد مع الرسول الكرمي     
 : اخلوارق للتثبت من صدقه

. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظـرون    . يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة        : وإذ قلتم  " 
. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املـن والسـلوى        . مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون      

إن احلس املادي الغليظ     . .  " كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون          
  . . أم لعله التعنت واملعاجزة . . هو وحده طريقهم إىل املعرفة

اليت ،  كلها ال تغري من تلك الطبيعة اجلاسية       . . والعفو واملغفرة ،  والنعم اإلهلية ،   واآليات الكثرية 
، ت وقع العذاب والتنكيل   واليت تظل مع ذلك جتادل ومتاحل وال تستجيب إال حت         ،  ال تؤمن إال باحملسوس   

. مما يوحي بأن فترة اإلذالل اليت قضوها حتت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرم إفسادا عميقـا                
، والذي حيطم فضائل النفس البشـرية     ،  وليس أشد إفسادا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل         

ومتردا حني يرفـع    ،  خذاء حتت سوط اجلالد   است: ويغرس فيها املعروف من طباع العبيد     ،  وحيلل مقوماا 
وهكذا هـي يف    ،  وهكذا كانت إسرائيل   . . وتبطرا حني يتاح هلا شيء من النعمة والقوة       ،  عنها السوط 

  . . كل حني
 : ويتعنتون هذا التعنت.  ومن مث جيدفون هذا التجديف

 :  " يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة: وإذ قلتم " 
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 : وهم على اجلبل يف امليقات املعلوم، م اهللا جزاء ذلك التجديف ومن مث يأخذه
  . .  " فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون " 

ويذكرهم ،  وتوهب هلم فرصة احلياة عسى أن يذكروا ويشكروا       ،   ومرة أخرى تدركهم رمحة اهللا    
 : هنا مواجهة ذه النعمة

  . .  " مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون " 
ويذكرهم برعايته هلم يف الصحراء اجلرداء حيث يسر هلم طعاما شـهيا ال جيهـدون فيـه وال                   
 : ووقاهم هجري الصحراء وحر الشمس احملرق بتدبريه اللطيف، يكدون

ومـا  . كلوا من طيبات ما رزقنـاكم     . وأنزلنا عليكم املن والسلوى   ،  وظللنا عليكم الغمام   " 
  . .   "ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

، والصحراء بغري مطر وال سـحب     .  وتذكر الراويات أن اهللا ساق هلم الغمام يظللهم من اهلاجرة         
 وهي باملطر والسحاب رخية ندية تصح فيها األجسام واألرواح        . ويقذف بالشواظ ،  جحيم يفور بالنار  

 وسخر هلم ،  عسلجيدونه على األشجار حلوا كال     " املن " وتذكر الروايات كذلك أن اهللا سخر هلم      . . 
، واملقام املريح ،  وذا توافر هلم الطعام اجليد    . وهو طائر السماين جيدونه بوفرة قريب املنال       " السلوى" 

إن التعقيب األخري يف اآلية يوحي بأم        . . ولكن أتراهم شكروا واهتدوا    . . وأحلت هلم هذه الطيبات   
 ! ا إال أنفسهمفما ظلمو، وإن كانت عاقبة ذلك عليهم. ظلموا وجحدوا

  . .  " وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " 
|     |     | 

 : وميضي السياق يف مواجهتهم مبا كان منهم من احنراف ومعصية وجحود
، وادخلـوا البـاب سـجدا     ،  فكلوا منها حيث شئتم رغدا    ،  ادخلوا هذه القرية  : وإذ قلنا  " 
، فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيـل هلـم  . سننينغفر لكم خطاياكم وسرتيد احمل   . حطة: وقولوا

  . .  " مبا كانوا يفسقون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
اليت أمر اهللا بين إسرائيل بعـد       ،   وتذكر بعض الروايات أن القرية املقصودة هنا هي بيت املقدس         

واليت نكص بنو إسرائيل    ،  انوا يسكنوا وخيرجوا منها العمالقة الذين ك    ،  خروجهم من مصر أن يدخلوها    
وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا منـها          ،  يا موسى إن فيها قوما جبارين     :  " عنها وقالوا 
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إنا لن ندخلها أبدا ما داموا       :  " - عليه السالم  - واليت قالوا بشأا لنبيهم موسى     . .  " فإنا داخلون 
، ومن مث كتب عليهم رم التيه أربعني سنة        . . !  " نا هاهنا قاعدون  فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إ     

ولكنهم بدال من أن يدخلوها سجدا       . . فتح املدينة ودخلها  ،  حىت نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون       
 . . أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنـا       . . حطة: ويقولوا،  عالمة على التواضع واخلشوع   ،  كما أمرهم اهللا  

  . . وقالوا قوال آخر غري الذي أمروا به، ى غري اهليئة اليت أمروا ادخلوها عل
وقد كان مما وقع بعد الفترة اليت يدور عنها احلديث          ؛   والسياق يواجههم ذا احلادث يف تارخيهم     

كله  . . ووسطه كطرفيه ،  قدميه كحديثه ،  ذلك أنه يعترب تارخيهم كله وحدة      - وهي عهد موسى   - هنا
 ! رد وعصيان واحنرافخمالفة ومت

 . . ويذكرهم حبادث يعلمونـه   ،  فقد كان القرآن خياطبهم بأمر يعرفونه     ،   وأيا كان هذا احلادث   
وأن يـدعوا اهللا    ،  وأمرهم أن يدخلوها يف هيئة خشوع وخضوع      ؛  فلقد نصرهم اهللا فدخلوا القرية املعينة     

فخـالفوا  . حملسنني من فضله ونعمته   وأن يزيد ا  ،  ووعدهم أن يغفر هلم خطاياهم    ؛  ليغفر هلم وحيط عنهم   
 : عن هذا كله كعادة يهود

  . .  " فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم " 
وإمـا لتقريـر    . إما ألم كانوا فريقا منهم هو الذي بدل وظلـم         .  وخيص الذين ظلموا بالذكر   

 . إذا كان قد وقع منهم مجيعا، وصف الظلم هلم مجيعا
  . .  " ين ظلموا رجزا من السماء مبا كانوا يفسقونفأنزلنا على الذ " 

 ! وكانت هذه واحدة من أفاعيل بين إسرائيل . . املخالفة واخلروج: والفسوق. العذاب:  والرجز
|     |     | 

كذلك أفاض علـيهم الـري      ،  وكما يسر اهللا لبين إسرائيل الطعام يف الصحراء والظل يف اهلاجرة          
والقـرآن يـذكرهم    - عليه السالم - رية اليت أجراها اهللا على يدي نبيه موسى       خبارقة من اخلوارق الكث   

 : وكيف كان مسلكهم بعد اإلفضال واألنعام، بنعمة اهللا عليهم يف هذا املقام
. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا    ،  اضرب بعصاك احلجر  : فقلنا،  وإذ استسقى موسى لقومه    " 

  . .  "  من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدينكلوا واشربوا. قد علم كل أناس مشرم
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وأمره أن يضرب حجـرا معينـا       . طلبها من ربه فاستجاب له    .  لقد طلب موسى لقومه السقيا    
وكانوا يرجعون إىل اثين عشر سـبطا       ،  فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بين إسرائيل        ،  بعصاه

هـم   - أو يعقـوب   - وأحفـاد إسـرائيل    - بون إليه وهو إسرائيل الذي ينتس    - بعدة أحفاد يعقوب  
وكانوا . وهم رؤوس قبائل بين إسرائيل    ،  والذين يرد ذكرهم مكررا يف القرآن     ،  املعروفون باسم األسباط  

 . الذي تنسب فيه القبيلة إىل رأسها الكبري، ما يزالون يتبعون النظام القبلي
.  العني اخلاصة م من االثنيت عشرة عينا       أي . .  " قد علم كل أناس مشرم    :  "  ومن مث يقول  

 : على سبيل اإلباحة واإلنعام والتحذير من االعتداء واإلفساد، وقيل هلم
  . .  " وال تعثوا يف األرض مفسدين، كلوا واشربوا من رزق اهللا " 

|     |     | 
جر فقد أنبع اهللا    فأما احل . والسماء بشواظها ورجومها  ،  لقد كانوا بني الصحراء جبدا وصخورها     

، ولكن البنية النفسية املفككة    . . عسال وطريا : وأما السماء فأنزل هلم منها املن والسلوى      ،  هلم منه املاء  
، أبت على القوم أن يرتفعوا إىل مستوى الغاية اليت من أجلها أخرجوا من مصر             ،  واجلبلة اهلابطة املتداعية  

مـن   - عليه السالم  - على يدي نبيهم موسى    -  اهللا لقد أخرجهم  . . ومن أجلها ضربوا يف الصحراء    
، وللعزة تكـاليف  ،  وللحرية مثن  . . ولريفعهم من املهانة والضعة   ،  الذل واهلوان ليورثهم األرض املقدسة    

وال يريدون أن ينهضـوا     ،  ولكنهم ال يريدون أن يؤدوا الثمن     . ولألمانة الكربى اليت ناطهم اهللا ا فدية      
حىت بأن يغريوا   . حىت بأن يتركوا مألوف حيام الرتيبة اهلينة      . ون أن يدفعوا الفدية   وال يريد ،  بالتكاليف

يف طريقهم إىل العزة واحلريـة      ،  وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حيام اجلديدة     ،  مألوف طعامهم وشرام  
 . . القثـاء يريدون العدس والثوم والبصل و    . إم يريدون األطعمة املنوعة اليت ألفوها يف مصر       . والكرامة
 : وهم يدعون يف املدينة دعاواهم العريضة. وهذا ما يذكرهم القرآن به! وما إليها

فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبـت األرض         ،  يا موسى لن نصرب على طعام واحد      : وإذ قلتم  " 
اهبطـوا  ؟ أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري   : قال. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها     

ذلـك بـأم    ،  وباؤوا بغضب من اهللا   ،  وضربت عليهم الذلة واملسكنة    . . مصرا فإن لكم ما سألتم    
  . .  " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري احلق

 : طلبهم باالستنكار - عليه السالم -  ولقد تلقى موسى
  "  . . ؟  خريأتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو " 
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 ؟  أتريدون الدنية وقد أراد اهللا لكم العلية
  . .  " اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم " 

، فهو موفور يف أي مصر مـن األمصـار      ؛  ال يستحق الدعاء  ،   إما مبعىن أن ما يطلبونه هني زهيد      
عـودوا   . . أخرجتم منهاوإما مبعىن عودوا إذن إىل مصر اليت  . . فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها  

! حيث جتدون العدس والبصل والثوم والقثاء      . . إىل حياتكم اخلانعة الذليلة   . إىل حياتكم الدارجة املألوفة   
  . . تأنيبا هلم وتوبيخا - عليه السالم - ويكون هذا من موسى . . ودعوا األمور الكبار اليت ندبتم هلا

أرجحه بسبب ما أعقبه يف السـياق مـن    ،   املفسرين وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض      
 : قوله تعاىل
  . .  " وضربت عليهم الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من اهللا " 

يف  - من الناحية التارخييـة    - مل يكن ،  وعودم بغضب اهللا  ،   فإن ضرب الذلة واملسكنة عليهم    
 : كرته اآلية يف ختامهابعد وقوع ما ذ، إمنا كان فيما بعد؛ هذه املرحلة من تارخيهم

ذلك مبا عصـوا وكـانوا   . ويقتلون النبيني بغري احلق، ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اهللا   " 
 .  " يعتدون

إمنا عجل السياق بذكر الذلـة واملسـكنة        . وقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى بأجيال        
فناسب أن يكون قول موسـى      ! والقثاءوالغضب هنا ملناسبته ملوقفهم من طلب العدس والبصل والثوم          

مث هفوة نفوسهم للمطـاعم الـيت   ، وبالنجاة منه، هو تذكري هلم بالذل يف مصر     " اهبطوا مصرا " ،    هلم
 ! ألفوها يف دار الذل واهلوان

|     |     | 
فقد قتلوا  . ومل يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة             

 - وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة احلق املخلصـني  - وا ونشروا باملناشري عددا من أنبيائهم     وذحب
وكان هلم يف كل ميـدان مـن   . وعصوا أبشع املعصية، واعتدوا أشنع االعتداء،  وقد كفروا أشنع الكفر   

 ! هذه امليادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل
كانوا دائما يدعون أم هـم وحـدهم        .  عجيبة  ومع هذا كله فقد كانت هلم دعاوى عريضة       

وأن فضـل اهللا هلـم      ؛  وهم وحدهم الذين يناهلم ثواب اهللا     ،  وهم وحدهم شعب اهللا املختار    ،  املهتدون
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، ويقرر قاعدة من قواعده الكليـة     ،  وهنا يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة      . . وحدهم دون شريك  
مـىت  ،  ووحدة العقيـدة   . . يقرر قاعدة وحدة اإلميان   . وهأو تسبقه أو تتل   ،  اليت تتخلل القصص القرآين   
وإن فضل اهللا ليس حجرا حمجورا      . واإلميان به إميانا ينبثق منه العمل الصاحل      ،  انتهت إىل إسالم النفس هللا    

كل حبسب دينه الذي كان     ،  يف كل زمان ويف كل مكان     ،  إمنا هو للمؤمنني أمجعني   ،  على عصبية خاصة  
 : الة التالية بالدين الذي جيب أن يصري املؤمنون إليهحىت جتيء الرس، عليه

من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل       - والصابئني،  والنصارى،  والذين هادوا ،  إن الذين آمنوا   " 
  . .  " وال خوف عليهم وال هم حيزنون، فلهم أجرهم عند رم - صاحلا

وإما مبعـىن   ،  إما مبعىن عادوا إىل اهللا     - ودوالذين هادوا هم اليه   .  والذين آمنوا يعين م املسلمني    
األرجح أم تلك الطائفة    : والصابئون - عليه السالم  - والنصارى هم اتباع عيسى    - أم أوالد يهوذا  

فبحثـوا  ، الذي ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة األصنام        ،  من مشركي العرب قبل البعثة    
ملـة  ،  إم يتعبدون على احلنيفيـة األوىل     : وقالوا،  وا إىل التوحيد  فاهتد،  ألنفسهم عن عقيدة يرتضوا   

أي  - إم صبأوا : فقال عنهم املشركون  . واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون هلم دعوة فيهم        ،  إبراهيم
وهذا القـول   . ومن مث مسوا الصابئة   . كما كانوا يقولون عن املسلمني بعد ذلك       - مالوا عن دين آبائهم   

 . لقول بأم عبدة النجوم كما جاء يف بعض التفاسريأرجح من ا
فإن هلم أجرهم عنـد     ،   واآلية تقرر أن من آمن باهللا واليوم اآلخر من هؤالء مجيعا وعمل صاحلا            

وذلك طبعا   . . ال بعصبية جنس أو قوم    ،  فالعربة حبقيقة العقيدة  . وال خوف عليهم وال هم حيزنون     ،  رم
 . عدها فقد حتدد شكل اإلميان األخريأما ب. قبل البعثة احملمدية

|     |     | 
  . . مث ميضي السياق يستعرض مواقف بين إسرائيل يف مواجهة يهود املدينة مبسمع من املسلمني

واذكروا ما فيه لعلكـم  ، خذوا ما آتيناكم بقوة  : ورفعنا فوقكم الطور  ،  وإذ أخذنا ميثاقكم   " 
  . .  " ضل اهللا عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرينفلوال ف، مث توليتم من بعد ذلك. تتقون

واملهم هنا هو   . وبعضه ورد يف هذه السورة فيما بعد      ،   وتفصيل هذا امليثاق وارد يف سور أخرى      
، والتناسق النفسي والتعبريي بني قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهـد            ،  استحضار املشهد 

وال يقبـل   ،  فأمر العقيدة ال رخاوة فيه وال متيع      . عزموا فيه عزمية  وأن ي . وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة     
فال سبيل فيـه    ،  وهو جد وحق   . . إنه عهد اهللا مع املؤمنني     . . أنصاف احللول وال اهلزل وال الرخاوة     
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أعظم من كل مـا     . إنه أمر عظيم  . ولكن هذه هي طبيعته   ! نعم،  وله تكاليف شاقة   . . لغري اجلد واحلق  
املتجمع اهلم والعزميـة  ، فال بد أن تقبل عليه النفس إقبال اجلاد القاصد العارف بتكاليفه     . وديف هذا الوج  

وال بد أن يدرك صاحب هذا األمر أنه إمنا يودع حياة الدعـة والرخـاء               . املصمم على هذه التكاليف   
وكما قال    "  . .مضى عهد النوم يا خدجية    :  " وقد نودي للتكليف   ع كما قال رسول اهللا   ،  والرخاوة

 : وكما قال لبين إسرائيل . .  " إنا سنلقي عليك قوال ثقيال:  " له ربه
  . .  " واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.  "  " خذوا ما آتيناكم بقوة " 

، ال بد مع هذا من تذكر ما فيه        . .  وال بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم         
فعهـد اهللا   . كي ال يكون األمر كله جمرد محاسة ومحية وقوة        ،   احلقيقة والتكيف ذه ،  واستشعار حقيقته 

ويستقر يف السلوك   ،  ويستقر يف احلياة وضعا ونظاما    ،  منهج يستقر يف القلب تصورا وشعورا     ،  منهج حياة 
 . وينتهي إىل التقوى واحلساسية برقابة اهللا وخشية املصري، أدبا وخلقا

 : وغلبت عليها جبلتها، يزالقد أدركت إسرائيل حن!  ولكن هيهات
  . .  " مث توليتم من بعد ذلك " 

 : فأنقذها من اخلسار املبني؛  مث أدركتها رمحة اهللا مرة أخرى ومشلها فضله العظيم
  . .  " فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرين " 

|     |     | 
والتحلل من العهـد والعجـز عـن         ،ومرة أخرى يواجههم مبظهر من مظاهر النكث والنكسة       

 : والضعف أمام اهلوى أو النفع القريب، والضعف عن احتمال تكاليفه، االستمساك به
فجعلناهـا  ،  كونوا قردة خاسـئني   : فقلنا هلم : ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت       " 

  . .  " وموعظة للمتقني، نكاال ملا بني يديها وما خلفها
واسأهلم عن القرية الـيت  :  " كاية اعتدائهم يف السبت يف موضع آخر فقال    وقد فصل القرآن ح   

ويوم ال يسـبتون ال     ،  كانت حاضرة البحر إذ يعدون يف السبت إذ تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعا            
فجعل اهللا هلم يوم السبت راحـة مقدسـا ال          ،  فلقد طلبوا أن يكون هلم يوم راحة مقدس        . .  " تأتيهم

وكان ابـتالء مل    ! وختتفي يف غريه  ،  مث ابتالهم بعد ذلك باحليتان تكثر يوم السبت       . لمعاشيعملون فيه ل  
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؟ أتتركه وفاء بعهد واستمساكا مبيثـاق ؟ وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع  ! تصمد له يهود  
 ! إن هذا ليس من طبع يهود

وطون على احليتـان يف يـوم       راحوا حي . اعتدوا على طريقتهم امللتوية   .  ومن مث اعتدوا يف السبت    
حىت إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشـلوا السـمك         ! وال يصيدوا ،  ويقطعوا عن البحر حباجز   ،  السبت
 ! احملجوز

  . .  " كونوا قردة خاسئني: فقلنا هلم " 
. والنكوص عن مقـام اإلنسـان ذي اإلرادة       ،   لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع اهللا        

والبهيمة اليت ال ترتفع على دعـوة       ،  احليوان الذي ال إرادة له    ،   إىل عامل احليوان والبهيمة    فانتكسوا ذا 
خصيصـة اإلرادة   . انتكسوا مبجرد ختليهم عن اخلصيصة األوىل اليت جتعل من اإلنسان إنسـانا           ! البطون

 . املستعلية املستمسكة بعهد اهللا
، استحالوا إليها بأرواحهم وأفكـارهم    فقد  ،   وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم      

 ! وانطباعات الشعور والتفكري تعكس على الوجوه واملالمح مسات تؤثر يف السحنة وتلقي ظلها العميق
وموعظة نافعـة للمـؤمنني يف      ،   ومضت هذه احلادثة عربة رادعة للمخالفني يف زماا وفيما يليه         

 : مجيع العصور
  . .  "  وما خلفها وموعظة للمتقنيفجعلناها نكاال ملا بني يديها " 

|     |     | 
ال جمرد إشـارة    ،  جتيء مفصلة ويف صورة حكاية     "  . . البقرة " ويف اية هذا الدرس جتيء قصة     

وهي ترسم مسة   ؛  كما أا مل ترد يف موضع آخر      ،  ذلك أا مل ترد من قبل يف السور املكية        ،  كالذي سبق 
 : اليت تتسم ا إسرائيل، ومتحل املعاذير، ستجابةاللجاجة والتعنت والتلكؤ يف اال

أعـوذ  : قال؟  أتتخذنا هزوا : قالوا. إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة     : وإذ قال موسى لقومه    " 
إا بقرة ال فـارض     : إنه يقول : قال؟  ادع لنا ربك يبني لنا ما هي      : قالوا. باهللا أن أكون من اجلاهلني    

: إنه يقول : قال؟  ادع لنا ربك يبني لنا ما لوا      : قالوا. لوا ما تؤمرون  فافع،  عوان بني ذلك  ،  وال بكر 
، إن البقر تشابه علينا   ،  ادع لنا ربك يبني لنا ما هي      : قالوا. إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين      

ة مسـلم ،  إا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث        : إنه يقول : قال. وإنا إن شاء اهللا ملهتدون    
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، وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها     . . فذحبوها وما كادوا يفعلون   . اآلن جئت باحلق  : قالوا. ال شية فيها  
ويريكم آياته لعلكـم    ،  كذلك حييي اهللا املوتى   ،  اضربوه ببعضها : فقلنا. واهللا خمرج ما كنتم تكتمون    

  "  . . تعقلون
 . . جمال للنظر يف جوانـب شـىت       - كما يعرضها السياق القرآين    -  ويف هذه القصة القصرية   

وحقيقـة  ، وجانب داللتها على قدرة اخلـالق . جانب داللتها على طبيعة بين إسرائيل وجبلتهم املوروثة    
  . . مث جانب األداء الفين يف عرض القصة بدءا واية واتساقا مع السياق. وطبيعة املوت واحلياة، البعث

انقطـاع الصـلة بـني      :  واضحة يف قصة البقرة هذه      إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو     
واالستعداد لتصديق ما يأتيهم به     ،  والثقة باهللا ،  نبع اإلميان بالغيب  : وذلك النبع الشفيف الرقراق   ،  قلوم
والسخرية املنبعثة من صفاقة القلب     ،  وتلمس احلجج واملعاذير  ،  مث التلكؤ يف االستجابة للتكاليف    . الرسل

 ! وسالطة اللسان
وكان هذا القول ـذه الصـيغة        . .  " إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة     :  " لقد قال هلم نبيهم    

برمحة من اهللا ورعايـة     ،  فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب املهني       . يكفي لالستجابة والتنفيذ  
فمـاذا   . .  على هداهالذي يسري م،  إمنا هو أمر اهللا   ،  وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه       ؛  وتعليم

! وااما لنبيهم الكرمي بأنه يهزأ م ويسخر منـهم        ،  لقد كان جوام سفاهة وسوء أدب     ؟  كان اجلواب 
أن يتخذ اسم اهللا وأمره مادة مـزاح         - فضال على أن يكون رسول اهللا      - كأمنا جيوز إلنسان يعرف اهللا    

 : وسخرية بني الناس
  " . ؟ أتتخذنا هزوا: قالوا " 

وعن طريـق التعـريض    ،  وأن يردهم برفق  ؛  ن رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ باهللا         وكا
وأن يبني هلم أن ما ظنوه به ال يليق إال          ؛  إىل جادة األدب الواجب يف جانب اخلالق جل عاله        ،  والتلميح

 : ال يعرف ذلك األدب وال يتوخاه، جباهل بقدر اهللا
  . .  " أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني: قال " 

 . . وينفذوا أمـر نبـيهم    ،  ويرجعوا إىل رم  ،   وكان يف هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إىل أنفسهم       
 ! ولكنها إسرائيل
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، أن ميدوا أيديهم إىل أية بقرة فيـذحبوها        - وهم يف سعة من األمر     - لقد كان يف وسعهم   . نعم
فـإذا هـم    ،   التلكؤ وااللتواء تدركهم   ولكن طبيعة . منفذون إلشارة رسوله  ،  فإذا هم مطيعون ألمر اهللا    

والسؤال ذه الصيغة يشي بأم ما يزالون يف         "  . . ؟  ادع لنا ربك يبني لنا ما هي      : قالوا:  " يسألون
فكامنا هـو    . .  " ادع لنا ربك  :  " يقولون: فهم أوال ! شكهم أن يكون موسى هازئا فيما أى إليهم       

يطلبون منه أن   : وهم ثانيا ! ة ال تعنيهم هم إمنا تعين موسى وربه       وكأن املسأل ! ربه وحده ال رم كذلك    
 - وإن كان املقصـود الصـفة      - والسؤال عن املاهية يف هذا املقام      " ؟  ما هي :  " يدعو ربه ليبني هلم   

بقـرة  . وقد قال هلم هذا من أول األمر بال حتديد لصفة وال مسة           . إا بقرة ؟  ما هي  . . إنكار واستهزاء 
 ! وكفى

إنـه ال   . بأن يسلك يف اإلجابة طريقا غري طريق السـؤال        ،  هنا كذلك يردهم موسى إىل اجلادة      
إمنا جييبهم كما ينبغـي أن       . . جيبههم باحنرافهم يف صيغة السؤال كي ال يدخل معهم يف جدل شكلي           

 : جييبهم عن صفة البقرة. جييب املعلم املريب من يبتليه اهللا م من السفهاء املنحرفني
  . .  " عوان بني ذلك، إا بقرة ال فارض وال بكر: قال  "

مث يعقب على هذا البيـان امـل        . وسط بني هذا وذاك   ،   إا بقرة ال هي عجوز وال هي شابة       
 : بنصيحة آمرة حازمة

  . .  " فافعلوا ما تؤمرون " 
،  اجلادة مـرتني   وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إىل     ؛   ولقد كان يف هذا كفاية ملن يريد الكفاية       

ال عجـوز وال  ،  أن يعمدوا إىل أية بقرة من أبقـارهم       . وملح هلم باألدب الواجب يف السؤال ويف التلقي       
ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد     ،  وينفذوا بذحبها أمر رم   ،  فيخلصوا ا ذمتهم  ،  متوسطة السن ،  صغرية

 ! ولكن إسرائيل هي إسرائيل . . والتضييق
 : ن لقد راحوا يسألو

  "  . . ؟ ادع لنا ربك يبني لنا ما لوا: قالوا " 
 - وقد شققوا املوضوع وطلبوا التفصيل     - ومل يكن بد  !  " ادع لنا ربك  :  "  هكذا مرة أخرى  

 : أن يأتيهم اجلواب بالتفصيل
  . .  " إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين، إنه يقول: قال " 
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فأصبحوا مكلفـني أن   - وكانوا من األمر يف سعة - ائرة االختيار وهكذا ضيقوا على أنفسهم د  
وهي بعد هذا   ،  ال عجوز وال صغرية   ،  بل عن بقرة متوسطة السن     . . جمرد بقرة  . . يبحثوا ال عن بقرة   
وسـرور   . .  " تسر النـاظرين  :  " وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة وال شوهاء       ؛  صفراء فاقع لوا  

فهـذا  ؛  أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع يف تلك البقرة املطلوبة           الناظرين ال يتم إال     
وأن ينفروا مـن اهلـزال والتشـويه    ، أن يعجبوا باحليوية واالستواء ويسروا: هو الشائع يف طباع الناس   

 . ويشمئزوا
ـ   ،  يعقدون األمور ،  ولكنهم ميضون يف طريقهم   ،   ولقد كان فيما تلكأوا كفاية     ى ويشـددون عل

 : لقد عادوا مرة أخرى يسألون من املاهية. فيشدد اهللا عليهم، أنفسهم
  . .  " ادع لنا ربك يبني لنا ما هي: قالوا " 

 :  ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن األمر مشكل
  . .  " إن البقر تشابه علينا " 

 : فهم يقولون.  وكأمنا استشعروا حلاجتهم هذه املرة
  . .  "  إن شاء اهللا ملهتدونوإنا " 

وأن تزيد دائرة االختيار املتاحـة هلـم        ،   ومل يكن بد كذلك أن يزيد األمر عليهم مشقة وتعقيدا         
 : كانوا يف سعة منها ويف غىن عنها، بإضافة أوصاف جديدة للبقرة املطلوبة، حصرا وضيقا

  . .  " مسلمة ال شية فيها، ثإنه يقول إا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلر: قال " 
 - بل مل يعد بد أن تكون     . صفراء فاقع لوا فارهة فحسب    .  وهكذا مل تعد بقرة متوسطة العمر     

وأن تكون كـذلك خالصـة      ؛  بقرة غري مذللة وال مدربة على حرث األرض أو سقي الزرع           - مع هذا 
 . اللون ال تشوا عالمة

 : وضاق جمال االختيار، اعفت الشروطوتض، وبعد أن تعقد األمر . .  هنا فقط
  . .  " اآلن جئت باحلق: قالوا " 

أو كأم مل يستيقنوا أن ما جاءهم به هـو احلـق إال             . كأمنا كان كل ما مضى ليس حقا      !  اآلن
 ! اللحظة
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 ! !  " فذحبوها وما كادوا يفعلون " 
 : الغاية من األمر والتكليفكشف اهللا هلم عن  - وبعد تنفيذ األمر والنهوض بالتكليف -  عندئذ

كذلك . اضربوه ببعضها : فقلنا،  واهللا خمرج ما كنتم تكتمون    ،  وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها     " 
  . .  " ويريكم آياته لعلكم تعقلون، حييي اهللا املوتى

وحقيقـة  ، جانب داللتها على قـدرة اخلـالق  .  وهنا نصل إىل اجلانب الثاين من جوانب القصة   
 : وهنا يتغري السياق من احلكاية إىل اخلطاب واملواجهة. بيعة املوت واحلياةوط، البعث

مث ؛  لقد كانوا قد قتلوا نفسا منـهم       . .  لقد كشف اهللا لقوم موسى عن احلكمة من ذبح البقرة         
فأراد اهللا أن يظهر احلـق      ؛  ومل يكن هناك شاهد   . جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه        

 . وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح      ،  وكان ذبح البقرة وسيلة إىل إحيائه     ؛  القتيل ذاته على لسان   
؛ وليجلو الريب والشكوك اليت أحاطت مبقتله     ،  ليخرب بنفسه عن قاتله   ،  فعادت إليه احلياة  ،  وهكذا كان . 

 . وليحق احلق ويبطل الباطل بأوثق الرباهني
مث ما مناسبة البقـرة     ؟  قادر على أن حييي املوتى بال وسيلة      واهللا  ،  فيم كانت هذه الوسيلة   .  ولكن

 ؟ املذبوحة مع القتيل املبعوث
وبضعة من جسد ذبيح ترد ا احليـاة إىل          . . إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بين إسرائيل        

كشف هلم  إمنا هي جمرد وسيلة ظاهرة ت      . . وما يف هذه البضعة حياة وال قدرة على األحياء        . جسد قتيل 
فهم يشاهدون آثارها وال يدركون كنهها وال طريقتها        . اليت ال يعرف البشر كيف تعمل     ،  عن قدرة اهللا  
كذلك مبثل هذا الذي ترونه واقعا وال تـدرون كيـف            . .  " كذلك حييي اهللا املوتى   :  " يف العمل و  

 . ومبثل هذا اليسر الذي ال مشقة فيه وال عسر؛ وقع
ولكنها يف حساب القدرة    . ة املوت وطبيعة احلياة مسافة هائلة تدير الرؤوس        إن املسافة بني طبيع   

إن إدراك املاهيـة     . . وما ال ميكن ألحد إدراكه    . هذا ما ال أحد يدريه    . . ؟    كيف . . اإلهلية أمر يسري  
ـ    ! ال سبيل إليه يف عامل الفانني     ،  والكيفية هنا سر من أسرار األلوهية      ري وإن يكن يف طوق العقـل البش

  . .  " ويريكم آياته لعلكم تعقلون:  " إدراك داللته واالتعاظ ا
  . .  وأخريا جنيء إىل مجال األداء وتناسقه مع السياق
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حنن ال نعرف يف مبدأ عرض      . فإذا حنن أمام جمهول ال نعرف ما وراءه       ،   هذه قصة قصرية نبدؤها   
ويف هذا اختبار   ،  ا أن بين إسرائيل إذ ذاك مل يعرفوا       كم،  القصة ملاذا يأمر اهللا بين إسرائيل أن يذحبوا بقرة        

 . ملدى الطاعة واالستجابة والتسليم
فال نرى احلوار ينقطع ليثبت مـا دار بـني          ،   مث تتابع احلوار يف عرض القصة بني موسى وقومه        

م مث يعود إلـيه   ،  فكان يسأله ،  على حني أم كانوا يف كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه           ؛  موسى وربه 
إن هذا السـكوت هـو       . . إنه سأل ربه وال إن ربه أجابه      : ولكن سياق القصة ال يقول     . . باجلواب

 ! اليت ال جيوز أن تكون يف طريق اللجاجة اليت يزاوهلا بنو إسرائيل، الالئق بعظمة اهللا
على ،  اطقاانتفاض امليت مبعوثا ن    - كما بوغت ا بنو إسرائيل     -  مث تنتهي إىل املباغتة يف اخلامتة     

 ! ليس فيها من حياة وال مادة حياة، ضربة من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة
 ومن مث يلتقي مجال األداء التعبريي حبكمة السياق املوضوعية يف قصة قصرية من القصص القرآين               

 . )1(اجلميل 
|     |     | 

ـ      ،  وتعقيبا على هذا املشهد األخري من القصة       تجيش يف قلـوب بـين   الذي كان من شأنه أن يس
وتعقيبا كذلك على كل ما سلف من املشاهد و األحداث والعـرب  ؛  إسرائيل احلساسية واخلشية والتقوى   

 : جتيء هذه اخلامتة املخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب، والعظات
وإن من احلجارة ملا يتفجـر  . فهي كاحلجارة أو أشد قسوة، مث قست قلوبكم من بعد ذلك      " 
 وما اهللا بغافل عما    . وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا      . وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء      ،  ارمنه األ
  . .  " تعملون

هي حجارة هلم ا سابق      . . فإذا قلوم منها أجدب وأقسى    ،   واحلجارة اليت يقيس قلوم إليها    
 حني جتلى عليه اهللا وخر موسـى        ورأوا اجلبل يندك  ،  فقد رأوا احلجر تتفجر منه اثنتا عشرة عينا       . عهد

 قلوب قاسية جاسية جمدبة كافرة     . . وال تنبض خبشية وال تقوى    ،  ولكن قلوم ال تلني وال تندى     ! صعقا
 : ومن مث هذا التهديد. . 

 .  " وما اهللا بغافل عما تعملون " 

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب " القصة يف القرآن :  "  يراجع فصل)1(
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وااللتواء ،  تكذيب وذا خيتم هذا الشطر من اجلولة مع بين إسرائيل يف تارخيهم احلافل بالكفر وال             
  . . والتمرد والفسوق، والقسوة واجلدب، والكيد والدس، واللجاجة

|     |     | 
أَفَتطْمعونَ أَن يؤِمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَِريق منهم يسمعونَ كَالَم اللِّه ثُم يحرفُونه ِمن بعِد مـا   + 

 وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا وِإذَا خالَ بعضـهم ِإلَـى بعـٍض قَـالُواْ                 75عقَلُوه وهم يعلَمونَ    
 أَوالَ يعلَمونَ أَنَّ اللّه يعلَم      76أَتحدثُونهم ِبما فَتح اللّه علَيكُم ِليحآجوكُم ِبِه ِعند ربكُم أَفَالَ تعِقلُونَ            

 فَويـلٌ  78 وِمنهم أُميونَ الَ يعلَمونَ الِْكتاب ِإالَّ أَماِني وِإنْ هم ِإالَّ يظُنونَ 77 يِسرونَ وما يعِلنونَ  ما
            واْ ِبِه ثَمرتشِعنِد اللِّه ِلي ـذَا ِمنقُولُونَ هي ثُم ِديِهمِبأَي ابونَ الِْكتبكْتي ـا      لِّلَِّذينمم ملٌ لَّهيناً قَِليالً فَو

 وقَالُواْ لَن تمسنا النار ِإالَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتخذْتم ِعنـد            79كَتبت أَيِديِهم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ       
 بلَى مـن كَسـب سـيئَةً        80 اللِّه ما الَ تعلَمونَ      اللِّه عهدا فَلَن يخِلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى        

 والَّـِذين آمنـواْ وعِملُـواْ    81وأَحاطَت ِبِه خِطيـئَته فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلـدونَ          
ذْ أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ الَ تعبدونَ        وإِ 82الصاِلحاِت أُولَـِئك أَصحاب الْجنِة هم ِفيها خاِلدونَ        

ِإالَّ اللّه وِبالْواِلديِن ِإحساناً وِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وقُولُواْ ِللناِس حسناً وأَِقيمواْ الصـالَةَ              
 وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم الَ تسِفكُونَ ِدماءكُم       83 منكُم وأَنتم معِرضونَ     وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم ِإالَّ قَِليالً     

 ثُم أَنتم هـؤالء تقْتلُونَ أَنفُسـكُم  84والَ تخِرجونَ أَنفُسكُم من ِدياِركُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ          
كُم من ِدياِرِهم تظَاهرونَ علَيِهم ِباِإلثِْم والْعدواِن وِإن يأتوكُم أُسارى تفَـادوهم            وتخِرجونَ فَِريقاً من  

                ـلُ ذَِلـكفْعن ياء مزا جٍض فَمعونَ ِببكْفُرتاِب وِض الِْكتعونَ ِببِمنؤأَفَت مهاجرِإخ كُملَيع مرحم وهو
 ِخزي ِفي الْحياِة الدنيا ويوم الِْقيامِة يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُـونَ                 ِمنكُم ِإالَّ 

 86صـرونَ    أُولَـِئك الَِّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا ِباَآلِخرِة فَالَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ين             85
ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب وقَفَّينا ِمن بعِدِه ِبالرسِل وآتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيـدناه ِبـروِح                 

 87بتم وفَِريقـاً تقْتلُـونَ      الْقُدِس أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ ِبما الَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَِريقاً كَذَّ          
 ولَما جاءهم ِكتاب من ِعنـِد اللّـِه   88وقَالُواْ قُلُوبنا غُلْف بل لَّعنهم اللَّه ِبكُفِْرِهم فَقَِليالً ما يؤِمنونَ     
فَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَـرواْ ِبـِه         مصدق لِّما معهم وكَانواْ ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَ         

     لَى الْكَاِفِرينةُ اللَّه عن89فَلَع               لُ اللّـهزنياً أَن يغب لَ اللّهزا أنواْ ِبمكْفُرأَن ي مهاْ ِبِه أَنفُسورتا اشمِبئْس 
 وِإذَا ِقيلَ   90 ِبغضٍب علَى غَضٍب وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهني        ِمن فَضِلِه علَى من يشاء ِمن ِعباِدِه فَبآؤواْ       
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                  مهعا مقاً لِّمدصم قالْح وهو اءهرا وكْفُرونَ ِبميا ونلَيآ أُنِزلَ عِبم ِمنؤقَالُواْ ن لَ اللّها أَنزواْ ِبمآِمن ملَه
لُونَ أَنِبيقْتت قُلْ فَِلم ِمِننيؤم ملُ ِإن كُنت91اء اللِّه ِمن قَب  

 وِإذْ أَخـذْنا    92ولَقَد جاءكُم موسى ِبالْبيناِت ثُم اتخذْتم الِْعجلَ ِمن بعِدِه وأَنـتم ظَـاِلمونَ              
        اسٍة واكُم ِبقُونيا آتذُواْ مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرو واْ ِفـي        ِميثَاقَكُمـِربأُشا ونيصعا ونِمعواْ قَالُواْ سعم

            ِمِننيؤم مِإن كُنت كُمانِبِه ِإمي كُمرأْما يمقُلْ ِبئْس لَ ِبكُفِْرِهمالِْعج 93قُلُوِبِهم       ارالـد لَكُم تقُلْ ِإن كَان 
 ولَن يتمنوه أَبدا ِبمـا      94تمنواْ الْموت ِإن كُنتم صاِدِقني      اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خاِلصةً من دوِن الناِس فَ       

      ِبالظَّاِلمني ِليمع اللّهو ِديِهمأَي تم95قَد          دوكُواْ يرأَش الَِّذين ِمناٍة ويلَى حاِس عالن صرأَح مهنِجدلَتو 
 قُـلْ   96ف سنٍة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب أَن يعمر واللّه بِصري ِبما يعملُونَ              أَحدهم لَو يعمر أَلْ   

ني من كَانَ عدوا لِِّجبِريلَ فَِإنه نزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه مصدقاً لِّما بين يديِه وهدى وبشرى ِللْمؤِمنِ                
97              لِّلْكَاِفِرين ودع ِميكَالَ فَِإنَّ اللّهِريلَ وِجبِلِه وسرآلِئكَِتِه وما لِّلِّه وودن كَانَ عـآ    98 ملْنأَنز لَقَدو 

ه فَِريق منهم بلْ أَكْثَرهم      أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نبذَ    99ِإلَيك آياٍت بيناٍت وما يكْفُر ِبها ِإالَّ الْفَاِسقُونَ         
 ولَما جاءهم رسولٌ من ِعنِد اللِّه مصدق لِّما معهم نبذَ فَِريق مـن الَّـِذين أُوتـواْ                  100الَ يؤِمنونَ   

واْ ما تتلُواْ الشياِطني علَـى ملْـِك         واتبع 101الِْكتاب ِكتاب اللِّه وراء ظُهوِرِهم كَأَنهم الَ يعلَمونَ         
سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـِكن الشياِطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنِزلَ علَى الْملَكَـيِن               

الَ ِإنما نحن ِفتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما مـا          ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُو        
يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ويتعلَّمونَ مـا يضـرهم والَ                    

   واْ لَمِلمع لَقَدو مهنفَعواْ                 يكَـان لَـو مهاْ ِبِه أَنفُسورا شم لَِبئْسالٍَق وخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اش
  _103 ولَو أَنهم آمنواْ واتقَوا لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خير لَّو كَانواْ يعلَمونَ 102يعلَمونَ 

|     |     | 
 السابق يف السورة يف تذكري بين إسرائيل بأنعم اهللا عليهم وجحودهم هلذا اإلنعـام               انقضى املقطع 

وانتـهى هـذا    ؛  بعضها باختصار وبعضها بتطويـل    ،  وباستعراض مشاهد اإلنعام واجلحود   ؛  املتواصل
أشد مـن قسـوة     ،  االستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوم يف اية املطاف من قسوة وجفاف وجدب            

 . فافها وجدااحلجارة وج
ويبصـرها  ،   فاألن يأخذ السياق يف االجتاه باخلطاب إىل اجلماعة املسلمة حيدثها عن بين إسرائيل            

فـال  ،  وحيذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تارخيهم وجبلتـهم       ؛  بأساليبهم ووسائلهم يف الكيد والفتنة    
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وتنـوع  ،   طول هذا احلـديث    ويدل. تنخدع بأقواهلم ودعاويهم ووسائلهم املاكرة يف الفتنة والتضليل       
أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه اجلماعة املسلمة من الكيد املنصوب هلا واملرصود لدينها من أولئك                

 ! اليهود
مبا أخذ   - على مشهد من املسلمني    -  وبني آن وآخر يلتفت السياق إىل بين إسرائيل ليواجههم        

ومبا وقع منهم من احنرافات ونكول عن العهد وتكذيب      ؛  ومبا نقضوا من هذه املواثيق    ،  عليهم من املواثيق  
ومن التـوائهم   ،  ومن خمالفة لشريعتهم  ،  وقتلهم هلؤالء األنبياء الذين ال يطاوعوم على هواهم       ،  بأنبيائهم

 . وحتريفهم ملا بني أيديهم من النصوص، وجداهلم بالباطل
أن  ع ويلقـن الرسـول   ،  لة يستعرض جداهلم مع اجلماعة املسلمة وحججهم ودعاويهم الباط       

ويرد عليهم كيـدهم بـاحلق الواضـح        ،  ويكشف زيف ادعاءام  ،  ويفند حججهم ،  يفضح دعاويهم 
 : الصريح

فلقـن  !  فلقد زعموا أن لن متسهم النار إال أياما معدودة حبكم ما هلم من املكانة اخلاصة عند اهللا                
أم تقولـون   ؟  هللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده     أختذمت عند ا  : قل:  " أن يرد عليهم قوهلم هذا     ع اهللا نبيه 

  "  . . ؟ على اهللا ما ال تعلمون
ويكفرون مبا وراءه وهـو احلـق       ،  نؤمن مبا أنزل علينا   : قالوا "  وكانوا إذا دعوا إىل اإلسالم    

فلم : قل:  " أن يفضح دعواهم أم يؤمنون مبا أنزل إليهم        ع فلقن اهللا رسوله   . .  " مصدقا ملا معهم  
ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجل من بعـده          ؟  ن أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني       تقتلو

مسعنا : قالوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا          ؟  وأنتم ظاملون 
  "  . . ! مننيقل بئسما يأمركم به إميانكم إن كنتم مؤ. وعصينا وأشربوا يف قلوم العجل بكفرهم

أن يتحـداهم   ع فلقن اهللا رسـوله .  وكانوا يدعون أن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون الناس  
قـل إن  :  " مث يدعون اهللا أن مييت الكاذب ،  هم واملسلمون : بدعوم إىل املباهلة أي أن جيتمع الفريقان      

وقرر  . .  "  إن كنتم صادقني   كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا املوت           
 ! فقد نكصوا عن املباهلة لعلمهم أم كاذبون فيما يدعون. وهذا ما حدث - أم لن يتمنوه أبدا

ومن شأن هذه اخلطة     . . وهذا التوجيه ،  وهذا الكشف ،   وهكذا ميضي السياق يف هذه املواجهة     
وأن ؛ كشف دسائسهم وأحابيلـهم  وأن ت ؛  كيد اليهود يف وسط الصف املسلم      - أو تبطل  - أن تضعف 
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على ضوء ما وقع منـهم يف تـارخيهم         ،  تدرك اجلماعة املسلمة طريقة اليهود يف العمل والكيد واالدعاء        
 . القدمي

 وما تزال األمة املسلمة تعاين من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسالفها من هذا املكر ومـن                 
وذا اهلـدى   ،  بتلك التوجيهات القرآنية   - مع األسف  - غري أن األمة املسلمة ال تنتفع     ؛  تلك الدسائس 

واجلماعة املسلمة  ،  والدين ناشيء ،  فغلبوا كيد اليهود ومكرهم يف املدينة     ،  الذي انتفع به أسالفها   ،  اإلهلي
، ويصرفوا عن قرآـا   ،  يضللون هذه األمة عن دينها     - بلؤمهم ومكرهم  - وما يزال اليهود   . . وليدة

وهم آمنون ما انصرفت هذه األمة عن موارد قوـا          . وعدا الواقية ،   أسلحتها املاضية  كي ال تأخذ منه   
وكل من يصرف هذه األمة عن دينها وعن قرآا فإمنا هـو مـن               . . وينابيع معرفتها الصافية  ،  احلقيقية

 دامـت  فسيظل اليهود يف مأمن من هذه األمة ما، أراد أم مل يرد، سواء عرف أم مل يعرف   ؛  عمالء يهود 
حقيقة العقيدة اإلميانية    - مصروفة عن احلقيقة الواحدة املفردة اليت تستمد منها وجودها وقوا وغلبتها          

 : وهذه هي معامل الطريق. فهذا هو الطريق - واملنهج اإلمياين والشريعة اإلميانية
|     |     | 

مث حيرفونه من بعد مـا     ،  وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا      ،  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم    " 
أحتدثوم : وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا     ،  آمنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا    ؟  عقلوه وهم يعلمون  

أو ال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما         ؟  أفال تعقلون ؟  مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم       
  "  . . ؟ يعلنون

دب هي اليت صور اهللا ا قلوب بين إسرائيل يف اية الدرس             كانت صورة اجلفاف والقسوة واجل    
 . . وال تنبض فيهـا حيـاة     ،  وال يلني هلا ممس   ،  صورة احلجارة الصلدة اليت ال تنض منها قطرة       . املاضي

وظل هذا  ،  ويف ظل هذا التصوير    . . وهي صورة توحي باليأس من هذه الطبيعة اجلاسية اجلامدة اخلاوية         
وحياولون أن يبثوا يف قلـوم      ،  الذين يطمعون يف هداية بين إسرائيل     ،  لسياق إىل املؤمنني  يلتفت ا ،  اإلحياء
، يلتفت إىل أولئك املؤمنني بسؤال يوحي باليـأس مـن احملاولـة            . . وأن يفيضوا عليها النور   ،  اإلميان

 : وبالقنوط من الطمع
مث حيرفونه من بعد مـا  ، وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا     ؟  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم    " 

  "  . . ؟ عقلوه وهم يعلمون
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إن . واستعداد آخـر ، فلإلميان طبيعة أخرى.  إال أنه ال مطمع وال رجاء يف أن يؤمن أمثال هؤالء          
مستعدة لإلتصال بالنبع األزيل اخلالد مبا فيها من        ،  مفتحة املنافذ لألضواء  ،  الطبيعة املؤمنة مسحة هينة لينة    

هذه التقوى اليت متنعها أن تسمع كالم اهللا مث         . ومبا فيها من حساسية وحترج وتقوى     . ءنداوة ولني وصفا  
تتحرج من هذا التحريف    ،  فالطبيعة املؤمنة طبيعة مستقيمة   . حترفه عن علم وإصرار   . حترفه من بعد تعقله   

 . وااللتواء
 يف كتام هـم األحبـار    والفريق املشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم باحلقيقة املرتلة عليهم         

، الذين يسمعون كالم اهللا املرتل على نبيهم موسى يف التوراة مث حيرفونـه عـن مواضـعه                ،  والربانيون
ولكن عـن تعمـد     ،  ال عن جهل حبقيقة مواضعه    . ويؤولونه التأويالت البعيدة اليت خترج به عن دائرته       

فمن باب  ! وحيدوهم الغرض املريض  ،  حةوتقودهم املصل ،  يدفعهم اهلوى . وعلم ذا التحريف  ،  للتحريف
عليه  - وقد احنرفوا عن احلق الذي جاء به نبيهم موسى         ع أوىل ينحرفون عن احلق الذي جاء به حممد       

أن  - وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطالنه      ،  وهذا خراب ذممهم   - ومن باب أوىل   - السالم
 ! عليها األكاذيبويروغوا منها وخيتلقوا ، يعارضوا دعوة اإلسالم

أحتدثوم مبا فـتح اهللا     : وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا     ،  آمنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا     " 
  "  . . ؟ أفال تعقلون؟ عليكم ليحاجوكم به عند ربكم
وحتريف الكلم عـن    ،  وكتمان احلق ،  وهم يضيفون إىل خراب الذمة    ،   أفتطمعون أن يؤمنوا لكم   

 ؟  والنفاق واخلداع واملراوغةالرياء . . مواضعه
حبكم ما عندهم يف    ،  أي آمنا بأن حممدا مرسل     . . آمنا:  وقد كان بعضهم إذا لقوا املؤمنني قالوا      

. ويطلبون أن ينصرهم اهللا به على من عـداهم        ،  وحبكم أم كانوا ينتظرون بعثته    ،  التوراة من البشارة به   
إذا خال بعضـهم    :  " ولكن . .  " لى الذين كفروا  وكانوا من قبل يستفتحون ع    :  " وهو معىن قوله  

ومن معرفتهم حبقيقة بعثته     ع عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمني من صحة رسالة حممد         . .  " إىل بعض 
 . .  " أحتدثوم مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عنـد ربكـم          :  " فقال بعضهم لبعض  ،  من كتام 

؛ تدركهم طبيعتهم احملجبة عن معرفة صـفة اهللا وحقيقـة علمـه           وهنا  . . ؟    فتكون هلم احلجة عليكم   
أما إذا كتموا وسكتوا فلن     ! فيتصورون أن اهللا ال يأخذ عليهم احلجة إال أن يقولوها بأفواههم للمسلمني           

 "  . . ؟  أفال تعقلون :  " وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض يف هذا       !  . . تكون هللا عليهم حجة   
 ! ! قل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل هذا احلديثفيا للسخرية من الع
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 :  ومن مث يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن ميضي يف استعراض ما يقولون وما يفعلون
  "  . . ؟ أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون " 

|     |     | 
ال يدري  ،  فريق أمي جاهل  . قانإم فري : مث يستطرد يقص على املسلمني من أحوال بين إسرائيل        

، وإال أماين يف النجاة من العـذاب      ،  وال يعرف منه إال أوهاما وظنونا     ،  شيئا من كتام الذي نزل عليهم     
وفريق يستغل هذا اجلهل وهذه     ! املغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام        ،  مبا أم شعب اهللا املختار    

، ويكتم منه مـا يشـاء     ،  م عن مواضعه بالتأويالت املغرضة    وحيرف الكل ،  األمية فيزور على كتاب اهللا    
كل هـذا    . . ويبدي منه ما يشاء ويكتب كالما من عند نفسه يذيعه يف الناس باسم أنه من كتاب اهللا                

 : وحيتفظ بالرياسة والقيادة، لريبح ويكسب
ون الكتاب  فويل للذين يكتب  ،  ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون           " 
وويل هلم مما   ،  فويل هلم مما كتبت أيديهم    . ليشتروا به مثنا قليال   ،  هذا من عند اهللا   : مث يقولون ،  بأيديهم
  . .  " يكسبون

وأن ،  وأن يستقيموا علـى اهلـدى     ،   فكيف ينتظر من أمثال هؤالء وهؤالء أن يستجيبوا للحق        
إن هؤالء ال مطمع يف أن يؤمنـوا        ؟  هيتحرجوا من حتريف ما يقف يف طريقهم من نصوص كتام نفس          

؛ الويل واهلالك هلم مما كتبت أيديهم من تزويـر علـى اهللا  . وإمنا هو الويل واهلالك ينتظرهم . للمسلمني
 ! والويل واهلالك هلم مما يكسبون ذا التزوير واالختالق

|     |     | 
وال تتمشى مع التصور الصحيح     ،  وال تتفق مع سنته   ،  من تلك األماين اليت ال تستقيم مع عدل اهللا        

وأن النـار لـن متسـهم إال أيامـا          ،  أن حيسبوا أم ناجون من العذاب مهما فعلوا        . . للعمل واجلزاء 
عالم حيددون الوقـت كـأم      ؟  عالم يعتمدون يف هذه األمنية     . . معدودات خيرجون بعدها إىل النعيم    

وأكاذيب ،  ال شيء إال أماين األميني اجلهال     ؟  قاتوكأا معاهدة حمدودة األجل معلومة املي     ؟  مستوثقون
وينقطع ،  حني يطول م األمد   ،  األماين اليت يلجأ إليها املنحرفون عن العقيدة الصحيحة       ! احملتالني العلماء 

دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا      ،  فال يبقى هلم منه إال امسه وشكله      ،  ما بينهم وبني حقيقة دينهم    
 : العذاب حبكم ما يعلنونه بألسنتهم من أم على دين اهللايكفيهم للنجاة من 
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أم ؟  أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده       : قل. لن متسنا النار إال أياما معدودة     : وقالوا " 
  "  . . ؟ تقولون على اهللا ما ال تعلمون

 "  . . ؟  ف اهللا عهده  أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيل     :  "  وهذا هو التلقني اإلهلي للحجة الدامغة     
فاالسـتفهام هنـا   . وهذا هو الواقـع  . .  " أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون" ؟  فأين هو هذا العهد  

 ! ولكنه يف صورة االستفهام حيمل كذلك معىن اإلنكار والتوبيخ. للتقرير
|     |     | 

لية من كليات التصـور     يف صورة ك  ،  هنا يأتيهم اجلواب القاطع والقول الفصل يف هذه الدعوى        
ووفق هـذا   ،  إن اجلزاء من جنس العمل    : تنبع من فكرته الكلية عن الكون واحلياة واإلنسان       ،  اإلسالمي

 . العمل
والذين . من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون           ! بلى " 

 . .   " آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون
وامام هـذا احلكـم     ،   وال بد أن نقف قليال أمام ذلك التصوير الفين املعجز حلالة معنوية خاصة            

 : اإلهلي اجلازم نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره
  "  . .  . . من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته! بلى " 

 يـوميء إىل حالـة      ولكن التعبري . إن املعىن الذهين املقصود هو اجتراح اخلطيئة      ؟   اخلطيئة كسب 
 وحيسبها كسبا له  ؛  إن الذي جيترح اخلطيئة إمنا جيترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها          . . نفسية معروفة 

ولو كان حيس أا خسارة مـا       ،  ولو أا كانت كريهة يف حسه ما اجترحها        - على معىن من املعاين    -
ألنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من        ؛  هوحتيط بعامل ،  وما تركها متأل عليه نفسه    ،  أقدم عليها متحمسا  

. ويلوذ إىل كنف غري كنفها    ،  وأن يستغفر منها   - حىت لو اندفع الرتكاا    - خسارة أن يهرب من ظلها    
:  " ويف التعـبري   . . وال تغلق عليه منافذ التوبة والتكفري     ،  وال متأل عليه عامله   ،  ويف هذه احلالة ال حتيط به     

ومسة واضـحة   ،  وهذه خاصية من خواص التعبري القرآين     . جتسيم هلذا املعىن  .  .  " وأحاطت به خطيئته  
والتعبريات الذهنية اليت ال ظـل      ،  جتعل له وقعا يف احلس خيتلف عن وقع املعاين الذهنية اردة          ؛  من مساته 

ترح وأي تعبري ذهين عن اللجاجة يف اخلطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور ا               . هلا وال حركة  
 . وحييا معها وهلا، ويتنفس يف جوها، يعيش يف إطارها: اآلمث حبيس خطيئته
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عندئذ حيق ذلـك اجلـزاء       . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس يف سجن اخلطيئة         . .  عندئذ
 : العادل احلاسم

  . .  " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " 
 .  احلكم مث يتبع هذا الشطر بالشطر املقابل من

  . .  " والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون " 
وهذا ما جيب أن يدركـه   . .  فمن مقتضيات اإلميان أن ينبثق من القلب يف صورة العمل الصاحل   

أن : أن نستيقن هـذه احلقيقـة      - حنن الذين نقول أنا مسلمون     - وما أحوجنا  . . من يدعون اإلميان  
، إم مسلمون مث يفسدون يف األرض     : فأما الذين يقولون  . إلميان ال يكون حىت ينبثق منه العمل الصاحل       ا

وأخالقـه يف   ،  وشريعته يف احلياة  ،  وحياربون الصالح يف حقيقته األوىل وهي إقرار منهج اهللا يف األرض          
يس هلم من عذابه واق ولو      ول،  وليس هلم من ثواب اهللا شيء     ،  فهؤالء ليس هلم من اإلميان شيء     ،  اتمع

 . تعلقوا بأماين كأماين اليهود اليت بني اهللا هلم وللناس فيها هذا البيان
|     |     | 
ومواقفهم اليت يتجلى فيهـا العصـيان       ،  مث ميضي السياق حيدث اجلماعة املسلمة عن حال اليهود        

 : ذه املواقف على مشهد من املسلمنيويواجه اليهود . وااللتواء واالحنراف والنكول عن العهد وامليثاق
وذي القرىب واليتامى   ؛  وبالوالدين إحسانا ؛  وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا         " 
مث توليتم إال قليال منكم وأنـتم        . . وآتوا الزكاة ،  وأقيموا الصالة ؛  وقولوا للناس حسنا  ؛  واملساكني
مث أقـررمت   . اءكم وال خترجون أنفسكم من ديـاركم      وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دم     . معرضون

وخترجون فريقا منكم من ديـارهم تظـاهرون        ،  مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم     . . وأنتم تشهدون 
أفتؤمنون ببعض  . وهو حمرم عليكم إخراجهم   ،  وإن يأتوكم أسارى تفادوهم   ،  عليهم باإلمث والعدوان  

ويـوم القيامـة   ، منكم إال خزي يف احلياة الدنيا    فما جزاء من يفعل ذلك      ؟  الكتاب وتكفرون ببعض  
فال ،  أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة     . وما اهللا بغافل عما تعملون    ،  يردون إىل أشد العذاب   

  . .  " خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون
عـه يف    ولقد سبقت اإلشارة إىل امليثاق يف معرض تذكري اهللا لبين إسرائيل بإخالف مـوقفهم م              

 . فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا امليثاق. الدرس املاضي
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ذلك امليثاق الذي أخذه علـيهم يف ظـل   ،   ومن اآلية األوىل ندرك أن ميثاق اهللا مع بين إسرائيل         
أن ذلك امليثاق قد تضمن القواعد الثابتـة         . . والذي أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه        ،  اجلبل

 . فتنكروا هلا وأنكروها، هذه القواعد اليت جاء ا اإلسالم أيضا .لدين اهللا
وتضـمن  . القاعدة األوىل للتوحيد املطلـق     . . أال يعبدوا إال اهللا   :  لقد تضمن ميثاق اهللا معهم    

ويف أوهلا األمر   ،  وتضمن خطاب الناس باحلسىن   . اإلحسان إىل الوالدين وذي القرىب واليتامى واملساكني      
وهذه يف جمموعها هـي     . كذلك تضمن فريضة الصالة وفريضة الزكاة      . . لنهي عن املنكر  باملعروف وا 

  . . قواعد اإلسالم وتكاليفه
. وتصديق هذا الدين األخري ملا قبله يف أصوله       ؛  األوىل هي وحدة دين اهللا    :  ومن مث تتقرر حقيقتان   

، وهم ملثل ما عاهـدوا اهللا عليـه       وهو يدع ،  والثانية هي مقدار التعنت يف موقف اليهود من هذا الدين         
 . وأعطوا عليه امليثاق

فيوجه القول إىل بين    ،  يتحول السياق من احلكاية إىل اخلطاب      - يف هذا املوقف املخجل    -  وهنا
ولكن توجيه اخلطاب إليهم هنا أخـزى       . وكان قد ترك خطام والتفت إىل خطاب املؤمنني       . إسرائيل
 : وأنكى

  . .  "  منكم وأنتم معرضونمث توليتم إال قليال " 
 !  وهكذا تتكشف بعض أسرار االلتفات يف سياق القصص وغريه يف هذا الكتاب العجيب

وهو يعرض عليهم متناقضات مـوقفهم مـن        ،   ويستمر السياق يوجه اخلطاب إىل بين إسرائيل      
  . . ميثاقهم مع اهللا

مث أقـررمت   . كم من ديـاركم   وال خترجون أنفس  ،  ال تسفكون دماءكم  : وإذ أخذنا ميثاقكم   " 
  . .  " وأنتم تشهدون

 ؟  فماذا كان بعد اإلقرار وهم شاهدون حاضرون
تظاهرون عليهم بـاإلمث    ،  وخترجون فريقا منكم من ديارهم    ،  مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم     " 
أفتؤمنون بـبعض الكتـاب     . وهو حمرم عليكم إخراجهم   ،  وإن يأتوكم أسارى تفادوهم   . والعدوان

  "  . . ؟ رون ببعضوتكف
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.  ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريب العهد قبيل غلبة اإلسالم على األوس واخلـزرج               
وكان اليهـود يف    . وكان احليان أشد ما يكون حيان من العرب عداء        ،  كان األوس واخلزرج مشركني   

 بنو قينقاع وبنو النضري حلفاء      كان . . املدينة ثالثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا احلي وذاك من املشركني          
؛ فكانت احلرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائـه          . وكان ينو قريظة حلفاء األوس    ،  اخلزرج

وهذا حرام عليهم بنص ميثـاق   - وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق اآلخر  ،  فيقتل اليهودي أعداءه  
وهذا  - يقهم وينهبون أمواهلم ويأخذون سباياهم    وكانوا خيرجوم من ديارهم إذا غلب فر       - اهللا معهم 

وفكـوا أسـر    ،  مث إذا وضعت احلرب أوزارها فادوا األسـارى        - حرام عليهم بنص ميثاق اهللا معهم     
وذلـك   - عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السـواء         ،  املأسورين من اليهود هنا أو هناك     
  . . جتد مملوكا من بين إسرائيل إال أخذته فأعتقتهإنك ال : عمال حبكم التوراة وقد جاء فيها

 : وهو يسأهلم يف استنكار؛  هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن
  "  . . ؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " 

. والعذاب األشد يف اآلخرة   ،   وهذا هو نقض امليثاق الذي يتهددهم عليه باخلزي يف احلياة الدنيا          
 : ديد اخلفي بأن اهللا ليس غافال عنه وال متجاوزامع الته

ويوم القيامة يـردون إىل أشـد       ،  فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا           " 
  . .  " وما اهللا بغافل عما تعملون. العذاب

 : وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم،  مث يلتفت إىل املسلمني وإىل البشرية مجيعا
  . .  " فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون. لذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرةأولئك ا " 

فال خيفف  :  " فهؤالء هم هناك   . .  وكذبوا إذن يف دعواهم أن لن متسهم النار إال أياما معدودة          
  . .  " عنهم العذاب وال هم ينصرون

هي أن الدافع هلم على خمالفة ميثـاقهم         : وقصة شرائهم احلياة الدنيا باآلخرة هنا يف هذه املناسبة        
فإن انقسـامهم   . هو استمساكهم مبيثاقهم مع املشركني يف حلف يقتضي خمالفة دينهم وكتام          ،  مع اهللا 
؛ يف إمسـاك العصـا مـن الوسـط        ،  هي هي خطة إسرائيل التقليدية    ،  وانضمامهم إىل حلفني  ،  فريقني

؛ لتحقيق بعض املغامن علـى أيـة حـال        ،   االحتياط واالنضمام إىل املعسكرات املتطاحنة كلها من باب      
وال ،  وهي خطة من ال يثـق بـاهللا       ! وضمان صواحل اليهود يف النهاية سواء انتصر هذا املعسكر أم ذاك          
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. واالستنصار بالعباد ال برب العباد    ،  ومواثيق األرض ،  وجيعل اعتماده كله على الدهاء    ،  يستمسك مبيثاقه 
باسـم  ،  ويناقض تكاليف شريعتهم  ،  ل يف حلف يناقض ميثاقهم مع رم      واإلميان حيرم على أهله الدخو    

 . وال وقاية إال حبفظ عهدهم مع رم، فال مصلحة إال يف اتباع دينهم، املصلحة أو الوقاية
|     |     | 

وما كان  ،  أنبيائهم هم  . . مث ميضي السياق يواجه بين إسرائيل مبواقفهم جتاه النبوات وجتاه األنبياء          
  . . الذي ال خيضع لألهواء،  سوء صنيعهم معهم كلما جاءوهم باحلقمن

وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه      ؛  وقفينا من بعده بالرسل   ،  ولقد آتينا موسى الكتاب    " 
 ؟ وفريقا تقتلون ،  ففريقا كذبتم ،  أفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت       . بروح القدس 

 . .  " 
أن عنـدهم   ،  وإبائهم الدخول فيـه   ،   حجة بين إسرائيل يف إعراضهم عن اإلسالم        ولقد كانت 

فهنا يفضحهم القرآن ويكشف     . . وأم ماضون على شريعتهم ووصاياهم    ،  الكفاية من تعاليم أنبيائهم   
الذي ال  ،  ويثبت أم هم هم كلما واجهوا احلق      . عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم      

 . هوائهمخيضع أل
وقـد آتـاه اهللا      - عليه السـالم   -  وفيما تقدم واجههم بالكثري من مواقفهم مع نبيهم موسى        

وقـد  . وكان آخرهم عيسى بن مرمي    ؛  يقفو بعضهم بعضا  ،  ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى     . الكتاب
باهلم لـذلك   فكيف كان استق   - عليه السالم  - وأيده بروح القدس جربيل   ،  آتاه اهللا املعجزات البينات   

والذي ال ميلكون هم    ؛  كان هذا الذي يستنكره عليهم    ؟  احلشد من الرسل وآلخرهم عيسى عليه السالم      
 : وكتبهم ذاا تقرره وتشهد به، إنكاره

  " ! ! ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون: أفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت " 
ظاهرة تبدو كلمـا فسـدت      . ى الطارىء والرتوة املتقلبة    وحماولة إخضاع اهلداة والشرائع للهو    

املنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إىل مصـدر         . وانطمست فيها عدالة املنطق اإلنساين ذاته     ،  الفطرة
وأن يرجع الناس إىل    . وال تغلبه الرتوة  ،  مصدر ال مييل مع اهلوى     - غري املصدر اإلنساين املتقلب    - ثابت

ال أن  ،  والـرتوة واهلـوى   ،  والصحة واملرض ،   الذي ال يتأرجح مع الرضى والغضب      ذلك امليزان الثابت  
 ! خيضعوا امليزان ذاته للرتوة واهلوى
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حىت ال  ،   ولقد قص اهللا على املسلمني من أنباء بين إسرائيل يف هذا ما حيذرهم من الوقوع يف مثله                
، ما وقعوا يف مثل ما وقع فيه بنو إسـرائيل   فل،  تسلب منهم اخلالفة يف األرض واألمانة اليت ناطها م اهللا         

ضرم . وقتلوا فريقا من اهلداة وكذبوا فريقا     ،  وحكموا أهواءهم وشهوام  ،  وطرحوا منهج اهللا وشريعته   
إال أن   . . والشقاء والتعاسة ،  والذلة واهلوان ،  من الفرقة والضعف  ،  اهللا مبا ضرب به بين إسرائيل من قبل       

وإال أن يفوا بعهـد اهللا معهـم ومـع          ،   أن خيضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه     وإال،  يستجيبوا هللا ورسله  
 . ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون، وإال أن يأخذوه بقوة، أسالفهم

|     |     | 
مث جياهم مبوقفهم من الرسالة اجلديـدة والـنيب         ،  يبينه ويقرره ،  ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم    

 : لئك الذين جاوا األنبياء من قبلكأم أو، فإذا هم هم، اجلديد
بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون وملا جاءهم كتاب من عنـد             . قلوبنا غلف : وقالوا " 

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا      - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا       - اهللا مصدق ملا معهم   
أن يرتل اهللا   ،  بغيا - أن يكفروا مبا أنزل اهللا    : همبئسما اشتروا به أنفس   . فلعنة اهللا على الكافرين   . به

وإذا قيل  . وللكافرين عذاب مهني  ،  فباؤوا بغضب على غضب    - من فضله على من يشاء من عباده      
، وهو احلق مصدقا ملا معهم    ،  ويكفرون مبا وراءه  . نؤمن مبا أنزل علينا   : قالوا،  آمنوا مبا أنزل اهللا   : هلم
ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجـل        ؟  من قبل إن كنتم مؤمنني    فلم تقتلون أنبياء اهللا     : قل

. خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعـوا     : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور     . من بعده وأنتم ظاملون   
بئسما يأمركم به إميـانكم إن كنـتم        : قل. وأشربوا يف قلوم العجل بكفرهم    ،  مسعنا وعصينا : قالوا

  .  "  .! مؤمنني
إنـه   . . إىل صـواعق ومحـم     - يف بعض املواضع   - ويتحول،   إن األسلوب هنا يعنف ويشتد    
الـيت يسـترون ـا      ،  وجيردهم من كل حججهم ومعاذيرهم    ؛  جيبههم جبها شديدا مبا قالوا وما فعلوا      

م أن  وحسده،  وكراهتهم ألن ينال غريهم اخلري    ،  وعزلتهم النافرة ،  وأثرم البغيضة ،  استكبارهم عن احلق  
  . . جزاء موقفهم اجلحودي املنكر من اإلسالم ورسوله الكرمي. يؤيت اهللا أحدا من فضله

  . .  " بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون. قلوبنا غلف: وقالوا " 
قالوهـا تيئيسـا   ! وال تستمع إىل داعية جديد، إن قلوبنا مغلفة ال تنفذ إليها دعوة جديدة   :  قالوا

ويقـول   . . أو تعليال لعدم استجابتهم لدعوة الرسول؛ من دعوم إىل هذا الدين  ،  مسلمنيولل ع حملمد
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أي إنه طردهم وأبعدهم عـن اهلـدى بسـبب           . .  " بل لعنهم اهللا بكفرهم   :  " اهللا ردا على قولتهم   
 . باهلدىفهم قد كفروا ابتداء فجازاهم اهللا على الكفر بالطرد وباحليلولة بينهم وبني االنتفاع              . كفرهم

أي قليال ما يقع منهم اإلميان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جـزاء               . .  " فقليال ما يؤمنون   " . 
حالة الصـقة   ،  أم كفروا فقلما يقع منهم اإلميان     : أو أن هذه حاهلم   . وضالهلم القدمي ،  كفرهم السابق 

 . واملوضوعوكال املعنيني يتفق مع املناسبة  . . م يذكرها تقريرا حلقيقتهم
أي ،  واستفتحوا به على الكـافرين    ،  ألم كفروا بالنيب الذي ارتقبوه    ،   وقد كان كفرهم قبيحا   

 : وقد جاءهم بكتاب مصدق ملا معهم. ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الـذين        - وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم         " 
  . .  "  جاءهم ما عرفوا كفروا بهفلما - كفروا

ومن مث يصب عليهم اللعنة ويصـمهم        . .  وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته      
 : بالكفر

  "  . . فلعنة اهللا على الكافرين " 
بعد أن يقرر خسـارة الصـفقة الـيت         ؛   ويفضح السبب اخلفي هلذا املوقف الشائن الذي وقفوه       

 : اختاروها
بغيا أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء         ،  شتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا       بئسما ا  " 
  . .  " وللكافرين عذاب مهني، فباؤوا بغضب على غضب. من عباده

واإلنسان ! لكأن هذا الكفر هو الثمن املقابل ألنفسهم       . . .  بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا     
أما أن يعادهلا بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هـذا           . يقليكثر أو   ،  يعادل نفسه بثمن ما   

لقد خسروا أنفسهم يف الدنيا فلم ينضموا إىل املوكب الكرمي العزيز           . وإن بدا متثيال وتصويرا   . هو الواقع 
خرجـوا  ؟  ومباذا خرجـوا يف النهايـة     . ولقد خسروا أنفسهم يف اآلخرة مبا ينتظرهم من العذاب املهني         

 ! هو وحده الذي كسبوه وأخذوه ،بالكفر
أن خيتـاره اهللا للرسـالة الـيت         ع  وكان الذي محلهم على هذا كله هو حسدهم لرسول اهللا         

وكان هذا بغيا منهم وظلما     . وحقدهم ألن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عباده          ،  انتظروها فيهم 
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جزاء االسـتكبار واحلسـد     ،  وهناك ينتظرهم عذاب مهني   ؛  فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب      
 . والبغي الذميم

طبيعة األثرة الضيقة اليت حتيا يف نطـاق        ،   وهذه الطبيعة اليت تبدو هنا يف يهود هي الطبيعة الكنود         
وال تشـعر بالوشـيجة   ؛ وحتس أن كل خري يصيب سواها كأمنا هو مقتطع منـها     ؛  من التعصب شديد  

حيسون أم فرع مقطـوع  ،  وهكذا عاش اليهود يف عزلة    . .  اليت تربط البشرية مجيعا   ،  اإلنسانية الكربى 
ويعـانون عـذاب األحقـاد      ،  ويكنون للناس البغضاء  ؛  ويتربصون بالبشرية الدوائر  ؛  من شجرة احلياة  

وحروبـا  ، ويذيقون البشرية رجع هذه األحقاد فتنا يوقدوا بني بعض الشـعوب وبعـض           ،  والضغائن
، وهالكا يسلطونه على النـاس    ،  ويروون ا أحقادهم اليت ال تنطفىء     ،  يثريوا ليجروا من ورائها املغامن    

أن يرتل اهللا مـن   . . بغيا:  " وهذا الشر كله إمنا نشأ من تلك األثرة البغيضة      . . ويسلطه عليهم الناس  
  . .  " فضله على من يشاء من عباده

ويكفرون مبا وراءه وهو احلق      ،نؤمن مبا أنزل علينا   : آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا    : وإذا قيل هلم   " 
  . .  " مصدقا ملا معهم

نؤمن مبـا    " كانوا يقولون .  وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إىل اإلميان بالقرآن وباإلسالم          
سواء ما جاءهم به عيسى عليه      . مث يكفرون مبا وراءه   ،  وهو وحده احلق  ،  ففيه الكفاية  . .  " أنزل علينا 

 .  حممد خامت النبينيوما جاءهم به، السالم
وهو احلق مصـدقا ملـا       " ومن كفرهم مبا وراء الذي معهم     ،   والقرآن يعجب من موقفهم هذا    

  . .  " معهم
إم يعبـدون   ؟  ما داموا مل يستأثروا هم به     ! وما هلم أن يكون مصدقا ملا معهم      ؟   وما هلم وللحق  

 . قد كفروا من قبل مبا جاءهم أنبياؤهم به       فل،  ال بل إم ليعبدون هواهم    . ويتعبدون لعصبيتهم ،  أنفسهم
 : كشفا ملوقفهم وفضحا لدعواهم، أن جيبههم ذه احلقيقة ع ويلقن اهللا نبيه. 

  "  . . ؟ فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني: قل " 
 هـم الـذي     وهؤالء األنبياء ؟  إن كنتم حقا تؤمنون مبا أنزل إليكم      ،   مل تقتلون أنبياء اهللا من قبل     

 ؟ جاؤوكم مبا تدعون أنكم تؤمنون به
  : - نبيكم األول ومنقذكم األكرب -  ال بل إنكم كفرمت مبا جاءكم به موسى
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  . .  " ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون " 
ان من وحي   ك،  ويف حياة موسى نفسه   ،   فهل اختاذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبينات       

 ؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون مبا أنزل إليكم؟ اإلميان
وكان هنـاك التمـرد     ،  بل كان هنالك امليثاق حتت الصخرة     .  ومل تكن هذه هي املرة الوحيدة     

 : واملعصية
مسعنـا  : قـالوا . خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا    : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور      " 
  . .  " أشربوا يف قلوم العجل بكفرهمو، وعصينا

ويلتفت إىل  ،  خياطب بين إسرائيل مبا كان منهم      . .  والسياق هنا يلتفت من اخلطاب إىل احلكاية      
أن جيبههم بالترذيل    ع مث يلقن الرسول   . . فيطلعهم على ما كان منهم     - وإىل الناس مجيعا   - املؤمنني

 : ب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريحوالتبشيع هلذا اللون من اإلميان العجي
  "  . . ! بئسما يأمركم به إميانكم إن كنتم مؤمنني: قل " 

وأشـربوا   "  . .  " مسعنا وعصينا : قالوا:  "  ونقف هنا حلظة أمام التعبريين املصورين العجيبني      
  . .  " يف قلوم العجل بكفرهم

إنه التصوير احلـي    ؟  ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا      . وا عصينا ومل يقول . مسعنا:  إم قالوا 
والواقع العملي هو   . عصينا: وقالوا بأعماهلم . مسعنا: لقد قالوا بأفواههم  . للواقع الصامت كأنه واقع ناطق    
وهذا التصوير احلي للواقـع   . . وهذه الداللة أقوى من القول املنطوق. الذي مينح القول الشفوي داللته   

أو هـي   . إن العمل هو املعتـرب    . إنه ال قيمة لقول بال عمل     : يومىء إىل مبدأ كلي من مباديء اإلسالم      
 . وهي مناط احلكم والتقدير، الوحدة بني الكلمة املنطوقة واحلركة الواقعة

لقـد  . فهي صـورة فريـدة     " وأشربوا يف قلوم العجل   :  "  فأما الصورة الغليظة اليت ترمسها    
! أشـربوه يف قلـوم    ؟  وأين أشربوه ! أشربوا العجل ؟  أشربوا ماذا . وا بفعل فاعل سواهم   أشرب. أشربوا

صورة العجل يدخل يف    : وتلك الصورة الساخرة اهلازئة   ،  ويظل اخليال يتمثل تلك احملاولة العنيفة الغليظة      
اسـمة  حىت ليكاد ينسى املعىن الذهين الذي جاءت هذه الصورة          ،  وحيشر فيها حشرا  ،  القلوب إدخاال 

هنا تبدو قيمة التعـبري     ! حىت لكأم أشربوه إشرابا يف القلوب     ،  وهو حبهم الشديد لعبادة العجل    ،  لتؤديه
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السمة البارزة يف التعـبري القـرآين    . . إنه التصوير  . . بالقياس إىل التعبري الذهي املفسر    ،  القرآين املصور 
 . اجلميل

|     |     | 
إـم  . إم وحدهم املهتـدون   . إم شعب اهللا املختار    . . عريضةمث لقد كانوا يطلقوا دعوى      

 . إنه ليس لغريهم من األمم يف اآلخرة عند اهللا نصيب. وحدهم الفائزون يف اآلخرة
واهلـدف األول هـو     . ال نصيب هلم يف اآلخرة     ع  وهذه الدعوى تتضمن أن املؤمنني مبحمد     
أن يـدعو اليهـود إىل    ع فأمر اهللا نبيـه    . . آن هلم زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوهلم ووعود القر      

 : أي بأن يقف الفريقان ويدعوا اهللا الك الكاذب منهما. مباهلة
فتمنوا املوت إن كنـتم     ،  إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس          : قل " 
 .  " صادقني

ألم يعلمون أـم    . ولن يطلبوا املوت  ،   ويعقب على هذا التحدي بتقرير أم لن يقبلوا املباهلة        
وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل ال جيعل هلم نصـيبا            . وخيشون أن يستجيب اهللا فيأخذهم    ؛  كاذبون

وخسروا اآلخرة بالعمـل السـىيء      ،  وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا باملوت الذي طلبوه       . يف اآلخرة 
وهم واملشـركون يف    . فهم أحرص الناس على حياة     .ومن مث فإم لن يقبلوا التحدي      . . الذي قدموه 

 : هذا سواء
. ولتجدم أحرص الناس على حياة    . واهللا عليم بالظاملني  . ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم      " 

واهللا ،  وما هو مبزحزحه من العـذاب أن يعمـر        . ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة        
 .  " بصري مبا يعملون
إنه مدخر  . وال يؤمنهم من عقاب   ،  ألن ما قدمته أيديهم لآلخرة ال يطمعهم يف ثواب        . ه لن يتمنو 

 . واهللا عليم بالظاملني وما كانوا يعملون، هلم هناك
خصلة يصورها القـرآن صـورة تفـيض        ،  ولكنها خصلة أخرى يف يهود    .  وليس هذا فحسب  

ال يهـم أن    ،  أية حياة  . .  " على حياة ولتجدم أحرص الناس    :  " بالزراية وتنضح بالتحقري واملهانة   
حياة ديـدان أو  ! حياة ذا التنكري والتحقري! حياة فقط! تكون حياة كرمية وال حياة مميزة على اإلطالق  

وما ترفع رأسها إال حـني      . يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء    ،  إا يهود ! حياة والسالم ! حشرات
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أي  . . وعنت اجلباه جبنا وحرصا علـى احليـاة       ،  ت الرؤوس فإذا وجدت املطرقة نكس   . تغيب املطرقة 
 ! حياة

، وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر      ،  ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة         " 
  . .  " واهللا بصري مبا يعملون

وال حيسون أن هلم حياة غري هذه       ،  ذلك أم ال يرجون لقاء اهللا     .  يود أحدهم لو يعمر ألف سنة     
وال ،  وما أقصر احلياة الدنيا وما أضيقها حني حتس النفس اإلنسانية أا ال تتصل حبيـاة سـواها                . احلياة

نعمة يفيضـها   . إن اإلميان باحلياة اآلخرة نعمة     . . تطمع يف غري أنفاس وساعات على األرض معدودة       
الواسع األمل وما يغلق أحد علـى  احملدود األجل  . نعمة يهبها اهللا للفرد الفاين العاين     . اإلميان على القلب  

فوق أنه   - فاإلميان باآلخرة . إال وحقيقة احلياة يف روحه ناقصة أو مطموسة       ،  نفسه هذا املنفذ إىل اخللود    
وعلى امتالء باحلياة ال    ،  هو ذاته داللة على فيض النفس باحليوية       - وجزائه األوىف ،  إميان بعدل اهللا املطلق   

وإىل املرتقـى  ، الذي ال يعلـم إال اهللا مـداه    ،  جاوزها إىل البقاء الطليق   إمنا يت ؛  يقف عند حدود األرض   
 . السامي الذي يتجه صعدا إىل جوار اهللا

|     |     | 
ويعلن احلقيقة اليت يتضمنها علـى      ،  يتحداهم به  ع وميضي السياق بتلقني جديد من اهللا لرسوله      

 : رؤوس األشهاد
وهـدى  ، مصدقا ملا بـني يديـه  ، لى قلبك بإذن اهللامن كان عدوا جلربيل فإنه نزله ع    : قل " 

 .  " فإن اهللا عدو للكافرين   ،  من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال       . وبشرى للمؤمنني 
 . 

لقـد بلـغ     . . مسة عجيبة حقا  .  ويف قصة هذا التحدي نطلع على مسة أخرى من مسات يهود          
،  من فضله على من يشاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حد           هؤالء القوم من احلنق والغيظ من أن يرتل اهللا        

 لقد مسعوا أن جربيل يرتل بالوحي من عند اهللا على حممد           . . وقادهم هذا إىل تناقض ال يستقيم يف عقل       
وملا كان عداؤهم حملمد قد بلغ مرتبة احلقد واحلنق فقد جل م الضغن أن خيترعوا قصة واهية وحجة                   ع

وأن هذا هو الذي مينعهم مـن       ؛  ألنه يرتل باهلالك والدمار والعذاب    ،  جربيل عدوهم فيزعموا أن   ،  فارغة
فميكائيل ،  ولو كان الذي يرتل إليه بالوحي هو ميكائيل آلمنوا        ! اإلميان مبحمد من جراء صاحبه جربيل     

 ! يترتل بالرخاء واملطر واخلصب
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وإال فمـا بـاهلم يعـادون       . ةولكن الغيظ واحلقد يسوقان إىل كل محاق      ،   إا احلماقة املضحكة  
إمنا هو  ؟  ومل يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبري      ،  وجربيل مل يكن بشرا يعمل معهم أو ضدهم       ؟  جربيل

 ! عبد اهللا يفعل ما يأمره وال يعصى اهللا ما أمره
  . .  " من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا: قل " 

إمنا هو منفذ إلرادة اهللا     ،  يف أن يرتله على قلبك    ،  دة ذاتية وال إرا ،   فما كان له من هوى شخصي     
، وهو الذي يفقـه بعـد التلقـي       ،  والقلب هو موضع التلقي    . . وإذنه يف ترتيل هذا القرآن على قلبك      

والقلب يعرب به يف القرآن عن قوة اإلدراك مجلة وليس هـو هـذه               . . ويستقر هذا الكتاب فيه وحيفظ    
 .  احلالالعضلة املعروفة بطبيعة
  . .  " مصدقا ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني "  . .  نزله على قلبك

فأساس دين اهللا واحد يف مجيع الكتب       ،   والقرآن يصدق يف عمومه ما سبقه من الكتب السماوية        
 . . اليت تتفتح له وتسـتجيب    ،  وهو هدى وبشرى للقلوب املؤمنة     . . السماوية ومجيع الديانات اإلهلية   

وتفتح له مـن    ،  إن نصوص القرآن لتسكب يف قلب املؤمن من اإليناس         . . ذه حقيقة ينبغي إبرازها   وه
كما ،  ومن مث جيد فيه اهلدى    . وتفيض فيه من اإلحياءات واملشاعر ما ال يكون بغري اإلميان         ،  أبواب املعرفة 

  " هدى للمـتقني  "  . . وكذلك جند القرآن يكرر هذه احلقيقة يف مناسبات شىت    . يستروح فيه البشرى  
فاهلـدى  .  " شفاء ورمحة للمؤمنني   . .  "  " هدى لقوم يوقنون   . .  "  " هدى لقوم يؤمنون  . .  " 

  . . مثرة اإلميان والتقوى واليقني
 !  وبنو إسرائيل مل يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون

الئكة اهللا الذين يسـمعون     قد فرقوا بني م    - كعادم يف تفريق الدين وتفريق الرسل      -  وكانوا
لذلك مجعت اآليـة التاليـة    ! إم على صداقة مع ميكائيل أما مع جربيل فال        : فقالوا،  أمساءهم وأعماهلم 

وإلعالن أن من عادى أحدا منهم فقد عاداهم        ،  لبيان وحدة اجلميع  ،  جربيل وميكال ومالئكة اهللا ورسله    
  . . الكافرينفهو من . فعاداه اهللا، وعادى اهللا سبحانه، مجيعا

 .  " وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين، من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله " 
|     |     | 
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، وما آتاه من اآليات البينات    ،  يثبته على ما أنزل عليه من احلق       ع مث يتجه باخلطاب إىل الرسول    
 إسرائيل الذين ال يستقيمون علـى       ويندد ببين . مقررا أنه ال يكفر ذه اآليات إال الفاسقون املنحرفون        

كمـا ينـدد بنبـذهم       ع أو عهودهم مع رسول اهللا    ،  سواء عهودهم مع رم وأنبيائهم من قبل      . عهد
 : لكتاب اهللا األخري الذي جاء مصدقا ملا معهم

أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق      ،  ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ا إال الفاسقون          " 
وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الـذين              .  أكثرهم ال يؤمنون   بل؟  منهم

  "  . .  . . . كأم ال يعلمون، أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم
إنـه   . .  لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بين إسرائيل بتلك اآليات البينات اليت أنزهلـا اهللا               

وهي تفـرض نفسـها     . فالطبيعة املستقيمة ال يسعها إال اإلميان بتلك اآليات        .الفسوق واحنراف الفطرة  
، فليس هذا ألنه ال مقنع فيها وال حجـة    - أو غريهم  - فإذا كفر ا اليهود   . فرضا على القلب املستقيم   

 . ولكن ألم هم فاسدو الفطرة فاسقون
كاشفا عن مسة مـن مسـام       ،  ليهودمنددا ؤالء ا   - وإىل الناس عامة   -  مث يلتفت إىل املسلمني   

وال يثبتـون  ، فهم ال جيتمعون على رأي - رغم تعصبها الذميم - إم مجاعة مفككة األهواء   . . الوبيئة
يكرهون أن مينح اهللا شـيئا      ،  ومع أم متعصبون ألنفسهم وجنسهم    . وال يستمسكون بعروة  ،  على عهد 

وما من  ،  وال حيفظ بعضهم عهد بعض    ،  ون بوحدة ال يستمسك  - مع هذا  - إال أم ،  من فضله لسواهم  
 : وخترج على ما أمجعوا، عهد يقطعونه على أنفسهم حىت تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا

  . .  " بل أكثرهم ال يؤمنون؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم " 
وأخريا نبذ فريـق   ،  بعدونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من      ،   وقد أخلفوا ميثاقهم مع اهللا حتت اجلبل      

وهو العهد الذي وادعهم فيـه بشـروط   ؛ أول مقدمه إىل املدينة ع منهم عهدهم الذي أبرموه مع النيب   
وحاول بث الفرقة والفتنـة يف      ،  وأول من عاب دينة   ؛  بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه       ،  معينة

  . . خمالفني ما عاهدوا املسلمني عليه، الصف املسلم
 يعلنها رسـول اهللا   ،  تقابلها يف املسلمني خلة أخرى على النقيض      ! س هي من خلة يف اليهود      وبئ
يسعى  "  . . )1(وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم         ،  املسلمون تتكافأ دماؤهم   " يف قوله  ع

                                                 
 .  رواه اإلمام أمحد)1(
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  عبيـدة  ولقد كتب أبو  ،  وال ينقض أحد عقده إذا أبرم     ،  فال خييس أحد بعهده إذا عاهد     ،  بذمتهم أدناهم 
. وسـأله رأيـه   . إن عبدا أمن أهل بلد بالعراق     : وهو اخلليفة يقول   ا وهو قائد جليش عمر    ا

 . . فوفوا هلم وانصـرفوا عنـهم   . . فال تكونون أوفياء حىت تفوا، إن اهللا عظم الوفاء : فكتب إليه عمر  
 الفاسـقني وأخـالق     وذلك فرق ما بني أخالق اليهود     . وهذه مسة اجلماعة الكرمية املتماسكة املستقيمة     

 . املسلمني الصادقني
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتـاب        ،  وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم         " 

  . .  " اهللا وراء ظهورهم كأم ال يعلمون
فلقد كان ضمن امليثـاق الـذي       .  وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه         

فلما جاءهم كتاب من عنـد اهللا       . وأن ينصروه وحيترموه  ،  ن يؤمنوا بكل رسول يبعثه    أ،  أخذه اهللا عليهم  
، ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهـورهم          ،  خاسوا بذلك العهد  ،  مصدق ملا معهم  

والكتـاب  ،  والذي يتضمن البشرى ذا النيب وقد نبـذوه       ،  يستوي يف هذا النبذ كتاب اهللا الذي معهم       
 ! د مع النيب اجلديد وقد نبذوه أيضااجلدي

حيملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الـذين           ،   ويف اآلية ما فيها من سخرية خفية      
فلو كانوا هم املشركني األميني لكان نبذهم لكتاب اهللا وراء ظهورهم           . نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم    

هم الذين اتصلوا باهلدى    . ذين عرفوا الرساالت والرسل   هم ال . ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب    ! مفهوما
واملقصود طبعا أم جحدوه وتركوا     ! إم نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم     ؟  وماذا صنعوا  . . ورأوا النور 

ولكن التعبري املصور ينقل املعىن من دائرة الذهن إىل         . وأم أبعدوه عن جمال تفكريهم وحيام     ،  العمل به 
ينضح بالكنود  ،  تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريا     ،  وميثل عملهم حبركة مادية متخيلة    ؛  دائرة احلس 

ويدع اخليال يتملى هـذه احلركـة       ؛  ويفيض بسوء األدب والقحة   ،  ويتسم بالغلظة واحلماقة  ،  واجلحود
  . . حركة األيدي تنبذ كتاب اهللا وراء الظهور. العنيفة

|     |     | 
؟ ألعلهم قد الذوا مبا هـو خـري منـه   ؟ ؟ ذوا كتاب اهللا املصدق ملا معهمماذا بعد أن نب  ؟  مث ماذا 

 . . كال؟  ألعلهم قد استمسكوا بكتام الذي جاء القرآن يصدقه       ؟  ألعلهم قد جلأوا إىل حق ال شبهة فيه       
إم نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطري غامضة ال تسـتند إىل              . ال شيء من هذا كله    

 . بتةحقيقة ثا
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. ولكن الشياطني كفـروا   ،  وما كفر سليمان  ،  واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان       " 
وما يعلمان من أحـد حـىت       . وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت      ،  يعلمون الناس السحر  

ضارين بـه  وما هم ب - فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه      . إمنا حنن فتنة فال تكفر    : يقوال
ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخـرة         . ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم     - من أحد إال بإذن اهللا    

ولو أم آمنوا واتقوا ملثوبة من عنـد اهللا         . ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون       ،  من خالق 
  . .  " خري لو كانوا يعلمون

، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطني عن عهد سـليمان        ؛  م لقد تركوا ما أنزل اهللا مصدقا ملا معه       
وإنه سـخر مـا     ،  إنه كان ساحرا  : إذ يقولون ،  وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان        

 . سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه
 : فيقول، أنه كان ساحرا - عليه السالم -  والقرآن ينفي عن سليمان

 .  " مانوما كفر سلي " 
 : ويثبته للشياطني - عليه السالم -  فكأنه يعد السحر واستخدامه كفرا ينفيه عن سليمان

  . .  " ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر " 
 : اللذين كان مقرمها بابل. هاروت وماروت:  مث ينفي أن السحر مرتل من عند اهللا على امللكني

  . .  " ل هاروت وماروتوما أنزل على امللكني بباب " 
وكان اليهود أو الشياطني يدعون أما كانا يعرفان        ،   ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما      

فرية ترتيل  . فنفى القرآن هذه الفرية أيضا    ! ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما     ،  السحر ويعلمانه للناس  
 . السحر على امللكني

وأما كانـا   . امللكني كانا هناك فتنة وابتالء للناس حلكمة مغيبة       وهي أن هذين    ،   مث يبني احلقيقة  
 : طالبا منهما أن يعلماه السحر، يقوالن لكل من جييء اليهما

  . .  " وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر " 
:  امللكني ويذكر هذا على لسان   ؛   ومرة أخرى جند القرآن يعترب السحر وتعلمه واستخدامه كفرا        

 . هاروت وماروت
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وعندئـذ  . على الرغم من حتذيره وتبصريه    ،   وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما        
 : حتق الفتنة على بعض املفتونني

  . .  " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه " 
  . .  وهو األذى والشر الذي حذرهم منه امللكان

وهي أنه ال يقع شيء يف هذا الوجود        ،  فيقرر كلية التصور اإلسالمي األساسية     وهنا يبادر القرآن    
 : إال بإذن اهللا
  . .  " وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا " 

وهذه قاعدة كلية يف التصور      . .  فبإذن اهللا تفعل األسباب فعلها وتنشىء آثارها وحتقق نتائجها        
أنـك إذا  ، وأقرب ما ميثل هذه القاعدة يف مثل هـذا املقـام    . اماال بد من وضوحها يف ضمري املؤمن مت       

فاهللا هو الذي أودع النـار      . ولكن هذا االحتراق ال يكون إال بإذن اهللا       . عرضت يدك للنار فإا حتترق    
وهو قادر على أن يوقف هذه اخلاصية حني ال يـأذن           . خاصية احلرق وأودع يدك خاصية االحتراق ا      

وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بـني         - عليه السالم  - كما وقع إلبراهيم  ؛  احلكمة خاصة يريده  
وهو قادر على أن يوقف هذه اخلاصية فيه حني ال يأذن حلكمة            . ينشىء هذا األثر بإذن اهللا    ،  املرء وزوجه 

 كل مؤثر مودع خاصية التـأثري      . . وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار        . . خاصة يريدها 
  . . وميكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا املفعول حني يشاء، فهو يعمل ذا اإلذن، بإذن اهللا

إنه شـر علـيهم هـم        . . وما يفرقون به بني املرء وزوجه     ،   مث يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون     
 : أنفسهم ال خري

  . .  " ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم " 
 !  الكفر ليكون ضرا خالصا ال نفع فيه ويكفي أن يكون هذا الشر هو

  . .  " ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخرة من خالق " 
فهو حني خيتاره ويشتريه يفقد كل رصيد       ،   ولقد علموا أن الذي يشتريه ال نصيب له يف اآلخرة         

  . . له يف اآلخرة وكل نصيب
 : الصفقة فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة 

  . .  " ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون " 
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  . .  " ولو أم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون " 
وعلى الذين يتبعون مـا     ،   وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من امللكني ببابل          

ويتبعون ،  م اليهود الذين ينبذون كتاب اهللا وراءهم ظهريا       وه،  تقصه الشياطني عن عهد سليمان وملكه     
 . هذا الباطل وهذا الشر الذميم

|     |     | 
مما كان أولئـك اليهـود      ،  وعما يفرق بني املرء وزوجه    ،  وبعد فال بد من كلمة هنا عن السحر       

  . . ويتركون كتاب اهللا وراء ظهورهم من أجله، جيرون خلفه
 كل وقت أن بعض الناس ميلكون خصائص مل يكشف العلم عن كنـهها   إنه ما يزال مشاهدا يف   

التخاطر عن   - "  التيليبياثي " هذا!  . . لقد مسي بعضها بأمساء ولكنه مل حيدد كنهها وال طرائقها         . بعد
كيف ميلك إنسان أن يدعو إنسانا على أبعاد وفواصل ال يصل إليها صوت             ؟  وكيف يتم ؟  ما هو  - بعد

 ؟ دون أن تقف بينهما الفواصل واألبعاد، فيتلقى عنه، عادة وال بصرهاإلنسان يف ال
وأن يتصـل   ،  كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة      ؟   وهذا التنومي املغنطيسي ما هو وكيف يتم      

 ؟ كأمنا يقرأ من كتاب مفتوح، وإذا أحدمها يتلقى عن اآلخر، فإذا أحدمها يوحي إىل اآلخر، فكر بفكر
! هو أن أعطاها أمساء   ،   العلم أن يقوله إىل اليوم يف هذه القوى اليت اعترف ا            إن كل ما استطاع   

 ؟ ومل يقل قط كيف تتم؟ ما هي: ولكنه مل يقل قط
؛ إما ألنه مل جيمع منها مشاهدات كافية لالعتراف ا        .  ومثة أمور كثرية أخرى مياري فيها العلم      

وفرويد الذي حياول إنكار     - هذه األحالم التنبئية  . ربهوإما ألنه مل يهتد إىل وسيلة تدخلها يف نطاق جتا         
مث إذا هـذه النبـوءة   ، كيف أرى رؤيا عن مستقبل جمهول - كل قوة روحية مل يستطع إنكار وجودها      

كيف أحس أن أمـرا مـا       . وهذه األحاسيس اخلفية اليت ليس هلا اسم بعد       ؟  تصدق يف الواقع بعد حني    
 ! مث حيدث ما توقعت على حنو من األحناء؛ م بعد قليلسيحدث بعد قليل أو أن شخصا ما قاد

 إنه من املكابرة يف الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القـوى اهولـة يف الكـائن                   
 . رد أن العلم مل يهتد بعد إىل وسيلة جيرب ا هذه القوى، البشري

إمنا األسلم واألحوط أن     . . طورةواجلري وراء كل أس   ،   وليس معىن هذا هو التسليم بكل خرافة      
، ال ينفي على اإلطالق وال يثبت على اإلطـالق         . . يقف العقل اإلنساين أمام هذه ااهيل موقفا مرنا       
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أو يسـلم   ؛  حىت يتمكن بوسائله املتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز اآلن عن إدراكه               
  . . وحيسب للمجهول يف هذا الكون حسابه، ودهويعرف حد، بأن يف األمر شيئا فوق طاقته

وقد تكون صـورة    . وتعليم الشياطني للناس من قبيل هذه األمور      .  السحر من قبيل هذه األمور    
وإن  . . وإما يف األشـياء واألجسـام  ، إما يف احلواس واألفكار   ،  القدرة على اإلحياء والتأثري   : من صورة 

فخيل إليه من   :  " سحرة فرعون كان جمرد ختييل ال حقيقة له       كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من        
وبـني  ،  وال مانع أن يكون مثل هذا التأثري وسيلة للتفريق بني املرء وزوجـه             -  " سحرهم أا تسعى  

، واألسباب واملسـببات  ،  وإن كانت الوسائل واآلثار   . فاالنفعاالت تنشأ من التأثرات   . الصديق وصديقه 
 . على النحو الذي أسلفنا،  اهللاال تقع كلها إال بإذن

. فإن قصتهما كانت متعارفة بني اليهود     ؟  ومىت كانا ببابل  ؟  هاروت وماروت :  أما من مها امللكان   
وقد وردت يف القرآن الكرمي إشـارات جمملـة         . بدليل أم مل يكذبوا هذه اإلشارة ومل يعترضوا عليها        
        ومل ،  وكان يف ذلك اإلمجال كفاية ألداء الغرض      ؛  البعض األحداث اليت كانت معروفة عند املخاطبني

 . ألن هذا التفصيل ليس هو املقصود. يكن هنالك ما يدعو إىل تفصيل أكثر
خلف األساطري الكثرية اليت وردت حول قصـة         - يف ظالل القرآن   -  وال أحب أن جنري حنن    

 . فليست هنالك رواية واحدة حمققة يوثق ا. امللكني
اريخ البشرية من اآليات واالبتالءات ما يناسب حالتها وإدراكها يف كل طـور              ولقد مضى يف ت   

فليس هـذا    - أو يف صورة رجلني طيبني كاملالئكة      - فإذا جاء االختيار يف صورة ملكني     . من أطوارها 
 وهي،  اليت مرت ا البشرية وهي حتبو     ،  غريبا وال شاذا بالقياس إىل شىت الصور وشىت االبتالءات اخلارقة         

 ! وهي تقفو أشعة الشعلة اإلهلية املنرية يف غياهب الليل البهيم، ختطو
 واملفهومات الواضحة احملكمة يف هذه اآليات تغين عن السعي وراء املتشابه فيها بالقياس إلينا بعد               

ونبذهم كتـاب   ،  وحسبنا أن نعلم منها ضالل بين إسرائيل يف جريهم وراء األساطري          . ذلك الزمن املديد  
ويفقد بـه يف  ، وأنه من مث كفر يدان به اإلنسان   ؛  وأن نعرف أن السحر من عمل الشيطان      ،   املستيقن اهللا

 . اآلخرة كل نصيب وكل رصيد
|     |     | 

 +              أَِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسا ونقُولُواْ انظُرا واِعنقُولُواْ رواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيا  104يم 
                  صـتخي اللّهو كُمبن رٍر ميخ نكُم ملَيلَ عزنأَن ي ِرِكنيشالَ الْماِب وِل الِْكتأَه واْ ِمنكَفَر الَِّذين دوي
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ِبخيٍر منها أَو ِمثِْلها     ما ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت         105ِبرحمِتِه من يشاء واللّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم        
         ٍء قَِديريكُلِّ ش لَىع أَنَّ اللّه لَمعت ا لَكُـم            106أَلَممِض واَألراِت واومالس لْكم لَه أَنَّ اللّه لَمعت أَلَم 

ولَكُم كَما سِئلَ موسى ِمن قَبلُ ومن        أَم تِريدونَ أَن تسأَلُواْ رس     107من دوِن اللِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري        
 ود كَِثري من أَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم من بعـِد           108يتبدِل الْكُفْر ِباِإلمياِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل        

   ا تِد معن بِعنِد أَنفُِسِهم م نا مدسكُفَّاراً ح اِنكُمِإمي   اللّـه ـأِْتيى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح ملَه نيب
        ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِرِه ِإنَّ اللّهٍر          109ِبأَميخ نواْ َألنفُِسكُم ممقَدا تمكَاةَ وواْ الزآتالَةَ وواْ الصأَِقيمو 

 وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ ِإالَّ مـن كَـانَ هـوداً أَو             110تعملُونَ بِصري   تِجدوه ِعند اللِّه ِإنَّ اللّه ِبما       
          اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهاِنيأَم ى ِتلْكارص111ن       ِسنحم وهِللِّه و ههجو لَمأَس نلَى مب 

 وقَالَِت الْيهود لَيسِت النصـارى علَـى        112والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ       فَلَه أَجره ِعند ربِه     
شيٍء وقَالَِت النصارى لَيسِت الْيهود علَى شيٍء وهم يتلُونَ الِْكتاب كَذَِلك قَالَ الَِّذين الَ يعلَمـونَ                

  فَاللّه ِلِهمِلفُونَ          ِمثْلَ قَوتخواْ ِفيِه يا كَانِة ِفيمامالِْقي موي مهنيب كُمح113 ي      اِجدسم عنن مِمم أَظْلَم نمو 
اللِّه أَن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خراِبها أُولَـِئك ما كَانَ لَهم أَن يدخلُوها ِإالَّ خآِئِفني هلُـم ِفـي                    

 وِللِّه الْمشِرق والْمغِرب فَأَينما تولُّواْ فَثَم وجه اللِّه         114لدنيا ِخزي ولَهم ِفي اآلِخرِة عذَاب عِظيم        ا
     ِليمع اِسعو األَ           115ِإنَّ اللّهاِت واوما ِفي السم ل لَّهب هانحبا سلَدو ذَ اللّهخقَالُواْ اتو     ِض كُلٌّ لَّـهر

 وقَالَ الَِّذين   117 بِديع السماواِت واَألرِض وِإذَا قَضى أَمراً فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ             116قَاِنتونَ  
             ِلِهم مِمن قَب قَالَ الَِّذين ةٌ كَذَِلكا آيأِْتينت أَو ا اللّهنكَلِّمالَ يونَ لَولَمعالَ ي     قَد مهقُلُوب تهابشت ِلِهمثْلَ قَو

 ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا والَ تسأَلُ عن أَصـحاِب الْجِحـيِم           118بينا اآلياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ     
تهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه هو الْهـدى ولَـِئِن           ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّ         119

 الَِّذين آتينـاهم    120اتبعت أَهواءهم بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نِصٍري                
 يا بِنـي  121ِه ومن يكْفُر ِبِه فَأُولَـِئك هم الْخاِسرونَ  الِْكتاب يتلُونه حق ِتالَوِتِه أُولَـِئك يؤِمنونَ بِ      

           الَِمنيلَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعالَِّتي أَن ِتيمواْ ِنعاِئيلَ اذْكُررِزي     122ِإسجماً الَّ توقُواْ ياتو 
  _123ِمنها عدلٌ والَ تنفَعها شفَاعةٌ والَ هم ينصرونَ نفْس عن نفٍْس شيئاً والَ يقْبلُ 

|     |     | 
وحتـذير اجلماعـة    ؛  ميضي هذا الدرس يف كشف دسائس اليهود وكيدهم لإلسالم واملسـلمني          

وما يبيتون هلم من الكيد     ،  وما تكنه نفوسهم للمسلمني من احلقد والشر      ،  املسلمة من أالعيبهم وحيلهم   
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ويكشف ؛  وى اجلماعة املسلمة عن التشبه ؤالء الذين كفروا من أهل الكتاب يف قول أو فعل              ؛  ضروال
، وكيـدهم ودسـهم  ، للمسلمني عن األسباب احلقيقية الدفينة اليت تكمن وراء أقوال اليهود وأفعـاهلم          

 . اليت يطلقوا يف الصف اإلسالمي، وأالعيبهم وفتنهم
وتغيريها وفـق مقتضـيات    ،  ون من نسخ بعض األوامر والتكاليف      ويبدو أن اليهود كانوا يتخذ    

يبـدو أـم كـانوا       . . والظروف واملالبسات اليت حتيط باجلماعة املسلمة     ،  النشأة اإلسالمية اجلديدة  
لو كانت من   : ويقولون للمسلمني ؛  يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك يف مصدر هذه األوامر والتكاليف         

  . . در أمر جديد يلغي أو يعدل أمرا سابقاعند اهللا ما نسخت وال ص
 واشتدت هذه احلملة عند حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة بعد ستة عشر شـهرا مـن                  

 - قبلة اليهود ومصالهم   - إىل بيت املقدس   - عقب اهلجرة  - قد اجته بالصالة   ع وكان النيب . اهلجرة
 ع مما جعل الرسـول   ؛  وقبلتهم هي القبلة  ،   هو الدين  فاختذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم        

وظلت هذه الرغبة تعتمل يف     . بيت اهللا احملرم  ،  يرغب وال يصرح يف التحول عن بيت املقدس إىل الكعبة         
ونظرا ملا   - كما سيجيء يف سياق السورة     - نفسه حىت استجاب له ربه فوجهه إىل القبلة اليت يرضاها         

فشنوها محلة  ،  جة بين إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه احلجة          حيمله هذا التحول من دحض حل     
ويف صحة   ع بالتشكيك يف مصدر األوامر اليت يكلفهم ا رسول اهللا        ،  دعاية ماكره يف وسط املسلمني    

إن كان  : مث قالوا هلم  ! أي إم وجهوا املعول إىل أساس العقيدة يف نفوس املسلمني          . . تلقيه عن الوحي  
. وإن كان صـحيحا   . ه إىل بيت املقدس باطال فقد ضاعت صالتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة           التوج

، أي أم وجهوا املعول إىل أساس الثقة يف نفوس املسلمني برصيدهم من ثـواب اهللا              ؟  ففيم التحول عنه  
 ! وقبل كل شيء يف حكمة القيادة النبوية

       فأخـذوا  . ا الكريهة يف بعض نفـوس املسـلمني      ويبدو أن هذه احلملة اخلبيثة املاكرة آتت مثر
األمر الذي ال يتفق مع الطمأنينة املطلقة       ،  ويطلبون الرباهني واألدلة  ؛  يف قلق وزعزعة   ع يسألون الرسول 

فرتل القرآن يبني هلم أن نسخ بعض األوامر واآليـات يتبـع            . والثقة املطلقة مبصدر العقيدة   ،  إىل القيادة 
وينبههم يف الوقت ذاتـه إىل      . ويعلم ما يصلح هلم يف كل موقف      ؛  حسن لعباده حكمة اهللا الذي خيتار األ    

واختصاصهم ،  حسدا من عند أنفسهم على اختيار اهللا هلم       ؛  أن هدف اليهود هو ردهم كفارا بعد إميام       
ويكشف هلم ما وراء أضاليل     . وانتدام هلذا األمر العظيم   ،  بترتيل الكتاب األخري عليهم   ،  برمحته وفضله 

ويقص علـيهم التـهم     . ويفند دعواهم الكاذبة يف أن اجلنة من حقهم وحدهم        ! ليهود من غرض دفني   ا
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وتقول النصارى ليسـت    ،  ليست النصارى على شيء   : املتبادلة بني فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود       
 ! وكذلك يقول املشركون عن اجلميع؛ اليهود على شيء

وهي منع االجتاه إىل الكعبة بيت اهللا ومسـجده         ؛  قصة القبلة  مث يفظع نيتهم اليت خيفوا من وراء        
 . ويعده منعا ملساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعيا يف خراا، األول

حىت ينتهي إىل أن يضع املسلمني وجها لوجـه         ،   وميضي السياق يف هذا الدرس على هذا النحو       
إنه حتويل املسلمني من دينهم إىل دين أهل          . .أمام اهلدف احلقيقي ألهل الكتاب من اليهود والنصارى       

وهـذه  ! وإال فهي احلرب والكيد والدس إىل النهاية      ،  حىت يتبع ملتهم   ع الكتاب ولن يرضوا عن النيب    
 ! ! ! وتتخفى خلف احلجج واألسباب املقنعة، هي حقيقة املعركة اليت تكمن وراء األباطيل واألضاليل

|     |     | 
مـا  . وللكافرين عذاب أليم، وامسعوا،  انظرنا: وقولوا. راعنا: نوا ال تقولوا  يا أيها الذين آم    " 

واهللا خيـتص   ،  يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من خري من ربكـم               
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم             . واهللا ذو الفضل العظيم   ،  برمحته من يشاء  

أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض وما لكم من دون اهللا مـن               ؟   على كل شيء قدير    أن اهللا 
ومن يتبدل الكفر باإلميـان  ؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ويل وال نصري  

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند              . فقد ضل سواء السبيل   
إن اهللا على كل شيء قدير      ،  فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره     ،  نفسهم من بعد ما تبني هلم احلق      أ

 إن اهللا مبا تعملون بصري    ،  وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا       ،  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة   
 " . .  

والـيت  ، صفة الـيت متيـزهم  يناديهم بال " الذين آمنوا "  يتجه اخلطاب يف مطلع هذا الدرس إىل      
 . واليت تستجيش يف نفوسهم االستجابة والتلبية، تربطهم برم ونبيهم

وأن يقولوا بـدال     - من الرعاية والنظر   -  " راعنا:  " ع  وذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنيب     
ـ ، ويأمرهم بالسمع مبعىن الطاعة . .  " أنظرنا:  " منها مرادفها يف اللغة العربية    ذرهم مـن مصـري   وحي
 : الكافرين وهو العذاب األليم

 .  " وللكافرين عذاب أليم. وامسعوا. راعنا وقولوا انظرنا: يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا " 
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أن سفهاء اليهـود كـانوا       . .  " راعنا "  وتذكر الروايات أن السبب يف ذلك النهي عن كلمة        
. حىت يؤدي معىن آخر مشتقا من الرعونـة        ع ونه للنيب وهم يوجه ،  مييلون ألسنتهم يف نطق هذا اللفظ     
عن  - صلوات اهللا وسالمه عليه    - فيحتالون على سبه  ،  مواجهة ع فقد كانوا خيشون أن يشتموا النيب     

ومن مث جاء النهي للمؤمنني عن اللفظ الـذي         ! الذي ال يسلكه إال صغار السفهاء     ،  هذا الطريق امللتوي  
كي . الذي ال ميلك السفهاء حتريفه وإمالته     ،  أن يستبدلوا به مرادفه يف املعىن     وأمروا  ،  يتخذه اليهود ذريعة  

 ! يفوتوا على اليهود غرضهم الصغري السفيه
، كما يشي بسـوء األدب    ،   واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي مبدى غيظهم وحقدهم         

، رعاية اهللا لنبيه وللجماعة املسلمة    والنهي الوارد ذه املناسبة يوحي ب     . واحنطاط السلوك ،  وخسة الوسيلة 
 . بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم املاكرين، عن أوليائه - سبحانه - ودفاعه

وعما تنغل به قلوم    ،   مث يكشف للمسلمني عما تكنه هلم صدور اليهود حوهلم من الشر والعداء           
ويستمسكوا مبا حيسـدهم  ،  أعداءهمليحذروا. بسبب ما اختصهم به اهللا من الفضل   ،  من احلقد واحلسد  

 : ويشكروا فضل اهللا عليهم وحيفظوه، هؤالء األعداء عليه من اإلميان
. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من خري مـن ربكـم             " 

  . .  " واهللا ذو الفضل العظيم. واهللا خيتص برمحته من يشاء
وكالمها كافر بالرسالة األخرية فهمـا       . . تاب واملشركني يف الكفر    وجيمع القرآن بني أهل الك    

وأعظم ما  . وال يود هلم اخلري   ،  وكالمها يضمر للمؤمنني احلقد والضغن    ؛  على قدم سواء من هذه الناحية     
وحيبوهم ذه  ،  هو أن خيتارهم اهللا هلذا اخلري ويرتل عليهم هذا القرآن         . يكرهونه للمؤمنني هو هذا الدين    

 . وهي األمانة الكربى يف الوجود، ويعهد إليهم بأمانة العقيدة يف األرض، عمةالن
،  ولقد سبق احلديث عن حقدهم وغيظهم من أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عبـاده                 

 إذ كان يرتل بالوحي على الرسـول       - عليه السالم  - حىت لقد بلغ م الغيظ أن يعلنوا عداءهم جلربيل        
 : ع

  . .  "  خيتص برمحته من يشاءواهللا " 
أنه  - سبحانه - فقد علم ،  واملؤمنني به  ع فإذا اختص ا حممدا   ؛   فاهللا أعلم حيث جيعل رسالته    

 . وأم أهل هلذا االختصاص
  . .  " واهللا ذو الفضل العظيم " 
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هـذا  ويف  . وليس أعظم من نعمة اإلميان والدعوة إليـه       ؛   وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة     
ويف التقرير الـذي    ،  التلميح ما يستجيش يف قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل           

وهـذا   . . سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور باحلذر واحلرص الشـديد             
، اليهـود  - ويقودهـا  - الشعور وذاك ضروريان للوقوف يف وجه محلة البلبلة والتشكيك اليت قادهـا      

 ! وهي اخلري الضخم الذي ينفسونه على املسلمني، لتوهني العقيدة يف نفوس املؤمنني
وخباصة عند حتويل القبلة    . تتعلق بنسخ بعض األوامر والتكاليف     - كما أسلفنا  -  وكانت احلملة 

 : األمر الذي أبطل حجتهم على املسلمني. إىل الكعبة
  . .  " ري منها أو مثلهاما ننسخ من آية أو ننسها نأت خب " 

أم  - كما يدل سياق هذه اآليات وما بعـدها        -  وسواء كانت املناسبة هي مناسبة حتويل القبلة      
اليت كانت تتابع منـو اجلماعـة       ،  كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض األوامر والتشريعات والتكاليف        

ام اليت وردت يف التوراة مع تصـديق        أم كانت خاصة بتعديل بعض األحك     . وأحواهلا املتطورة ،  املسلمة
أم هي مجيعا املناسبة اليت اختذها اليهـود        ،  سواء كانت هذه أم هذه أم هذه       . . القرآن يف عمومه للتوراة   

ويف ؛ فإن القرآن يبني هنا بيانا حامسا يف شأن النسـخ والتعـديل          . . ذريعة للتشكيك يف صلب العقيدة    
     ا وخطتها يف حماربـة هـذه العقيـدة بشـىت            ،  ا يهود القضاء على تلك الشبهات اليت أثارعلى عاد

 . األساليب
ولتحقيق خري  ،  هو لصاحل البشرية   - يف فترة الرسالة   -  فالتعديل اجلزئي وفق مقتضيات األحوال    

فإذا . هو الذي يقدر هذا   ،  ومرتل اآليات ،  ومرسل الرسل ،  واهللا خالق الناس  . أكرب تقتضيه أطوار حياا   
أو آيـة مبعـىن     ،  سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من األحكام        - اها يف عامل النسيان   نسخ آية الق  

فإنه يأيت خبري منها     - عالمة وخارقة جتيء ملناسبة حاضرة وتطوى كاملعجزات املادية اليت جاء ا الرسل           
. .  وصاحب األمر كله يف السـماوات ويف األرض       ،  وهو مالك كل شيء   ،  وال يعجزه شيء  ! أو مثلها 

 : ومن مث جتيء هذه التعقيبات
وما لكم  ؟  أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض       ؟  أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير        " 

  . .  " من دون اهللا من ويل وال نصري
ورائحة التذكري بأن اهللا هو ولـيهم وناصـرهم         ،   واخلطاب هنا للمؤمنني حيمل رائحة التحذير     

؛ ولعل هذا كان بسبب اخنداع بعضهم حبملة اليهـود التضـليلية           . .  وال نصري  وليس هلم من دونه ويل    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

104

. ال تتفق مع الثقة والـيقني      ع وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول    ؛  وبلبلة أفكارهم حبججهم اخلادعة   
 : يدل على هذا ما جاء يف اآلية التالية من صريح التحذير واالستنكار

ومن يتبدل الكفر باإلميان فقـد      ؟  كما سئل موسى من قبل    أم تريدون أن تسألوا رسولكم       " 
  . .  " ضل سواء السبيل

فهو استنكار لتشبه بعض املؤمنني بقوم موسى يف تعنتهم وطلبهم للرباهني واخلـوارق وإعنـام               
  . . على حنو ما حكى السياق عنهم يف مواضع كثرية، لرسوهلم أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف

وهي النهاية الـيت  ، واستبدال الكفر باإلميان،  وهي الضالل ،   من اية هذا الطريق     وهو حتذير هلم  
 ! كما أا هي النهاية اليت يتمىن اليهود لو قادوا إليها املسلمني. صار إليها بنو إسرائيل

حسدا من عند أنفسهم مـن  ، ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا       " 
  . .  " م احلقبعد ما تبني هل

 . . الرغبة يف سلب اخلري الذي يهتدي إليه اآلخـرون         . .  وذلك ما يفعله احلقد اللئيم بالنفوس     
 ! ولكنها ألا تعلم. ال ألن هذه النفوس الشريرة ال تعلم؟ ملاذا

  . .  " حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق " 
س الذي فاضت به نفـوس اليهـود جتـاه اإلسـالم             واحلسد هو ذلك االنفعال األسود اخلسي     

وهو الـذي   . وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبريام كلها وما تزال        ،  وما زالت تفيض  ،  واملسلمني
ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة يف           ،  يكشفه القرآن للمسلمني ليعرفوه   

وخصهم ـذا   ،  والذي أنقدهم اهللا منه باإلميان    ،  لذي كانوا فيه  وردهم بعد ذلك إىل الكفر ا     ؛  نفوسهم
 ! بأعظم الفضل وأجل النعمة اليت حتسدهم عليها يهود

هنا  - وتنكشف فيها النية السيئة واحلسد اللئيم     ،  يف اللحظة اليت تتجلى فيها هذه احلقيقة       -  وهنا
ويدعوهم إىل الصفح والعفـو  ، والشر بالشر ،يدعو القرآن املؤمنني إىل االرتفاع عن مقابلة احلقد باحلقد   

 : وقتما يريد، حىت يأيت اهللا بأمره
  . .  " إن اهللا على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره " 

 : واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم،  وامضوا يف طريقكم اليت اختارها اهللا لكم
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إن اهللا مبـا    .  تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عنـد اهللا        وما،  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة    " 
  . .  " تعملون بصري

ومكمـن  ،  يوقظ السياق القرآين وعي اجلماعة املسلمة ويركزه على مصدر اخلطـر           . .  وهكذا
مث يأخذهم ـذه     . . ويعىبء مشاعر املسليمن جتاه النوايا السيئة والكيد اللئيم واحلسد الذميم         ؛  الدسيسة
وإىل أن حيـني     . . ويعلقون تصرفهم بإذنه  ،  ينتظرون أمره ؛  املعبأة املشحونة كلها إىل جناب اهللا     الطاقة  

ويدعها طيبة يف انتظـار     . لينقذ قلوم من ننت احلقد والضغينة     ،  هذا األمر يدعوهم إىل العفو والسماحة     
  . . األمر من صاحب األمر واملشيئة

|     |     | 
إـم هـم املهتـدون      : وقوهلم،  اليهود والنصارى : هل الكتاب عامة  مث ميضي يف تفنيد دعاوى أ     

على حني جيبه كل فريق منهم اآلخر بأم ليسـوا          ! وإن اجلنة وقف عليهم ال يدخلها سواهم      ! وحدهم
ويقول كلمة الفصل يف العمـل      ،  ويقرر يف ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة األمر        ! على شيء 

 : واجلزاء
هاتوا برهانكم إن   : قل. تلك أمانيهم .  يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى        لن: وقالوا " 

وال خوف علـيهم وال هـم      ،  من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه         ! بلى. كنتم صادقني 
 - ليست اليهود على شيء   : وقالت النصارى ،  ليست النصارى على شيء   : وقالت اليهود . حيزنون

فاهللا حيكم بينهم يوم القيامـة فيمـا        . ذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم      ك - وهم يتلون الكتاب  
  . .  " كانوا فيه خيتلفون

إذ مل تكن هناك كتلة من النصارى       ؛   والذين كانوا يواجهون املسلمني يف املدينة كانوا هم اليهود        
وحيكي ! هؤالء ؤالء مث جيبه   . ولكن النص هنا عام يواجه مقوالت هؤالء وهؤالء       . تقف مواقف اليهود  

 ! رأي املشركني يف الطائفتني مجيعا
  . .  " لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى: وقالوا " 

 لن يدخل اجلنة إال من كان هودا      : وإال فقد كانت اليهود تقول    .  وهذه حكاية قوليهم مزدوجة   
  . . من النصارىلن يدخل اجلنة إال من كان : وكانت النصارى تقول - أي من يهود -
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أن  ع ومن مث يلقن اهللا رسوله    ! سوى االدعاء العريض  ،  ال تستند إىل دليل   ،   وهذه القولة كتلك  
 : جيبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل

  . .  " هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني: قل " 
اباة ألمـة وال     وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي يف ترتيب اجلزاء على العمل بال حم             

 : ال االسم والعنوان، إمنا هو اإلسالم واإلحسان. لطائفة وال لفرد
  " وال خوف عليهم وال هم حيزنون     ،  فله أجره عند ربه   ،  بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن       " 

 . . 
.  .  " لن متسنا النار إال أياما معدودة     :  "  ومن قبل قرر هذه القاعدة يف العقاب ردا على قوهلم         

  . .  " من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون! بلى:  " فقال
من كسب سيئة وأحاطـت     :  " طرفيها املتقابلني .  إا قاعدة واحدة بطرفيها يف العقوبة واملثوبة      

كـل  يف معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن          ،  فهو حبيس هذه اخلطيئة احمليطة     . .  " به خطيئته 
ووجه ،  فأخلص ذاته كلها هللا    . .  " من أسلم وجهه هللا وهو حمسن      " و . . . وجهة إال وجهة اخلطيئة   

هنـا   . .  " من أسلم وجهه هللا    "  . . وخلص هللا يف مقابل خلوص اآلخر للخطيئة      ،  مشاعره كلها إليه  
عـين االستسـالم    ولفظ أسـلم ي    - والوجه رمز على الكل    - إسالم الوجه : تربز مسة اإلسالم األوىل   

:  ومع هذا فال بد من الدليل الظاهر على هذا االستسالم         . االستسالم املعنوي والتسليم العملي   . والتسليم
بني اإلميان  ،  بني العقيدة والعمل  ،  فسمة اإلسالم هي الوحدة بني الشعور والسلوك       . .  " وهو حمسن " 

وبذلك تتوحـد الشخصـية     ؛   للحياة كلها  بذلك تستحيل العقيدة منهجا    . . القليب واإلحسان العملي  
 : وبذلك يستحق املؤمن هذا العطاء كله؛ اإلنسانية بكل نشاطها واجتاهاا

  . .  " فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنون " 
والسرور الفـائض ال    ،  واألمن املوفور ال يساوره خوف     . .  األجر املضمون ال يضيع عند رم     

فال حمسوبية عند اهللا سـبحانه      . وتلك هي القاعدة العامة اليت يستوي عندها الناس مجيعا         . . ميسه حزن 
 ! وال حماباة

بينما يقول كل منـهما عـن       ،  يطلقون تلك الدعوى العريضة    - يهودا ونصارى  -  ولقد كانوا 
 : وبينما كان املشركون جيبهون الفريقني بالقولة ذاا؛ الفريق اآلخر إنه ليس على شيء
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 - وقالت النصارى ليست اليهود على شـيء      ،  وقالت اليهود ليست النصارى على شيء     "  
فاهللا حيكم بينهم يوم القيامـة فيمـا        ،  كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم       - وهم يتلون الكتاب  
  . .  " كانوا فيه خيتلفون

ن ما عليـه اليهـود   وكانوا يرو؛  والذين ال يعلمون هم األميون العرب الذين مل يكن هلم كتاب          
ومن التمسك خبرافات وأساطري ال ترتفـع كـثريا علـى           ،  والنصارى من الفرقة ومن التقاذف باإلام     

فكانوا يزهدون يف دين    ؛  هللا سبحانه  - أو البنات  - خرافات العرب وأساطريهم يف الشرك ونسبة األبناء      
 ! إم ليسوا على شيء: اليهود ودين النصارى ويقولون

عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى يف      ؛  يسجل على اجلميع ما يقوله بعضهم يف بعض        والقرآن  
 : مث يدع أمر اخلالف بينهم إىل اهللا! ملكية اجلنة
 .  " فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون " 

اديـة يف   وهذه اإلحالة إىل حكم اهللا هي وحـدها          . . وإليه تصري األمور  ،   فهو احلكم العدل  
بعد دحض دعواهم العريضـة يف أـم        ،  وال يعتمدون على دليل   ،  مواجهة قوم ال يستمدون من منطق     

 ! وأم وحدهم املهديون، وحدهم أهل اجلنة
|     |     | 

وخباصة مـا    - مث يعود إىل ترذيل حماولتهم تشكيك املسلمني يف صحة األوامر والتبليغات النبوية           
 : وعمال على خراا، ويعدها سعيا يف منع ذكر اهللا يف مساجده - لقبلةيتعلق منها بتحويل ا

أولئك ما كان هلم أن     ؟  ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا             " 
وهللا املشرق واملغرب فأينمـا     . هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم        . يدخلوها إال خائفني  

  . .  " إن اهللا واسع عليم، اهللاتولوا فثم وجه 
وسعي اليهود لصـد    ؛   وأقرب ما يتوارد إىل اخلاطر أن هاتني اآليتني تتعلقان مبسألة حتويل القبلة           

وهناك روايات متعـددة عـن       . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة      . . املسلمني عن التوجه إىل الكعبة    
  . . أسباب نزوهلما غري هذا الوجه



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

108

،  فإن إطالق النص يوحي بأنه حكم عام يف منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسـه                وعلى أية حال  
ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون        ،  كذلك احلكم الذي يرتبه على هذه الفعلة      . والسعي يف خراا  

 : وهو قوله. جزاء لفاعليها
  . .  " أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني " 

إال أن يلجأوا إىل بيوت اهللا مستجريين       ،  الدفع واملطاردة واحلرمان من األمن     أي أم يستحقون    
 ع حدث يف عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول اهللا           ]حمتمني حبرمتها مستأمنني وذلك كالذي      

بعد أن كانوا   ،  فلجأ إليها املستأمنون من جبابرة قريش      . . من دخل املسجد احلرام فهو آمن     : يوم الفتح 
ويزيد على هذا احلكم ما     . [! ومن معه ومينعوم زيارة املسجد احلرام      ع م الذي يصدون رسول اهللا    ه

 : يتوعدهم به من خزي يف الدنيا وعذاب عظيم يف اآلخرة
  . .  " وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم، هلم يف الدنيا خزي " 

أي أنه ما كان     . .  " ائفنيأولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خ       :  "  وهناك تفسري آخر لقوله   
فهذا هو األدب الالئق    . ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد اهللا إال يف خوف من اهللا وخشوع جلاللته يف بيوته              

 . وهو وجه من التأويل جائز يف هذا املقام . . املناسب ملهابته وجالله العظيم، ببيوت اهللا
 : هو اآلية الثانية منهما، ويل القبلة والذي جيعلنا نرجح أن اآليتني نزلتا يف مناسبة حت

 .  " إن اهللا واسع عليم، فأينما تولوا فثم وجه اهللا، وهللا املشرق واملغرب " 
 فهي توحي بأا جاءت ردا على تضليل اليهود يف ادعائهم إن صالة املسـلمني إذن إىل بيـت                  

وهي تقرر أن كل    ،  هم هذا الزعم  واآلية ترد علي  ! وضائعة وال حساب هلا عند اهللا     ،  املقدس كانت باطلة  
، وإمنا ختصيص قبلة معينة هو توجيه من عند اهللا فيه طاعة          . فثم وجه اهللا حيثما توجه إليه عابد      ،  اجتاه قبلة 

وهـو  ،  وال ينقصهم ثوام  ،  واهللا ال يضيق على عباده    . يف جهة دون جهة    - سبحانه - ال أن وجه اهللا   
م ودوافع اجتاهام ونياإن اهللا واسع عليم " والنية هللا. ويف األمر سعة. معليم بقلو "  . . .  

|     |     | 
واحنرافهم عن التوحيد الذي هـو      ،  بعد ذلك يستعرض السياق ضالل تصورهم حلقيقة األلوهية       

ويقرن تصورهم املنحرف إىل تصورات اجلاهلية      . وأساس التصور الصحيح يف كل رسالة     ،  قاعدة دين اهللا  
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ويقرر التشابه بني قلوب املشركني من العرب وقلوب املشركني من          . وصفاته - سبحانه - عن ذات اهللا  
 : ويوضح هلم قاعدة التصور اإلمياين الصحيح، ويصحح للجميع احنرافهم إىل الشرك، أهل الكتاب

بـديع  . كل له قـانتون   ،  بل له ما يف السماوات واألرض     ! سبحانه. اختذ اهللا ولدا  : وقالوا " 
وقال الـذين ال يعلمـون لـوال        . فيكون. كن: وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له     ،  األرضالسماوات و 

قد بينـا اآليـات     . تشات قلوم . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم      . يكلمنا اهللا أو تأتينا آية    
  . .  " لقوم يوقنون

فهي ،  م يف املسيح  ليست مقولة النصارى وحده    . .  " اختذ اهللا ولدا  :  "  وهذه املقولة الفاسدة  
ومل تفصل اآليـة هنـا هـذه        . كما كانت مقولة املشركني يف املالئكة     . كذلك مقولة اليهود يف العزير    

ومن  - ألن السياق سياق إمجال للفرق الثالث اليت كانت تناهض اإلسالم يومئذ يف اجلزيرة            ،  املقوالت
والشـيوعية  ،  يونية العاملية والصليبية العاملية   ممثلة يف الصه  ،  عجب أا ال تزال هي اليت تناهضه اليوم متاما        

ومن هذا اإلدماج تسـقط دعـوى اليهـود          -!  وهي أشد كفرا من املشركني يف ذلك احلني       ،  العاملية
 ! وها هم أوالء يستوون مع املشركني؛ والنصارى يف أم وحدهم املهتدون

يبادر بترتيـه    - سبحانه -  وقبل أن ميضي إىل اجلوانب الفاسدة األخرى من تصورهم لشأن اهللا          
 : وبيان حقيقة الصلة بينه وبني خلقه مجيعا، اهللا عن هذا التصور

بديع السـماوات واألرض وإذا     . كل له قانتون  ،  بل له ما يف السماوات واألرض     ! سبحانه " 
  . .  " فيكون. قضى أمرا فإمنا يقول له كن

وعن نوع العالقة بـني اخلـالق       ،  هللا سبحانه  هنا نصل إىل فكرة اإلسالم التجريدية الكاملة عن ا        
لقد  . . وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه احلقائق مجيعا       ،  وعن طريقة صدور اخللق عن اخلالق     ،  وخلقه

فتوجـه اإلرادة   . .  " فيكون، كن:  " عن طريق توجه اإلرادة املطلقة القادرة  ،  صدر الكون عن خالقه   
بدون وسيط من قـوة أو      ،  على الصورة املقدرة له   ،  لكائنإىل خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا ا        

فذلك هو  ،  بذلك الكائن املراد صدوره عنها    ،  أما كيف تتصل هذه اإلرادة اليت ال نعرف كنهها         . . مادة
وهي غـري مهيـأة     . ألن الطاقة البشرية غري مهيأة إلدراكه     ،  السر الذي مل يكشف لإلدراك البشري عنه      

وبقدر ما وهب اهللا     . . يف وظيفتها اليت خلقت هلا وهي خالفة األرض وعمارا        إلدراكه ألنه ال يلزمها     
بقـدر مـا    ،  وسخر له االنتفاع ا   ،  لإلنسان من القدرة على كشف قوانني الكون اليت تفيده يف مهمته          

 ولقد ضربت الفلسفات يف تيه ال منارة       . . زوى عنه األسرار األخرى اليت ال عالقة هلا خبالفته الكربى         
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وتفترض فروضا تنبع من اإلدراك البشري الذي مل يهيـأ هلـذا            ؛  وهي حتاول كشف هذه األسرار    ،  فيه
. فتجيء هذه الفروض مضحكة يف أرفع مسـتوياا  . ومل يزود أصال بأدوات املعرفة فيه واالرتياد      ،  اال

اب هـذه   وما ذلك إال ألن أصح     " ! فيلسوف " كيف يصدر هذا عن   : مضحكة إىل حد حيري اإلنسان    
فلم ! وأن يتجاوزوا به نطاقه املقدور له     ،  الفلسفات حاولوا أن خيرجوا باإلدراك البشري عن طبيعة خلقته        

بل مل يصلوا إىل شيء ميكن أن حيترمه من يرى التصور اإلسالمي ويعـيش              ؛  ينتهوا إىل شيء يطمأن إليه    
وأن حياولوا هذه احملاولة    ،  تيه بال دليل  وعصم اإلسالم أهله املؤمنني حبقيقته أن يضربوا يف هذا ال         . يف ظله 
على  - فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة اإلغريقية        . اخلاطئة املنهج ابتداء  ،  الفاشلة

! كما بـاء أسـاتذم اإلغريـق   ، باءوا بالتعقيد والتخليط  ،  أن يتطاولوا إىل ذلك املرتقى     - وجه خاص 
وذلـك   . . ويف التصور اإلسالمي ما ليس من حقيقته      ،  ليس من طبيعته  ودسوا يف التفكري اإلسالمي ما      

  . . وفوق طبيعة خلقته وتكوينه، هو املصري احملتوم لكل حماولة العقل البشري وراء جماله
ومن هنا تنتفي مـن      . . وأن اخلالق ليس كمثله شيء    . أن اخللق غري اخلالق   :  والنظرية اإلسالمية 

أي مبعـىن   - على ما يفهمه غري املسلم من هذا االصطالح   " وحدة الوجود " :  التصور اإلسالمي فكرة  
أو أن الوجود هو الصورة املرئية      ،  أو أن الوجود إشعاع ذايت للخالق      - أن الوجود وخالقه وحدة واحدة    

والوجود وحدة يف نظر املسلم على       . . أو على أي حنو من أحناء التصور على هذا األساس          . . ملوجده
ووحدة تكوينـه   ،  ووحدة ناموسه الذي يسري به    ،  وحدة صدوره عن اإلرادة الواحدة اخلالقة     : آخرمعىن  

 : وتناسقه واجتاهه إىل ربه يف عبادة وخشوع
  . .  " بل له ما يف السماوات واألرض كل له قانتون " 

ـ     . .  فال ضرورة لتصور أن له من بني ما يف السماوات واألرض ولدا            ة فالكل من خلقه بدرج
 : وبأداة واحدة، واحدة

  . .  " كن فيكون: وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له. بديع السماوات واألرض " 
فمـن  . ألا فوق طاقة اإلدراك البشري    ،   وتوجه اإلرادة يتم بكيفية غري معلومة لإلدراك البشري       

 ! واخلبط يف التيه بال دليل، العبث إنفاق الطاقة يف اكتناه هذا السر
وتصحيح هذه املقولـة     - سبحانه - تهي من عرض مقولة أهل الكتاب يف ادعاء الولد هللا          وإذ ين 

 : يتبعها مبقولة للمشركني فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب، وردها
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كذلك قال الذين من قبلـهم مثـل        ! لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية     : وقال الذين ال يعلمون    " 
 .   "قوهلم

وكـثريا  . إذ مل يكن لديهم علم من كتاب؛  والذين ال يعلمون هم األميون الذين كانوا مشركني 
وذكر هذه املقولـة هنـا       . . أن يكلمهم اهللا أو أن تأتيهم خارقة من اخلوارق املادية          ع ما حتدوا النيب  

فلقد طلب قوم   . يائهمطلبوا مثل هذا من أنب     - وهم اليهود وغريهم   - مقصود لبيان أن الذين من قبلهم     
، فبني هؤالء وهؤالء شبه يف الطبيعة   . وطلبوا وتعنتوا يف طلب اخلوارق املعجزة     ،  موسى أن يروا اهللا جهرة    

 : وشبه يف الضالل، وشبه يف التصور
  . .  " تشات قلوم " 

 : وهم متشاو القلوب يف التصور والعنت والضالل.  فال فضل لليهود على املشركني
  . .  "  بينا اآليات لقوم يوقنونقد " 

. وجيد فيهـا طمأنينـة ضـمريه      ،   والذي جيد راحة اليقني يف قلبه جيد يف اآليات مصداق يقينه          
ويهـيء القلـوب    . إمنا اليقني هو الذي يدرك داللتها ويطمئن إىل حقيقتها        ،  فاآليات ال تنشىء اليقني   
 . للتلقي الواصل الصحيح

|     |     | 
يتجه اخلطاب  ،  وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم    ،  وفندت أباطيلهم ،  قوالموإذا انتهت م  

ويكشف له عن حقيقة املعركة بينه وبـني اليهـود          ،  وحيدد له تبعاته  ،  يبني له وظيفته   ع إىل رسول اهللا  
هللا ولو أداه لتعرض لغضب ا    ! وطبيعة اخلالف الذي ال حل له إال بثمن ال ميلكه وال يستطيعه           ،  والنصارى

 ! وحاشاه؛ مواله
ولن ترضى عنك اليهود    . وال تسأل عن أصحاب اجلحيم    ،  إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا     " 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جـاءك       ،  إن هدى اهللا هو اهلدى    : قل. وال النصارى حىت تتبع ملتهم    
أولئك يؤمنون  . حق تالوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه     . من العلم ما لك من اهللا من ويل وال نصري         

  . .  " ومن يكفر به فأولئك هم اخلاسرون. به
، وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي علـى شـبهات املضـللني             . .  " إنا أرسلناك باحلق   " 

 . ويف جرسها صرامة توحي باجلزم واليقني. وتلبيس امللفقني، وحماوالت الكائدين
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 . فينتهي دورك، تبشر الطائعني وتنذر العصاة، غ واألداءوظيفتك البال . .  " بشريا ونذيرا " 
وتبعتـهم علـى    ،  الذي يدخلون اجلحيم مبعصـيتهم     . .  " وال تسأل عن أصحاب اجلحيم     " 

 . أنفسهم
إال أن  ،  وال يساملونك وال يرضون عنـك     ،  ويكيدون لك ،   وسيظل اليهود والنصارى حياربونك   

تتخلى عنه إىل ما هم فيـه       ،  وإال أن تتخلى عن هذا اليقني     ،  حلقوإال أن تترك هذا ا    ،  حتيد عن هذا األمر   
 : من ضالل وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل

  . .  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم " 
وليس الذي ينقصهم هو االقتناع بأنك      ؛  ليس الذي ينقصهم هو الربهان    .  فتلك هي العلة األصيلة   

 . ولو توددت إليهم ما توددت    ،  ولو قدمت إليهم ما قدمت    . وأن الذي جاءك من ربك احلق     ،  احلقعلى  
 . إال أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من احلق، لن يرضيهم من هذا كله شيء. 

هـذه حقيقـة    . إا هي العقيدة   . .  إا العقدة الدائمة اليت نرى مصداقها يف كل زمان ومكان         
إا معركـة    . . ا اليهود والنصارى يف كل أرض ويف كل وقت ضد اجلماعة املسلمة           املعركة اليت يشنه  

وقـد  ؛  العقيدة هي املشبوبة بني املعسكر اإلسالمي وهذين املعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما            
 ! ولكنها تلتقي دائما يف املعركة ضد اإلسالم واملسلمني، تتخاصم شيع امللة الواحدة فيما بينها

ولكن املعسكرين العـريقني يف العـداوة لإلسـالم         .  إا معركة العقيدة يف صميمها وحقيقتها     
إم قـد جربـوا     . يف خبث ومكر وتورية   ،  ويرفعان عليها اعالما شىت   ،  واملسلمني يلوناا بألوان شىت   

 العريقـون   ومن مث استدار األعداء   . محاسة املسلمني لدينهم وعقيدم حني واجهوهم حتت راية العقيدة        
خوفا من محاسـة العقيـدة       - على حقيقتها  - مل يعلنوها حربا باسم العقيدة     . . فغريوا اعالم املعركة  

وألقوا يف  . وما إليها  . . واملراكز العسكرية ،  والسياسة،  واالقتصاد،  إمنا أعلنوها باسم األرض   . وجيشاا
وال جيـوز رفـع     ! ية قدمية ال معىن هلا    روع املخدوعني الغافلني منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكا         

ذلك كـي يـأمنوا جيشـان العقيـدة         ! فهذه مسة املتخلفني املتعصبني   . وخوض املعركة بامسها  ،  رايتها
 بإضافة الشيوعية العاملية   - الصهيونية العاملية والصليبية العاملية   : بينما هم يف قرارة نفوسهم     . . ومحاستها

، بل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية الـيت نطحوهـا طـويال            مجيعا خيوضون املعركة أوال وق     -
 ! ! ! فأدمتهم مجيعا
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وال هـذه   . وال املراكـز العسـكرية    . وال الغلة . إا ليست معركة األرض   .  إا معركة العقيدة  
ليخـدعونا عـن حقيقـة املعركـة        . إم يزيفوا علينا لغرض يف نفوسهم دفني      . الرايات املزيفة كلها  

، وألمته ع وحنن نبعد عن توجيه اهللا لنبيه     . فإذا حنن خدعنا خبديعتهم لنا فال نلومن إال أنفسنا        ،  اوطبيعته
 : أصدق القائلني - سبحانه - وهو

  . .  " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم " 
 ! وما سواه فمرفوض ومردود.  فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه

 : والتوجيه الصادق، حلازم ولكن األمر ا
  . .  " إن هدى اهللا هو اهلدى: قل " 

وال فكاك  ،  فال براح منه  . وما عداه ليس دى   . هدى اهللا هو اهلدى   .  على سبيل القصر واحلصر   
، ومن شاء فليؤمن  ،  وال مساومة يف شيء منه قليل أو كثري       ،  وال ترضية على حسابه   ،  وال حماولة فيه  ،  عنه

أو صداقتهم ومـودم عـن هـذا        ،  وحذار أن متيل بك الرغبة يف هدايتهم وإميام       . ومن شاء فليكفر  
 . الصراط الدقيق

  . .  " ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهللا من ويل وال نصري " 
له وحبيبه  لنيب اهللا ورسو  ؟  وملن . . وذا الوعيد الرعيب  ،  وذا القطع اجلازم  ،   ذا التهديد املفزع  

 ! الكرمي
وهـي األهـواء    . . هدى اهللا الذي ال هدى سواه . . إن أنت ملت عن اهلدى    . .  إا األهواء 

 . وليس نقص احلجة وال ضعف الدليل؛ اليت تقفهم منك هذا املوقف
؛ ومن مث يؤمنون باحلق الذي معـك      ،  والذين يتجردون منهم من اهلوى يتلون كتام حق تالوته        

 ! ال أنت وال املؤمنون، يكفرون به فهم اخلاسرونفأما الذين 
ومن يكفر به فأولئـك هـم       . أولئك يؤمنون به  . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته      " 
  . .  " اخلاسرون

 ؟ أعظم آالء اهللا على الناس يف هذا الوجود،  وأي خسارة بعد خسارة اإلميان
|     |     | 
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كأمنا ليهتف م اهلتاف    . ازم ينتقل السياق باخلطاب إىل بين إسرائيل      وبعد هذا التقرير احلاسم اجل    
وبعـد  ،  وبعد استعراض تارخيهم مع رم ومع أنبيـائهم       ،  بعد هذه ااة وهذ اجلدل الطويل     ،  األخري

، هنا جييء االلتفات إليهم كأنه الدعوة األخرية       . . وخطاب املؤمنني  ع االلتفات عنهم إىل خطاب النيب    
اليت نيطت   . . أمانة العقيدة  . . لى أبواب اإلمهال واإلغفال والتجريد النهائي من شرف األمانة        وهم ع 

  . . يا بين إسرائيل . . وهنا يكرر هلم الدعوة ذاا اليت وجهها إليهم يف أول اجلولة . . م من قدمي
واتقوا يوما  . املنيوأين فضلتكم على الع   ،  يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم        " 

  . .  " وال هم ينصرون، وال تنفعها شفاعة، وال يقبل منها عدل، ال جتزي نفس عن نفس شيئا
|     |     | 

وِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن قَالَ ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإماما قَالَ وِمن ذُريِتي قَـالَ         + 
 وِإذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِّلناِس وأَمناً واتِخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى            124 ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني     الَ

 وِإذْ قَـالَ    125السجوِد  وعِهدنا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ أَن طَهرا بيِتي ِللطَّاِئِفني والْعاِكِفني والركَِّع           
ـَذَا بلَدا آِمنا وارزق أَهلَه ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنهم ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر قَـالَ                   لْ هعاج بر اِهيمرِإب

 وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعـد      126لْمِصري  ومن كَفَر فَأُمتعه قَِليالً ثُم أَضطَره ِإلَى عذَاِب الناِر وِبئْس ا          
           ِليمالْع ِميعالس أَنت كا ِإنلْ ِمنقَبا تنباِعيلُ رمِإسِت ويالْب ِمـن       127ِمنو ِن لَكيِلمسا ملْنعاجا ونبر 

 ربنا وابعثْ ِفـيِهم     128نا وتب علَينآ ِإنك أَنت التواب الرِحيم        ذُريِتنا أُمةً مسِلمةً لَّك وأَِرنا مناِسكَ     
              احلَِكيم ِزيزالع أَنت كِإن كِّيِهمزيةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكآي ِهملَيلُو عتي مهنوالً مس129ر 

ِة ِإبراِهيم ِإالَّ من سِفه نفْسه ولَقَِد اصطَفَيناه ِفي الدنيا وِإنه ِفـي اآلِخـرِة لَِمـن                 ومن يرغَب عن ملَّ   
  اِلِحني130الص           الَِمنيالْع بِلر تلَمقَالَ أَس ِلمأَس هبر ِنيـِه       131 ِإذْ قَالَ لَهب اِهيمـرا ِإبى ِبهصوو 
 ي قُوبعيونَ             وِلمسم مأَنتإَالَّ و نوتمفَالَ ت ينالد طَفَى لَكُماص ِإنَّ اللّه ِنياء ِإذْ      132ا بدـهش مكُنت أَم 

ِهيم حضر يعقُوب الْموت ِإذْ قَالَ ِلبِنيِه ما تعبدونَ ِمن بعِدي قَالُواْ نعبد ِإلَـهك وِإلَـه آباِئك ِإبـرا                
 ِتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُـم  133وِإسماِعيلَ وِإسحق ِإلَـها واِحدا ونحن لَه مسِلمونَ       

 بلْ ِملَّـةَ     وقَالُواْ كُونواْ هودا أَو نصارى تهتدواْ قُلْ       134ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ        
       ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمر135ِإب            اِهيمـرا أُنِزلَ ِإلَى ِإبما ونآ أُنِزلَ ِإلَيما ِباللِّه ونقُولُواْ آم 

يونَ ِمن ربِهم الَ نفَرق     وِإسماِعيلَ وِإسحق ويعقُوب واألسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى وما أُوِتي النبِ          
 فَِإنْ آمنواْ ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَِد اهتدواْ وِإن تولَّواْ فَِإنما هم             136بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ       
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        ِليمالْع ِميعالس وهو اللّه مكِْفيكَهي137ِفي ِشقَاٍق فَس          ـنحنةً وغاللِّه ِصب ِمن نسأَح نمةَ اللِّه وغِصب
 قُلْ أَتحآجوننا ِفي اللِّه وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ونحـن لَـه                138لَه عاِبدونَ   
ماِعيلَ وِإسحـق ويعقُوب واألسباطَ كَـانواْ هـودا أَو          أَم تقُولُونَ ِإنَّ ِإبراِهيم وِإس     139مخِلصونَ  

نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَِم اللّه ومن أَظْلَم ِممن كَتم شهادةً ِعنده ِمن اللِّه وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ                   
  _141كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانواْ يعملُونَ  ِتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما 140

|     |     | 
دائرا كله حول سرية بين     ،  يف القطاعات اليت مضت من هذه السورة كان اجلدل مع أهل الكتاب           

عليـه   - د موسى ابتداء من عه  ،  ومن مواثيقهم وعهودهم  ،  ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم   ،  إسرائيل
عنـد  ،  مع إشارات إىل املشـركني    ،  وأقله عن النصارى  ،  أكثره عن اليهود   ع إىل عهد حممد   - السالم

 . أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب، السمات اليت يلتقون فيها مع أهل الكتاب
وقصـة   . . يرجع إىل إبراهيم   . .  فاآلن يرجع السياق إىل مرحلة تارخيية أسبق من عهد موسى         

كما أا تؤدي دورا    ،  تؤدي دورها يف السياق    - على النحو الذي تساق به يف موضعها هذا        - إبراهيم
 . هاما فيما شجر بني اليهود واجلماعة املسلمة يف املدينة من نزاع حاد متشعب األطراف

ويعتـزون   - عليهما السالم -  إن أهل الكتاب لريجعون بأصوهلم إىل إبراهيم عن طريق إسحاق  
ومن مث حيتكـرون  . وعهده معه ومع ذريته من بعده، وبوعد اهللا له ولذريته بالنمو والربكة ،  سبتهم إليه بن

 ! كما حيتكرون ألنفسهم اجلنة أيا كان ما يعملون، ألنفسهم اهلدى والقوامة على الدين
وتعتـز   - عليهما السـالم   -  وإن قريشا لترجع بأصوهلا كذلك إىل إبراهيم عن طريق إمساعيل         

وتستمد كذلك سلطاا الـديين  ؛ وعمارة املسجد احلرام،  وتستمد منها القوامة على البيت    ؛  بنسبتها إليه 
 . وفضلها وشرفها ومكانتها، على العرب

:  "  وقد وصل السياق فيما مضى إىل احلديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة يف اجلنـة              
وعن حماولتهم أن جيعلوا املسلمني يهودا أو        . .  " رىلن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصا        : وقالوا

كذلك وصل إىل احلديث عن      . .  " كونوا هودا أو نصارى تدوا    : وقالوا . .  " ليهتدوا . . نصارى
إا قـد تكـون خاصـة    : وقلنا هناك. الذين مينعون مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه ويسعون يف خراا        

 . وبالدعاية املسمومة اليت أثاروها يف الصف اإلسالمي ذه املناسبة، ل القبلةمبوقف اليهود من قضية حتوي
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واحلديث عن البيت احلرام وبنائه وعمارته      ؛   فاألن جييء احلديث عن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق      
لتقرير احلقائق اخلالصة يف ادعاءات اليهود والنصارى واملشركني مجيعـا          ،  يف جوه املناسب   . . وشعائره

كـذلك   . . ولتقرير قضية القبلة اليت ينبغي أن يتجه إليها املسلمون        . ول هذه النسب وهذه الصالت    ح
وبعد ما بينها وبني العقائد املشوهة       - وهي التوحيد اخلالص   - جتيء املناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم     

يم وإمساعيـل وإسـحاق     وقرب ما بني عقيدة إبراه    ؛  املنحرفة اليت عليها أهل الكتاب واملشركون سواء      
ولتقرير وحدة دين   . وعقيدة اجلماعة املسلمة بآخر دين     - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه     - ويعقوب

وبيـان أن العقيـدة     . ونفي فكرة احتكاره يف أيدي أمة أو جنس       ،  واطراده على أيدي رسله مجيعا    ،  اهللا
 التراث ال تقوم على قرابة الـدم واجلـنس     وأن وراثة هذا  . تراث القلب املؤمن ال تراث العصبية العمياء      

فمن آمن ذه العقيدة ورعاها يف أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق ا              . ولكن على قرابة اإلميان والعقيدة    
! ! وليس بني اهللا وبني أحد من عباده نسب وال صهر         . فالدين دين اهللا  ! من أبناء الصلب واقرباء العصب    

 ! 
جيلوها القرآن الكـرمي    ،  ا من اخلطوط األساسية يف التصور اإلسالمي       هذه احلقائق اليت متثل شطر    

يسري بنا خطوة خطوة من لدن       . . ويف عرض من الترتيب والتعبري بديع     ،  هنا يف نسق من األداء عجيب     
 . وتنصيبه للناس إماما  ،  منذ أن ابتاله ربه واختربه فاستحق اختياره واصطفاءه        - عليه السالم  - إبراهيم

استجابة من اهللا لدعوة إبراهيم وإمساعيـل ومهـا          ع ن نشأت األمة املسلمة املؤمنة برسالة حممد      إىل أ . 
بذلك السـبب   ،  فاستحقت وراثة هذه األمانة دون ذرية إبراهيم مجيعا       ؛  يرفعان القواعد من البيت احلرام    

واالسـتقامة علـى    ،  وحسن القيام عليها  ،  سبب اإلميان بالرسالة  . الوحيد الذي تقوم عليه وراثة العقيدة     
 . تصورها الصحيح

كـان   - مبعىن إسالم الوجه هللا وحده     - أن اإلسالم :  ويف ثنايا هذا العرض التارخيي يربز السياق      
وهكذا اعتقد من بعده إمساعيل     ،  هكذا اعتقد إبراهيم   . . وكان هو الرسالة األخرية   ،  هو الرسالة األوىل  

مث آلت أخـريا إىل      . . العقيدة ذاا إىل موسى وعيسى    حىت أسلموا هذه    ،  وإسحاق ويعقوب واألسباط  
ووريـث عهودهـا    ،  فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها        . . ورثة إبراهيم من املسلمني   

وقد فقد وراثته هلذا    ،  فقد فسق عن عهد اهللا    ،  ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم    ،  ومن فسق عنها  . وبشاراا
 . العهد وبشاراته
رد أم أبناء إبـراهيم     ،  تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى يف اصطفائهم واجتبائهم        عندئذ  

وعندئـذ   . . لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما احنرفوا عن هذه العقيدة         ! وهم ورثته وخلفاؤه  ،  وحفدته
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ألـم قـد    ،  تسقط كذلك كل دعاوى قريش يف االستئثار بالبيت احلرام وشرف القيام عليه وعمارته            
مث تسقط كـل دعـاوى    . . دوا حقهم يف وراثة باين هذا البيت ورافع قواعده باحنرافهم عن عقيدته           فق

  . . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم. اليهود فيما خيتص بالقبلة اليت ينبغي أن يتجه إليها املسلمون
والوقفـات  ،  حيـة حافل باإلشارات املو  ؛   كل ذلك يف نسق من العرض واألداء والتعبري عجيب        

 : فنأخذ يف استعراض هذا النسق العايل يف ظل هذا البيان املنري. واإليضاح القوي التأثري، العميقة الداللة
|     |     | 

؟ ومن ذريـيت  : قال. إين جاعلك للناس إماما   : قال. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن      " 
  . .  " ال ينال عهدي الظاملني: قال

فأمتهن وفاء  ،  اذكر ما كان من ابتالء اهللا إلبراهيم بكلمات من األوامر والتكاليف           ع نيب يقول لل 
وقد شهد اهللا إلبراهيم يف موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضـى اهللا عنـه                  . . وقضاء

. بلغه إبراهيم وهو مقام عظيم ذلك املقام الذي        . .  " وإبراهيم الذي وىف  :  " فيستحق شهادته اجلليلة  
 ! واإلنسان بضعفه وقصوره ال يويف وال يستقيم. مقام الوفاء والتوفية بشهادة اهللا عز وجل

 : أو تلك الثقة.  عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى
  . .  " إين جاعلك للناس إماما: قال " 

وتكون له فـيهم    ،  اويكونون له تبع  ،  ويقدمهم إىل اخلري  ،  ويقودهم إىل اهللا  ،   إماما يتخذونه قدوة  
 . قيادة

ذلك الشعور  . الرغبة يف االمتداد عن طريق الذراري واألحفاد      :  عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر    
ويكمل الالحق ما   ،  الذي أودعه اهللا فطرة البشر لتنمو احلياة ومتضي يف طريقها املرسوم          ،  الفطري العميق 

لك الشعور الذي حياول بعضهم حتطيمه أو تعويقـه   ذ . . وتتعاون األجيال كلها وتتساوق   ،  بدأه السابق 
وعلى أساسه يقـرر اإلسـالم      . وهو مركوز يف أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة املدى         ؛  وتكبيله

ومـا  . ولتبذل أقصى ما يف طوقها مـن جهـد        ،  وتنشيطا هلا لتعمل  ،  تلبية لتلك الفطرة  ،  شريعة املرياث 
وإال تكلـف   ؛  قاعدة إال حماولة لتحطيم الفطرة البشرية يف أساسـها        احملاوالت اليت تبذل لتحطيم هذه ال     

وكل عالج يصادم الفطرة    . وقصر نظر واعتساف يف معاجلة بعض عيوب األوضاع االجتماعية املنحرفة         
ولكنـه  . وهناك غريه من العالج الذي يصلح االحنراف وال حيطم الفطرة         . ال يفلح وال يصلح وال يبقى     
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وإىل نظرة خالية من    ،  وفكرة عن تكوينها أدق   ،  وإىل خربة بالنفس البشرية أعمق    ،  نحيتاج إىل هدى وإميا   
 : أكثر مما ترمي إىل البناء واإلصالح، األحقاد الوبيلة اليت ترتع إىل التحطيم والتنكيل

  "  . . ؟ ومن ذرييت: قال " 
إن اإلمامة ملـن     . . نايقرر القاعدة الكربى اليت أسلف    ،   وجاءه الرد من ربه الذي ابتاله واصطفاه      

فـالقرىب ليسـت    . وليست وراثة أصالب وأنساب   ،  وبالصالح واإلميان ،  يستحقوا بالعمل والشعور  
ودعوى القرابة والدم واجلنس والقوم إن هي إال دعوى         . إمنا هي وشيجة دين وعقيدة    ،  وشيجة حلم ودم  

  :اليت تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور اإلمياين الصحيح، اجلاهلية
  . . .  " ال ينال عهدي الظاملني: قال " 

واإلمامـة املمنوعـة علـى       . . وظلم الناس بالبغي  ،  ظلم النفس بالشرك  :  والظلم أنواع وألوان  
وكل معىن من معاين     . . وإمامة الصالة ،  وإمامة اخلالفة ،  امامة الرسالة : الظاملني تشمل كل معاين اإلمامة    

ومـن  . انيه هو أساس استحقاق هذه اإلمامة يف أية صورة من صورها          فالعدل بكل مع  . اإلمامة والقيادة 
 . بكل معىن من معانيها؛ فقد جرد نفسه من حق اإلمامة وأسقط حقه فيها - أي لون من الظلم - ظلم

وهذا العهد بصيغته اليت ال التواء فيها وال غمـوض           - عليه السالم  -  وهذا الذي قيل إلبراهيم   
ومبا احنرفوا عن  ،  ومبا عتوا عن أمر اهللا    ،  ومبا فسقوا ،  مبا ظلموا ،  عن القيادة واإلمامة  قاطع يف تنحية اليهود     
  . . عقيدة جدهم إبراهيم

وهذا العهد بصيغته اليت ال التواء فيها وال غمـوض           - عليه السالم  -  وهذا الذي قيل إلبراهيم   
ومبا فسقوا ومبا بعدوا عن طريـق       ،  مبا ظلموا . قاطع كذلك يف تنحية من يسمون أنفسهم املسلمني اليوم        

وهم ينحون شريعة اهللا ومنهجه عـن       ،  ودعواهم اإلسالم  . . ومبا نبذوا من شريعته وراء ظهورهم     ،  اهللا
 . دعوى كاذبة ال تقوم على أساس من عهد اهللا، احلياة

وال .  إن التصور اإلسالمي يقطع الوشائج والصالت اليت ال تقوم على أساس العقيـدة والعمـل              
ترف بقرىب وال رحم إذا أنبتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط مجيع الروابط واالعتبارات ما مل تتصل                يع

وهو يفصل بني جيل من األمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد اجليلني اآلخـر               . . بعروة العقيدة والعمل  
فعرب الشـرك   . لعقيدةوالزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل ا      ،  بل يفصل بني الوالد والولد    ،  يف عقيدته 

والذين آمنوا من أهل الكتـاب  . وال صلة بينهما وال قرىب وال وشيجة    . شيء وعرب اإلسالم شيء آخر    
 وال صلة بينهما وال قرىب وال وشيجة، والذين احنرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر        ،  شيء
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وإن األمـة   .  جتمعهم عقيدة واحـدة    إمنا هي هؤالء حني    . . إن األسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا     . . 
إمنا هي جمموعة من املؤمنني مهما اختلفت أجناسـهم          . . ليست جمموعة أجيال متتابعة من جنس معني      

يف كتـاب اهللا  ، الذي ينبثق من خالل هذا البيان الرباين، وهذا هو التصور اإلمياين  . . وأوطام وألوام 
  . . الكرمي

|     |     | 
وعهدنا إىل إبـراهيم    ،  واختذوا من مقام إبراهيم مصلى    ،  نا البيت مثابة للناس وأمنا    وإذ جعل  " 

  . .  " وإمساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود
 هذا البيت احلرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا املؤمنني وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حـىت                

بل يأمنون فيـه    ؛  فال يروعهم أحد  ،  هللا مثابة يثوب إليها الناس مجيعا     لقد أراده ا   . . هاجروا من جواره  
 . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسالم. على أرواحهم وأمواهلم

ومقام إبراهيم يشري هنا إىل البيت كله وهذا ما          -  ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى       
وهو أوىل قبلة   . الذي ال يثري اعتراضا   ،  ألمر الطبيعي فاختاذ البيت قبلة للمسلمني هو ا      - خنتاره يف تفسريه  

. ال بيت أحد من الناس    ،  مبا أنه بيت اهللا   ،  ورثة إبراهيم باإلميان والتوحيد الصحيح    ،  يتوجه إليها املسلمون  
إىل عبدين من عباده صاحلني أن يقوما بتطهريه وإعـداده للطـائفني             - صاحب البيت  - وقد عهد اهللا  

والذين يصـلون فيـه     ،  وأهله العاكفني فيه  ،  أي للحجاج الوافدين عليه    - لسجودوالعاكفني والركع ا  
إمنا كانا  ،  فيورث بالنسب عنهما  ،  ويركعون ويسجدون فحىت إبراهيم وإمساعيل مل يكن البيت ملكا هلما         

 . إلعداده لقصاده وعباده من املؤمنني، سادنني له بأمر رما
|     |     | 

من آمن منـهم     . . وارزق أهله من الثمرات   ،   اجعل هذا بلدا آمنا    رب: وإذ قال إبراهيم   " 
  . .  " وبئس املصري، مث أضطره إىل عذاب النار، ومن كفر فأمتعه قليال: قال . . باهللا واليوم اآلخر

ومرة أخرى يؤكد معىن الوراثـة للفضـل        .  ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة األمن للبيت       
ال ينـال   :  " لقد وعى منذ أن قال لـه ربـه        . قد أفاد من عظة ربه له يف األوىل       إن إبراهيم    . . واخلري

يف دعائه أن يرزق اهللا أهـل هـذا البلـد مـن             ،  فهو هنا  . . وعى هذا الدرس   . .  " عهدي الظاملني 
 : حيترس ويستثين وحيدد من يعين، الثمرات
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  . .  " من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر " 
فرياعيـه يف طلبـه     ،  يتأدب باألدب الذي علمه ربـه     ،  اه احلليم القانت املستقيم    إنه إبراهيم األو  

شـطر الـذين ال     . وعندئذ جييئه رد ربه مكمال ومبينا عن الشطر اآلخر الذي سكت عنه            . . ودعائه
 : ومصريهم األليم، يؤمنون

  . .  " وبئس املصري، مث أضطره إىل عذاب النار، ومن كفر فأمتعه قليال: قال " 
|     |     | 

مث يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإمساعيل لألمر الذي تلقياه من رما بإعـداد البيـت وتطهـريه                 
يرمسه مشهودا كما لو كانت األعني ترامها اللحظة وتسمعهما          . . للطائفني والعاكفني والركع السجود   

 : يف آن
ربنا . منا إنك أنت السميع العليم    ربنا تقبل   : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل       " 

إنك أنـت التـواب     ،  وأرنا مناسكنا وتب علينا   ،  ومن ذريتنا أمة مسلمة لك    ،  واجعلنا مسلمني لك  
، ويـزكيهم ،  ويعلمهم الكتاب واحلكمة  ،  ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك       . الرحيم

  . .  " إنك أنت العزيز احلكيم
 : حكاية حتكى . . ربإن التعبري يبدأ بصيغة اخل

  . .  " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل " 
كما لو كانـت    ،  ويرينا إيامها ،  إذا بالسياق يكشف لنا عنهما    ،   وبينما حنن يف انتظار بقية اخلرب     

 : نكاد نسمع صوتيهما يبتهالن، إما أمامنا حاضران. رؤية العني ال رؤيا اخليال
ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسـلمة         .  إنك أنت السميع العليم    ربنا تقبل منا   " 

  "  . . ربنا . . لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
كلها حاضرة كأا تقع اللحظة حية شاخصة        . . وجو الدعاء ،  وموسيقى الدعاء ،   فنغمة الدعاء 

حاضرا يسـمع   ،  رد املشهد الغائب الذاهب   . رآين اجلميل وتلك إحدى خصائص التعبري الق     . . متحركة
الالئق ،  مبعناه الصادق  " التصوير الفين  " إا خصيصة  . . وتفيض منه احلياة  ،  ويتحرك ويشخص ،  ويرى

 . بالكتاب اخلالد
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. وشعور النبوة بقيمة العقيدة يف هذا الوجود      ،  وإميان النبوة ،  إنه أدب النبوة  ؟   وماذا يف ثنايا الدعاء   
وأن يعمقـه يف قلـوم      ،  هو األدب واإلميان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثـة األنبيـاء            و

 : ومشاعرهم ذا اإلحياء
  . .  " إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا " 

االجتاه به يف قنوت وخشـوع إىل     . فهو عمل خالص هللا    . . هذه هي الغاية   . .  إنه طلب القبول  
. والرجاء يف قبوله متعلق بأن اهللا مسيـع للـدعاء          . . ية املرجتاة من ورائه هي الرضى والقبول      والغا. اهللا

 . عليهم مبا وراءه من النية والشعور
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت      . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك    ،  ربنا واجعلنا مسلمني لك    " 

 .  " التواب الرحيم
والشعور بأن قلبيهما بني أصبعني من أصـابع        ؛  داية إىل اإلسالم   إنه رجاء العون من رما يف اهل      

 . واهللا املستعان، فهما يتجهان ويرغبان، وأنه ال حول هلما وال قوة إال باهللا، وأن اهلدى هداه؛ الرمحن
ومـن ذريتنـا أمـة      :  " تضامن األجيال يف العقيدة    . . التضامن . .  مث هو طابع األمة املسلمة    

، إن أمر العقيدة هو شغله الشـاغل . وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب املؤمن.  .  " مسلمة لك 
 . . بقيمة النعمة اليت أسبغها اهللا عليهمـا  - عليهما السالم - وشعور إبراهيم وإمساعيل. وهو مهه األول  

هما هذا اإلنعام   وإىل دعاء اهللا رما أال حيرم ذريت      ،  تدفعهما إىل احلرص عليها يف عقبهما      . . نعمة اإلميان 
لقد دعوا اهللا رما أن يرزق ذريتهما من الثمـرات ومل ينسـيا أن يـدعواه                 . . الذي ال يكافئه إنعام   

مبـا أنـه هـو    . وأن يتوب عليهم، ويبني هلم عبادام، وأن يريهم مجيعا مناسكهم؛  لريزقهم من اإلميان  
 . التواب الرحيم

 : يدة مث أال يتركهم بال هداية يف أجياهلم البع
. ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويـزكيهم    ،  ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك        " 

  . .  " إنك أنت العزيز احلكيم
بعثة .  وكانت االستجابة لدعوة إبراهيم وإمساعيل هي بعثة هذا الرسول الكرمي بعد قرون وقرون            

ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويطهـرهم مـن       ،  يتلو عليهم آيات اهللا   ،  رسول من ذرية إبراهيم وإمساعيل    
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. ولكنها تتحقق يف أواا الذي يقدره اهللا حبكمتـه        ،  إن الدعوة املستجابة تستجاب   . األرجاس واألدناس 
 ! وغري الواصلني ميلون ويقنطون! غري أن الناس يستعجلون

 من نزاع عنيف     وبعد فإن هلذا الدعاء داللته ووزنه فيما كان يشجر بني اليهود واجلماعة املسلمة            
إن إبراهيم وإمساعيل اللذين عهد اهللا إليهما برفع قواعد البيـت وتطهـريه للطـائفني               . متعدد األطراف 

ربنـا  :  " إما يقوالن باللسان الصـريح     . . ومها أصل سادين البيت من قريش     ،  والعاكفني واملصلني 
:  " ما يقوالن باللسان الصـريح    ك . .  " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك     . .  "  " واجعلنا مسلمني لك  

ومهـا   . .  " ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم   ،  ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك       
وإذن فهـو بيتـها     . ووراثتها للبيت احلرام سواء   ،  ذا وذاك يقرر أن وراثة األمة املسلمة إلمامة إبراهيم        

 ! هو أوىل ا من قبلة اليهود واملسيحينيو. وهي أوىل به من املشركني، الذي تتجه إليه
ويدعي دعاواه العريضة يف اهلـدى      ،   وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى        

إن إبـراهيم حـني     : فليسمع . . ومن كان يربط نسبه بإمساعيل من قريش      ،  واجلنة بسبب تلك الوراثة   
وملا أن دعا هو ألهل البلـد        . .  "  ينال عهدي الظاملني   ال:  " قال له ربه  ،  طلب الوراثة لبنيه واإلمامة   

وحني قام هو وإمساعيل بأمر رما       . .  " من آمن باهللا واليوم اآلخر    :  " بالرزق والربكة خص بدعوته   
، وأن جيعل اهللا من ذريتهما أمة مسـلمة       ،  أن يكونا مسلمني هللا   : يف بناء البيت وتطهريه كانت دعوما     

، وأرسل من أهل البيت حممد بن عبـد اهللا        ،  فاستجاب اهللا هلما   . .  بيته رسوال منهم   وأن يبعث يف أهل   
 . الوارثة لدين اهللا. وحقق على يديه األمة املسلمة القائمة بأمر اهللا

ليواجه ما الذين ينازعون األمة     ،  يلتقط السياق داللته وإحياءه   ،  وعند هذا املقطع من قصة إبراهيم     
 : وجيادلون يف حقيقة دين اهللا األصيلة الصحيحة؛ النبوة والرسالة ع نازعون الرسولوي؛ املسلمة اإلمامة

وإنه يف اآلخـرة    ،  ولقد اصطفيناه يف الدنيا   ؟  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه         " 
يا : ووصى ا إبراهيم بنيه ويعقوب    . أسلمت لرب العاملني  : قال. إذ قال له ربه أسلم    . ملن الصاحلني 

  . .  "  إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمونبين
، ال يرغب عنها وينصرف إال ظامل لنفسه       . . اإلسالم اخلالص الصريح   . .  هذه هي ملة إبراهيم   

 . . وشهد له يف اآلخرة بالصالح    ،  إبراهيم الذي اصطفاه ربه يف الدنيا إماما       . . مستهتر ا ،  سفيه عليها 
 . واستجاب فور تلقي األمر، ومل ينحرف، ومل يرتب، فلم يتلكأ . .  "  قال له ربه أسلمإذ " اصطفاه

  . .  " أسلمت لرب العاملني: قال " 
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ومل يكتف إبراهيم بنفسه إمنا تركهـا يف         . . اإلسالم اخلالص الصريح   . .  هذه هي ملة إبراهيم   
ويعقـوب هـو    . ا وصى ا يعقوب بنيـه     ووصى ا إبراهيم بنيه كم    ،  وجعلها وصيته يف ذريته   ،  عقبه

 ! ووصية جده وجدهم إبراهيم، مث ال يلبون وصيته، إسرائيل الذي ينتسبون إليه
 :  ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اهللا عليهم يف اختياره الدين هلم

  . .  " يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين " 
وفضـل اهللا   ،  وأقل ما توجبه رعاية اهللا هلـم      . م بعده وال اجتاه   فال اختيار هل  .  فهو من اختيار اهللا   

واالجتهاد يف أال يتركوا    ،  واحلرص على ما اختاره هلم    ،  هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه     ،  عليهم
 : هذه األرض إال وهذه األمانة حمفوظة فيهم

  . .  " فال متوتن إال وأنتم مسلمون " 
وهو مثرة الـدعوة    ،  قد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إىل اإلسالم      ف،   وها هي ذي الفرصة ساحنة    

  . . اليت دعاها أبوهم إبراهيم
|     |     | 

الوصية اليت كررها يعقوب يف آخر حلظة        . . تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه       
فليسـمعها بنـو    ،  هواليت كانت شغله الشاغل الذي مل يصرفه عنه املوت وسـكرات          ؛  من حلظات حياته  

 : إسرائيل
قـالوا نعبـد   ؟ ما تعبدون من بعدي : إذ قال لبنيه  . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت       " 

  . .  " إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا وحنن له مسلمون
، قوي اإلحياء ،   إن هذا املشهد بني يعقوب وبنيه يف حلظة املوت واالحتضار ملشهد عظيم الداللة            

ما هو الشاغل الذي    ؟  فما هي القضية اليت تشغل باله يف ساعة االحتضار        . ميت حيتضر  . . عميق التأثري 
مـا  ؟  ما هو األمر اجللل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه          ؟  يعين خاطره وهو يف سكرات املوت     

يسجل ،  إليهم فيسلمها هلم يف حمضر    هي التركة اليت يريد أن خيلفها ألبنائه وحيرص على سالمة وصوهلا            
 . . ؟  فيه كل التفصيالت
وهـي  ،  وهي الشغل الشـاغل   ،  وهي القضية الكربى  . وهي الذخر . هي التركة  . .  إا العقيدة 

 : الذي ال تشغل عنه سكرات املوت وصرعاته، األمر اجللل
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  "  . . ؟ ما تعبدون من بعدي " 
وهذه هي  . هذه هي القضية اليت أردت االطمئنان عليها      و.  هذا هو األمر الذي مجعتكم من أجله      

  . . األمانة والذخر والتراث
  " وحنن له مسـلمون   . إهلا واحدا . نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق      : قالوا " 

 . . 
إم يطمئنون الوالـد احملتضـر   . إم يتسلمون التراث ويصونونه.  إم يعرفون دينهم ويذكرونه 

 . يرحيونهو
وكذلك هم ينصون نصا صرحيا على      .  وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية يف أبناء يعقوب        

 .  " مسلمون " أم
فهذا هو الذي    "  . . ؟  أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت      :  " والقرآن يسأل بين إسرائيل   

ويقطع به كل صلة حقيقية     ؛  ضليلويقطع به كل حجة هلم يف التمويه والت       ،  ويقرره،  يشهد به اهللا  ،  كان
 ! بينهم وبني أبيهم إسرائيل

|     |     | 
واجليـل الـذي كانـت      ،  ويف ضوء هذا التقرير يظهر الفارق احلاسم بني تلك األمة اليت خلت           

 : وال جمال لنسب بني السابقني والالحقني، وال جمال لوراثة، حيث ال جمال لصلة . . تواجهه الدعوة
  . .  " وال تسألون عما كانوا يعملون، هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم، خلتتلك أمة قد  " 

أولئك أمة من املؤمنني فال عالقة هلا        . . ولكل صفة ؛  ولكل عنوان ؛  ولكل طريق ؛   فلكل حساب 
. هؤالء حزب وأولئك حـزب    . إن هذه األعقاب ليست امتدادا لتلك األسالف      . بأعقاا من الفاسقني  

فالتصور اجلاهلي ال يفرق     . . والتصور اإلمياين يف هذا غري التصور اجلاهلي       . . ك راية هلؤالء راية وألولئ  
أما التصور اإلمياين فيفرق بـني جيـل        . ألن الصلة هي صلة اجلنس والنسب     ،  بني جيل من األمة وجيل    

 ميـزان  إما أمتان خمتلفتـان يف  . . وليس بينهما صلة وال قرابة، فليسا أمة واحدة  ؛  مؤمن وجيل فاسق  
إن األمة يف التصور اإلمياين هي اجلماعة اليت تنتسـب إىل عقيـدة             . فهما خمتلفتان يف ميزان املؤمنني    ،  اهللا

وليست هي اجلماعة اليت تنتسـب إىل جـنس واحـد أو أرض    ؛ واحدة من كل جنس ومن كل أرض    
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ال مـن   ،  لعلويـة الذي يستمد إنسانيته من نفخة الـروح ا       ،  وهذا هو التصور الالئق باإلنسان    . واحدة
 ! التصاقات الطني األرضية

|     |     | 
؛ وقصة البيت احلرام كعبة املسلمني    : لقصة العهد مع إبراهيم   ،  يف ظل هذا البيان التارخيي احلاسم     

ويعرض حلججهـم وجـدهلم     ،  يناقش ادعاءات أهل الكتاب املعاصرين    ؛  وحلقيقة الوراثة وحقيقة الدين   
كذلك تبـدو العقيـدة   : كما يبدو فيه العنت واالدعاء بال دليل  ،  ا شاحبا فيبدو هذا كله ضعيف   ،  وحماهلم

 : اإلسالمية عقيدة طبيعية شاملة ال ينحرف عنها إال املتعنتون
. وما كان من املشركني   ،  بل ملة إبراهيم حنيفا   : قل. كونوا هودا أو نصارى تدوا    : وقالوا " 

ومـا  ،   إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط     وما أنزل إىل  ،  وما أنزل إلينا  ،  آمنا باهللا : قولوا
فإن آمنوا  . ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون       ،  وما أويت النبيون من رم    ،  أويت موسى وعيسى  

. وهو السـميع العلـيم  ، وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهللا، مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا  
ولنـا  ،  أحتاجوننا يف اهللا وهو ربنا وربكم     : قل. وحنن له عابدون  ؟  بغةصبغة اهللا ومن أحسن من اهللا ص      

إن إبراهيم وإمساعيل وإسـحاق ويعقـوب   : أم تقولون. ؟ وحنن له خملصون، أعمالنا ولكم أعمالكم 
؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده مـن اهللا ؟ أأنتم أعلم أم اهللا   : قل؟  واألسباط كانوا هودا أو نصارى    

  . .  " ما تعملونوما اهللا بغافل ع
فجمع . كونوا نصارى تدوا  : وكان قول النصارى  ؛  كونوا يهودا تدوا  :  وإمنا كان قول اليهود   

 : أن يواجههم مجيعا بكلمة واحدة ع اهللا قوليهم ليوجه نبيه
  . .  " وما كان من املشركني، بل ملة إبراهيم حنيفا: قل " 
وصـاحب  ،  وأصل ملة اإلسالم  ،  أبينا وأبيكم ،  إبراهيمإىل ملة   ،  حنن وأنتم ،  بل نرجع مجيعا  :  قل

  . . بينما أنتم تشركون . .  " وما كان من املشركني "  . . العهد مع ربه عليه
من لدن إبراهيم أيب األنبياء إىل عيسـى بـن          ،   مث يدعو املسلمني إلعالن الوحدة الكربى للدين      

 : إلميان ذا الدين الواحدودعوة أهل الكتاب إىل ا. إىل اإلسالم األخري، مرمي
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وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيـل وإسـحاق ويعقـوب          ،  وما أنزل إلينا  ،  آمنا باهللا : قولوا " 
ال نفرق بني أحد منهم وحنـن لـه         . وما أويت النبيون من رم    ،  وما أويت موسى وعيسى   ،  واألسباط
  . .  " مسلمون

هي قاعدة التصـور اإلسـالمي      ،  رسل مجيعا وبني ال ،   تلك الوحدة الكربى بني الرساالت مجيعا     
املوصولة ،  األمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين اهللا يف األرض         ،  وهي اليت جتعل من األمة املسلمة     

واليت جتعل من النظام اإلسالمي النظام العـاملي        . السائرة يف الدرب على هدى ونور     ،  ذا األصل العريق  
واليت جتعل من اتمع اإلسـالمي جمتمعـا        .  ظله دون تعصب وال اضطهاد     الذي ميلك اجلميع احلياة يف    

 . مفتوحا للناس مجيعا يف مودة وسالم
حقيقة أن هذه العقيدة    . ويثبت عليها املؤمنني ذه العقيدة    ،   ومن مث يقرر السياق احلقيقة الكبرية     

ومن مث يظل يف شقاق     ؛  ثابتومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل        . من اتبعها فقد اهتدى   . هي اهلدى 
 : مع الشيع املختلفة اليت ال تلتقي على قرار

  . .  " وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق، فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا " 
. تسكب يف قلب املؤمن االعتزاز مبا هو عليه       ،  وهذه الشهادة منه سبحانه   ،   وهذه الكلمة من اهللا   

وال على املؤمن مـن     .  يؤمن مبا يؤمن به فهو املشاق للحق املعادي للهدى         ومن ال . فهو وحده املهتدي  
فـاهللا  . وال عليه من جدالـه ومعارضـته      . وال عليه من كيده ومكره    ،  شقاق من ال يهتدي وال يؤمن     

 : وهو كافيه وحسبه، سيتوالهم عنه
 .  " وهو السميع العليم. فسيكفيكهم اهللا " 

، وأن يعتز باحلق املستمد مباشـرة مـن ربـه         ،  تقيم على طريقته   إنه ليس على املؤمن إال أن يس      
 : فيعرفون ا يف األرض، وبالعالمة اليت يضعها اهللا على أوليائه

  . .  " وحنن له عابدون؟ ومن أحسن من اهللا صبغة. صبغة اهللا " 
 واسـعة  لتقوم عليها وحـدة إنسـانية  .  صبغة اهللا اليت شاء هلا أن تكون آخر رساالته إىل البشر     

 . وال أجناس فيها وال ألوان، ال تعصب فيها وال حقد، اآلفاق
إن صدر هذه اآليـة مـن        . .  ونقف هنا عند مسة من مسات التعبري القرآين ذات الداللة العميقة          

. أما باقيها فهو من كالم املـؤمنني       . .  " صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة      :  " كالم اهللا التقريري  
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ولكن الشطر األول   . وكله قرآن مرتل  . بكالم الباريء سبحانه يف السياق     - بال فاصل  - قيلحقه السيا 
وهو تشريف عظـيم أن يلحـق كـالم         . والشطر الثاين حكاية عن قول املؤمنني     ،  حكاية عن قول اهللا   

ة بينه  وحبكم االستقامة الواصل  ،  حبكم الصلة الوثيقة بينهم وبني رم     ،  املؤمنني بكالم اهللا يف سياق واحد     
 . وهو ذو مغزى كبري. وأمثال هذا يف القرآن كثري. وبينهم

 :  مث متضي احلجة الدامغة إىل ايتها احلامسة
 "  ؟  وحنن له خملصون  ،  ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم   ،  وهو ربنا وربكم  ،  أحتاجوننا يف اهللا  : قل " 

 . . 
وعلـيكم  ،  وحنن حماسبون بأعمالنا  ،  فهو ربنا وربكم  .  وال جمال للجدل يف وحدانية اهللا وربوبيته      

وهـذا الكـالم     . . وال نرجو معه أحدا   ،  وحنن متجردون له خملصون ال نشرك به شيئا       . وزر أعمالكم 
  . . وهو غري قابل للجدل واحملاجة واللجاج؛ تقرير ملوقف املسلمني واعتقادهم

هر أنه هو اآلخر غـري      يظ. وينتقل إىل جمال آخر من جماالت اجلدل      ،   ومن مث يضرب السياق عنه    
 : قابل للجاجة واحملال

  " . ؟ أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو نصارى " 
وهـو   - واهللا يشهد حبقيقة دينهم   . وأسبق من اليهودية والنصرانية   ،   وهم كانوا أسبق من موسى    

  : - اإلسالم كما سبق البيان
  "  . . ؟ أم اهللاأأنتم أعلم : قل " 

 ! وفيه من االستنكار ما يقطع األلسنة دون اجلواب عليه!  وهو سؤال ال جواب عليه
وكانوا على احلنيفية األوىل الـيت   .  مث إنكم لتعلمون أم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية         

دين ،  زمان دينه احلنيفية  ولديكم كذلك شهادة يف كتبكم أن سيبعث نيب يف آخر ال          . ال تشرك باهللا شيئا   
 : ولكنكم تكتمون هذه الشهادة. إبراهيم

  "  . . ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا " 
وما تقومون به مـن اجلـدال فيهـا         ،   واهللا مطلع على ما ختفون من الشهادة اليت ائتمنتم عليها         

 : لتعميتها وتلبيسها
  . .  " وما اهللا بغافل عما تعملون " 
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   ||     |   
وإىل بيان مـا بـني   ، وإىل هذا الفصل يف القضية،  وحني يصل السياق إىل هذه القمة يف االفحام  

 . . إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وبني اليهود املعاصرين من مفارقة تامة يف كل اجتـاه             
 : سلمنيعندئذ يعيد الفاصلة اليت ختم ا احلديث من قبل عن إبراهيم وذريته امل

  . .  " وال تسألون عما كانوا يعملون. هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت " 
 . والكلمة األخرية يف تلك الدعاوى الطويلة العريضة، واية اجلدل،  وفيها فصل اخلطاب

|     |     | 
 تابع تفسري سورة البقرة/ بداية تفسري اجلزء الثاين من القرآن الكرمي 

 داء من هذا اجلزء يف سورة البقرة جند التركيز على إعداد اجلماعة املسلمة حلمل األمانة الكربى               ابت
وإن نكن ما نزال نلتقـي بـني احلـني           - وأمانة اخلالفة يف األرض باسم هذه العقيدة      ،  أمانة العقيدة  -

ومواجهة دسائسهم   - ويف مقدمتهم بنو إسرائيل    - واحلني باجلدل مع أعداء هذه اجلماعة املناهضني هلا       
كما نلتقي بالتوجيهـات اإلهليـة      . وللجماعة املسلمة يف وجودها   ،  وكيدهم وحرم للعقيدة يف أصوهلا    

وللحذر كـذلك مـن     ؛  للجماعة املسلمة ملواجهة احلرب املتعددة األساليب اليت يشنها عليها خصومها         
 . مزالق الطريق اليت وقع فيها بنو إسرائيل قبلها

فهي إعطاء اجلماعة املسلمة خصـائص األمـة        ،  ولبقية السورة ،   األساسية هلذا اجلزء    فأما املادة 
وبشرائعها املصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلـها       ؛  املستقلة بقبلتها . وشخصيتها املستقلة ،  املستخلفة

لوجـود  وقبل كل شيء بتصورها اخلاص ل      . . ومبنهجها اجلامع الشامل املتميز كذلك    ؛  واملهيمنة عليها 
وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف يف الـنفس         ؛  ولوظيفتها يف األرض  ،  وحلقيقة ارتباطها برا  ،  واحلياة
املمثلـة يف   ،  ويؤ للطاعة املطلقة للقيـادة اإلهليـة      ،  ومن بذل وتضحية  ،  ويف الشعور والسلوك  ،  واملال

 . وبالثقة واليقني، م والرضىوتلقي ذلك كله باالستسال ع وتوجيهات النيب، تعليمات القرآن الكرمي
أهلـها  ، يتبني منه أنه يراد ذه األمة أن تكون أمة وسـطا          ،   ومن مث جند حديثا عن حتويل القبلة      
. وإشراف وتوجيه ،  فلها على الناس يف األرض قيادة وهيمنة      ؛  شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد     

وهذا الواجـب الـذي     ،  ظيفة امللقاة على عاتقها   وجند دعوة هلذه األمة إىل الصرب على تكاليف هذه الو         
والرضى بقدر اهللا ورد األمـور      ،  واحتمال ما سيكلفها يف األنفس واألموال     ؛  ستضطلع به للبشرية مجيعا   

 . كلها إليه على كل حال
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حيث يقرر أن الرب هو التقوى والعمل الصـاحل      ،   مث جند بيانا وجالء لبعض قواعد التصور اإلمياين       
ومـن كتمـان    ،  وذلك ردا على ما يقوم به اليهود من بلبلة         . . لوجوه قبل املشرق واملغرب   ال تقليب ا  

ومعظم احلديث يف هذا القطاع يتعلق بتحويل        . . وجدال ومراء فيما يعلمون أنه احلق     ،  وتلبيس للحقائق 
 . وما ثار حوله من مالبسات وأقاويل، القبلة

ومها العنصران اللذان تقوم عليهمـا       - لشعائر التعبدية  مث يأخذ السياق يف تقرير النظم العملية وا       
فنجد شريعة القصـاص وأحكـام      ،  وتنظيم جمتمعها ليواجه املهام امللقاة على عاتقها       - حياة هذه األمة  

وأحكـام  ، وفريضة احلج،  وأحكام القتال يف األشهر احلرام ويف املسجد احلرام       ،  وفريضة الصيام ،  الوصية
كذلك جند يف اية هـذا  . مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة باهللا . .  األسرة ودستور،  اخلمر وامليسر 

قصة من حياة بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب           ،  اجلزء مبناسبة احلديث عن اجلهاد بالنفس واملال      
ة املسـلمة   فيها عرب كثرية وتوجيهات موحية بالنسبة للجماع       . . ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا      : هلم

 . ولتجارب األمم يف هذا التراث، الوارثة لتراث الرساالت قبلها
|     |     | 

ندرك طبيعة املعركة اليت كان      - باإلضافة إىل اجلزء األول من السورة      - ومن مراجعة هذا اجلزء   
 مـع   وهي معركـة ضـخمة    . وطبيعة الغاية اليت كان يستهدفها يف بناء األمة املسلمة        ؛  خيوضها القرآن 

ومداخل الفتنة ومسارب   ،  ومع الضعف البشري  ؛  الدسائس والفنت واألالعيب والبلبلة والتلبيس والكذب     
وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصـور الصـحيح          . الغواية يف النفس البشرية على السواء     

 . دة للبشرية مجيعااليت تتوىل القيادة الرشي، الذي ميكن أن تقوم عليه األمة املستخلفة يف األرض
 أما اإلعجاز القرآين فيتجلى يف أن هذه التوجيهات وهذه األسس اليت جاء ا القـرآن لكـي                 

هي هي ما تزال التوجيهات واألسس الضرورية لقيام اجلماعة املسـلمة           ،  ينشيء اجلماعة املسلمة األوىل   
ذاا املعركـة الـيت ميكـن أن        وأن املعركة اليت خاضها القرآن ضد أعدائها هي         ؛  يف كل زمان ومكان   

ال بل إن أعداءها التقليديني الذين كـان يـواجههم القـرآن ويواجـه         . خيوضها يف كل زمان ومكان    
وتبقـى  ،  تتغري أشكاهلا بـتغري املالبسـات     ،  ووسائلهم هي هي  ،  هم هم ،  دسائسهم وكيدهم ومكرهم  

 توجيهات هذا القرآن حاجة اجلماعة      يف كفاحها وتوقيها إىل   ،  وحتتاج األمة املسلمة  ؛  حقيقتها وطبيعتها 
كما حتتاج يف بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها ومـن الكـون والنـاس إىل ذات                . املسلمة األوىل 

كما ال جتدها يف أي مصدر آخـر مـن   ، وجتد فيها معامل طريقها واضحة    ؛  النصوص وذات التوجيهات  
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وقائدها احلقيقي يف طريقهـا     ،  لعامل يف حياا  ويظل القرآن كتاب هذه األمة ا     . مصادر املعرفة والتوجيه  
وقواعـد التعامـل    ،  ونظام اتمع ،  الذي تستمد منه منهج احلياة    ،  ودستورها الشامل الكامل  ،  الواقعي

 . الدويل والسلوك األخالقي والعملي
  . . .  وهذا هو اإلعجاز

|     |     | 
 +     الَّها واِس مالن اء ِمنفَهقُولُ السيس             ـِرقشـا قُـل لِّلّـِه الْمهلَيواْ عالَِّتي كَان لَِتِهمن ِقبع م

 وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شـهداء        142والْمغِرب يهِدي من يشاء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم        
   ا وِهيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياِس ولَى النع    ِبـعتـن يم لَمعا ِإالَّ ِلـنهلَيع لَةَ الَِّتي كُنتا الِْقبلْنعا جم

    ِضـيعِلي ا كَانَ اللّـهمو ى اللّهده لَى الَِّذينةً ِإالَّ علَكَِبري تِإن كَانِه ويِقبلَى عع نقَِلبن يولَ ِممسالر
 قَد نرى تقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاها          143لَرؤوف رِحيم   ِإميانكُم ِإنَّ اللّه ِبالناِس     

               ابواْ الِْكتتأُو ِإنَّ الَِّذينو هطْرش كُمِوهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو
لَمعلُونَ    لَيمعا يماِفٍل عِبغ ا اللّهمو ِهمبِمن ر قالْح هِبكُـلِّ  144ونَ أَن ابواْ الِْكتتأُو الَِّذين تيأَت لَِئنو 

 اتبعت أَهواءهم من بعـِد  آيٍة ما تِبعواْ ِقبلَتك وما أَنت ِبتاِبٍع ِقبلَتهم وما بعضهم ِبتاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئنِ        
         الظَّاِلِمني ِإذَاً لَِّمن كالِْعلِْم ِإن ِمن اءكا ج145م        ماءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي ابالِْكت ماهنيآت الَِّذين 

 147لْحق ِمن ربك فَالَ تكُونن ِمن الْممتـِرين          ا 146وِإنَّ فَِريقاً منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ        
وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها فَاستِبقُواْ الْخيراِت أَين ما تكُونواْ يأِْت ِبكُم اللّه جِميعا ِإنَّ اللّه علَـى كُـلِّ                   

   ٍء قَِديري148ش     جلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنـا           ومو كبِمن ر قلَلْح هِإناِم ورِجِد الْحسالْم طْرش كه
 وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيـثُ مـا             149اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ     

لناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنهم فَـالَ تخشـوهم           كُنتم فَولُّواْ وجوهكُم شطْره ِلئَالَّ يكُونَ لِ      
 كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَـيكُم         150واخشوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ       

  لِّمعيو كِّيكُمزيا واِتنـونَ           آيلَمعـواْ تكُونت ا لَمكُم ملِّمعيةَ والِْحكْمو ابالِْكت وِني   151كُمفَـاذْكُر 
  _152أَذْكُركُم واشكُرواْ ِلي والَ تكْفُروِن 

|     |     | 
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، واملالبسات اليت أحاطـت بـه     ،  احلديث يف هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث حتويل القبلة         
ومعاجلة آثار  ؛  واألقاويل اليت أطلقوها من حوله    ،  يت حاوهلا اليهود يف الصف املسلم مبناسبته      والدسائس ال 

 . ويف الصف املسلم على العموم، هذه األقاويل يف نفوس بعض املسلمني
واآليات . كما أنه ال يوجد قرآن يتعلق بتارخيه بالتفصيل       ،   وال توجد رواية قطعية يف هذا احلادث      

وكان هذا يف املدينة بعد ستة عشـر أو         . تعلق بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة       اخلاصة به هنا ت   
 . سبعة عشر شهرا من اهلجرة

أن املسلمني يف مكة     - باإلمجال -  وجمموع الروايات املتعلقة ذا احلادث ميكن أن يستنبط منها        
وأم بعـد اهلجـرة      -  قرآين وليس يف هذا نص    - كانوا يتوجهون إىل الكعبة منذ أن فرضت الصالة       

:  " مث جاء األمر القرآين األخري    . يرجح أنه أمر غري قرآين     ع وجهوا إىل بيت املقدس بأمر إهلي للرسول      
 . فنسخه . .  " فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

 كتاب من اليهود والنصارى   وهو قبلة أهل ال    -  وعلى أية حال فقد كان التوجه إىل بيت املقدس        
إذ أطلقوا يف املدينـة ألسـنتهم       ،  سببا يف اختاذ اليهود إياه ذريعة لالستكبار عن الدخول يف اإلسالم           -

وقبلتـهم هـي    ،  بأن اجتاه حممد ومن معه إىل قبلتهم يف الصالة دليل على أن دينهم هو الدين              ،  بالقول
 يفيئوا إىل دينهم ال أن يـدعوهم إىل الـدخول يف            فأوىل مبحمد ومن معه أن    ،  وأم هم األصل  ؛  القبلة

 ! اإلسالم
الذين ألفوا يف اجلاهليـة أن يعظمـوا    ،  ويف الوقت ذاته كان األمر شاقا على املسلمني من العرب         

وزاد األمر مشقة ما كانوا يسمعونه من اليهود مـن          . وأن جيعلوه كعبتهم وقبلتهم   ؛  حرمة البيت احلرام  
 ! اذه حجة عليهمواخت، التبجح ذا األمر

تأدبا مع  ،  دون أن ينطق لسانه بشيء    ،  يقلب وجهه يف السماء متجها إىل ربه       ع  وكان الرسول 
  . . وانتظارا لتوجيهه مبا يرضاه، اهللا

، قد نرى تقلب وجهك يف السماء     :  " ع  مث نزل القرآن يستجيب ملا يعتمل يف صدر الرسول        
  " سجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شـطره        فول وجهك شطر امل   ،  فلنولينك قبلة ترضاها  

 . . 
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وإن ،  إن هذا كان يف الشهر السادس عشر أو السابع عشـر مـن اهلجـرة              :  وتقول الروايات 
فحولوا وجوهم شـطر املسـجد   ، كان بعضهم يف منتصف صالة، املسلمني حينما مسعوا بتحويل القبلة   

 . القبلة اجلديدةوأكملوا الصالة جتاه ، احلرام يف أثناء صالم
، واجلماعة املسلمة عن قبلتهم    ع وقد عز عليهم أن يتحول حممد      -  عندئذ انطلقت أبواق يهود   

انطلقـت   - وأن يفقدوا حجتهم اليت يرتكنون إليها يف تعاظمهم ويف تشكيك املسلمني يف قيمة دينهم             
إن : قالوا هلـم  . .  عقيدمتلقي يف صفوف املسلمني وقلوم بذور الشك والقلق يف قيادم ويف أساس     

وإن كانت  ؛  إىل بيت املقدس باطال فقد ضاعت صالتكم طوال هذه الفترة          - فيما مضى  - كان التوجه 
وعلى أية حال فإن هـذا       . . وضائعة صالتكم إليه كلها   ،  حقا فالتوجه اجلديد إىل املسجد احلرام باطل      

فهو دليل على أن حممدا ال يتلقى الوحي مـن          ،  ال يصدر من اهللا    - أو لآليات  - النسخ والتغيري لألوامر  
 ! اهللا

 وتتبني لنا ضخامة ما أحدثته هذه احلملة يف نفوس بعض املسلمني ويف الصف اإلسـالمي مـن                 
وقـد   -  " ما ننسخ من آية أو ننسها     :  " منذ قوله تعاىل  ،  مراجعة ما نزل من القرآن يف هذا املوضوع       

ومن التوكيدات  . ومن مراجعة هذا الدرس يف هذا اجلزء أيضا        - ولاستغرق درسني كاملني يف اجلزء األ     
 . واإليضاحات والتحذيرات اليت سندرسها فيما يلي تفصيال عند استعراض النص القرآين

واختصاص املسلمني بقبلة خاصة ـم يتجهـون        ،   أما اآلن فنقول كلمة يف حكمة حتويل القبلة       
  . . وكانت له آثار ضخمة يف حياا، يخ اجلماعة املسلمةفقد كان هذا حادثا عظيما يف تار. إليها

 لقد كان حتويل القبلة أوال عن الكعبة إىل املسجد األقصى حلكمة تربوية أشارت إليها آيـة يف                 
 : هذا الدرس
 . .  " وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيـه                " 

وملـا كـان     . . ويعدونه عنوان جمدهم القـومي    ،  ظمون البيت احلرام يف جاهليتهم    فقد كان العرب يع   
وختليصها من كل نعرة وكل عصـبية       ،  وجتريدها من التعلق بغريه   ،  اإلسالم يريد استخالص القلوب هللا    

ارد من كل مالبسة تارخيية أو عنصرية أو أرضـية علـى            ،  لغري املنهج اإلسالمي املرتبط باهللا مباشرة     
إىل املسـجد    - فتـرة  - واختار هلم االجتـاه   ،  فقد نزعهم نزعا من االجتاه إىل البيت احلرام        . . عمومال

وليظهر مـن   ،  ومن كل ما كانت تتعلق به يف اجلاهلية       ،  ليخلص نفوسهم من رواسب اجلاهلية    ،  األقصى
ممن ينقلب علـى    ،  لمةاتباع الطاعة الواثقة الراضية املستس    ،  يتبع الرسول اتباعا جمردا من كل إحياء آخر       
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أو تتلبس ا يف خفايـا املشـاعر        ؛  عقبيه اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق باجلنس والقوم واألرض والتاريخ        
  . . وحنايا الضمري أي تلبس من قريب أو من بعيد

ويف الوقت ذاته بدأ     ع واجتهوا إىل القبلة اليت وجههم إليها الرسول      ،   حىت إذا استسلم املسلمون   
ولكنـه  . صدر األمر اإلهلي الكرمي باالجتاه إىل املسجد احلرام       ،  يتخذون من هذا الوضع حجة هلم     اليهود  

حقيقة أن هذا البيـت بنـاه إبـراهيم         . هي حقيقة اإلسالم  . ربط قلوب املسلمني حبقيقة أخرى بشأنه     
 ربه أن يبعث يف     وليكون تراثا لألمة املسلمة اليت نشأت تلبية لدعوة إبراهيم        ،  وإمساعيل ليكون خالصا هللا   
وإذ ابتلـى   :  " كما مـر يف درس     . . الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته     ،  بنيه رسوال منهم باإلسالم   

 . يف اجلزء املاضي . .  " إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن
واجلـدل  ؛  وما أحاط ما من مالبسات    ،  بنائه وعمارته :  ولقد كان احلديث عن املسجد احلرام     

كان هـذا احلـديث      . . وعهده ووصيته ،  شركني حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته     مع أهل الكتاب وامل   
الذي سلف يف هذه السورة خري متهيد للحديث عن حتويل قبلة املسلمني مـن املسـجد األقصـى إىل                   

، فتحويل قبلة املسلمني إىل املسجد احلرام الذي بناه إبراهيم وإمساعيـل          . املسجد احلرام بعد هذه الفترة    
يبدو يف هذا السياق هو االجتاه الطبيعي املنطقي مع وراثة املسلمني            . .  عنده ذلك الدعاء الطويل    ودعوا

الـذي ينشـئه ذلـك    ، فهو االجتاه احلسي املتساوق مع االجتاه الشعوري. لدين إبراهيم وعهده مع ربه  
 . التاريخ

، اإلسالم إىل بنيه من بعـده     وعهد إبراهيم ذا    ؛   لقد عهد اهللا إىل إبراهيم أن يكون من املسلمني        
 . ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اهللا وفضله ال تكون للظاملني - وهو إسرائيل - كما عهد به يعقوب

يرثـه مـن    ،  فهو تراث هلما   . .  ولقد عهد اهللا إىل إبراهيم وإمساعيل بإقامة قواعد البيت احلرام         
؛ رثة لعهد اهللا مع إبراهيم وإمساعيل ولفضل اهللا عليهما        واألمة املسلمة هي الوا    . . يرثون عهد اهللا إليهما   

 . وأن تتخذ منه قبلة، فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت اهللا يف مكة
فقـد  ،  الذي يتجه إليه اليهود والنصارى    ،  فإذا اجته املسلمون فترة من الزمان إىل املسجد األقصى        

فاألن وقد شـاء اهللا أن      . وبيناها فيما سبق   ،كان هذا التوجه حلكمة خاصة هي اليت أشار إليها السياق         
 - وهو اإلسالم  - وقد أىب أهل الكتاب أن يفيئوا إىل دين أبيهم إبراهيم         ،  يعهد بالوراثة إىل األمة املسلمة    

حتويلها إىل بيت اهللا األول الـذي بنـاه         . اآلن جييء حتويل القبلة يف أوانه      . . فيشاركوا يف هذه الوراثة   
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ووراثة ،  ووراثة القبلة ،  وراثة الدين ،  حسيها وشعوريها . لمسلمني كل خصائص الوراثة   لتتميز ل . إبراهيم
 . الفضل من اهللا مجيعا

؛ االختصاص والتميز يف التصور واالعتقـاد     :  إن االختصاص والتميز ضروريان للجماعة املسلمة     
وقـد يكـون   . ختصاصوهذه كتلك ال بد من التميز فيها واال      . واالختصاص والتميز يف القبلة والعبادة    

ولكنه قد ال يكون ذه الدرجة من الوضوح فيما خيـتص           ؛  األمر واضحا فيما خيتص بالتصور واالعتقاد     
 . هنا تعرض التفاتة إىل قيمة أشكال العبادة . . بالقبلة وشعائر العبادة

ـ   ،   إن الذي ينظر إىل هذه األشكال جمردة عن مالبساا         رية وجمردة كذلك عن طبيعة النفس البش
أو شيئا من   ،  رمبا يبدو له أن يف احلرص على هذه األشكال بذاا شيئا من التعصب الضيق              . . وتأثراا

يكشـفان عـن    ،  وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة   ،  ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة     ! التعبد للشكليات 
 . حقيقة أخرى هلا كل االعتبار

ن تكوين اإلنسان ذاته من جسـد ظـاهر وروح          ناشئا م  -  إن يف النفس اإلنسانية ميال فطريا     
فهذه املشاعر املضمرة ال دأ أو ال تستقر        . إىل اختاذ أشكال ظاهرة للتعبري عن املشاعر املضمرة        - مغيب

. يتم يف احلس كما مت يف الـنفس       . وبذلك يتم التعبري عنها   ؛  حىت تتخذ هلا شكال ظاهرا تدركه احلواس      
؛ وحتس بالتناسق بني الظاهر والبـاطن     ؛  شحنة الشعورية تفريغا كامال   وتفرغ ال ؛  فتهدأ حينئذ وتستريح  

 . وجتد تلبية مرحية جلنوحها إىل األسرار وااهيل وجنوحها إىل الظواهر واألشكال يف ذات األوان
وال ،  فهي ال تؤدي مبجرد النيـة     . وعلى هذا األساس الفطري أقام اإلسالم شعائره التعبدية كلها        

قياما واجتاها إىل القبلة وتكبريا وقراءة      : ولكن هذا التوجه يتخذ له شكال ظاهرا      . روحيمبجرد التوجه ال  
وإحراما من مكان معني ولباسا معينا وحركة وسعيا ودعاء وتلبية وحنـرا            . وركوعا وسجودا يف الصالة   

، ادة حركة وهكذا يف كل عب    . . ونية وامتناعا عن الطعام والشراب واملباشرة يف الصوم       . وحلقا يف احلج  
ويستجيب للفطرة مجلـة    ،  وينسق بني طاقاا  ،  ليؤلف بني ظاهر النفس وباطنها    ،  ويف كل حركة عبادة   

 . بطريقة تتفق مع تصوره اخلاص
 ولقد علم اهللا أن الرغبة الفطرية يف اختاذ أشكال ظاهرة للقوى املضـمرة هـي الـيت حـادت                  

س ترمز للقوة الكربى برموز حمسوسة جمسمة مـن     فجعلت مجاعة من النا   . باملنحرفني عن الطريق السليم   
حني اعوزهم أن جيدوا متصـرفا       . . ومن حيوان وطري وشيء   ،  ومن جنوم ومشس وقمر   ،  حجر وشجر 

فجاء اإلسالم يليب دواعي الفطرة بتلك األشـكال املعينـة           . . منسقا للتعبري الظاهر عن القوى اخلفية     
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فيتوجه الفـرد إىل قبلـة      . ن كل تصور حسي وكل حتيز جلهة      مع جتريد الذات اإلهلية ع    ،  لشعائر العبادة 
فتتم الوحدة واالتساق بـني كـل قـوى          . . بقلبه وحواسه وجوارحه   . . حني يتوجه إىل اهللا بكليته    

 ! وإن يكن اإلنسان يتخذ له قبلة من مكان؛ اإلنسان يف التوجه إىل اهللا الذي ال يتحيز يف مكان
لذي يتجه إليه املسلم بالصالة والعبادة وختصيصه كي يتميـز هـو    ومل يكن بد من متييز املكان ا   
كما أنـه بـدوره     ؛  فهذا التميز تلبية للشعور باالمتياز والتفرد      . . ويتخصص بتصوره ومنهجه واجتاهه   

 . ينشىء شعورا باالمتياز والتفرد
 ظـاهر   اليت هي تعبري  ،   ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه مبن دون املسلمني يف خصائصهم           

ومل يكن هذا تعصـبا وال متسـكا        . عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم يف الشعور والسلوك سواء         
كان نظرة إىل البواعث الكامنـة وراء       . وإمنا كان نظرة أعمق إىل ما وراء الشكليات       . مبجرد شكليات 

، تصورا عن تصور  و،  وعقلية عن عقلية  ،  وهذه البواعث هي اليت تفرق قوما عن قوم       . األشكال الظاهرة 
 . واجتاها يف احلياة كلها عن اجتاه، وخلقا عن خلق، وضمريا عن ضمري

، إن اليهـود والنصـارى ال يصـبغون   :  " قـال  ع إن رسول اهللا : قال ا  عن أيب هريرة  
 . )1( " فخالفوهم

ال تقوموا كما تقوم األعـاجم يعظـم      :  " وقد خرج على مجاعة فقاموا له      ع  وقال رسول اهللا  
 . )2( " ابعضه

ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد           :  " - صلوات اهللا وسالمه عليه    -  وقال
 . )3( " عبد اهللا ورسوله: فقولوا

وى عن تشبه يف قول أو      . وى عن تشبه يف حركة أو سلوك      .  ى عن تشبه يف مظهر أو لباس      
ومنهجا يف احليـاة عـن     ،  لذي مييز تصورا عن تصور    ألن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن ا        . . أدب
 . ومسة للجماعة عن مسة، منهج

.  مث هو ى عن التلقي من غري اهللا ومنهجه اخلاص الذي جاءت هذه األمة لتحققـه يف األرض                 
فاهلزمية الداخلية جتاه جمتمع معـني هـي الـيت        . ى عن اهلزمية الداخلية أمام أي قوم آخرين يف األرض         

                                                 
 .  أخرجه مالك والشيخان وأبو داود)1(
 .  رواه أبو داود وابن ماجه)2(
 .  أخرجه البخاري)3(
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؛ واجلماعة املسلمة قامت لتكون يف مكان القيادة للبشـرية        .  النفس لتقلد هذا اتمع املعني     تتدسس يف 
واملسلمون  . . من املصدر الذي اختارها للقيادة     - كما تستمد عقيدا   - فينبغي هلا أن تستمد تقاليدها    

 تصـورهم  فمن أيـن إذن يسـتمدون     . وهم خري أمة أخرجت للناس    . وهم األمة الوسط  . هم األعلون 
إال يستمدوها من اهللا فهم سيسـتمدوا مـن         ؟  ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم     ؟  ومنهجهم

 ! األدىن الذي جاءوا لريفعوه
فهو يـدعو البشـرية     . وأقوم منهج يف احلياة   ،   ولقد ضمن اإلسالم للبشرية أعلى أفق يف التصور       

حدة البشرية على أساسه هو ال على أي أساس         وما كان تعصبا أن يطلب اإلسالم و      . كلها أن تفيء إليه   
فالذي يدعوك  . وحتت رايته هو ال حتت أية راية أخرى       ؛  وعلى منهجه هو ال على أي منهج آخر       ؛  آخر

ويأىب أن يشـتري    ،  والوحدة يف األفضل من النظام    ،  والوحدة يف األرفع من التصور    ،  إىل الوحدة يف اهللا   
ولكـن  . أو هو متعصب  . ليس متعصبا  . .  يف مهاوي اجلاهلية   والتردي،  الوحدة باحليدة عن منهج اهللا    

 ! للخري واحلق والصالح
إن القبلة ليست جمرد    .  واجلماعة املسلمة اليت تتجه إىل قبلة مميزة جيب أن تدرك معىن هذا االجتاه            

رمـز للتميـز    . فاملكان أو اجلهة لـيس سـوى رمـز        . مكان أو جهة تتجه إليها اجلماعة يف الصالة       
 . ومتيز الكيان، ومتيز االهتمامات، ومتيز اهلدف، ومتيز الشخصية، متيز التصور. تصاصواالخ

وبـني شـىت    ،  بني شىت التصورات اجلاهلية اليت تعج ا األرض مجيعا         - اليوم -  واألمة املسلمة 
نـاس  وبني شىت االهتمامات اجلاهلية اليت تشغل بـال ال ،  األهداف اجلاهلية اليت تستهدفها األرض مجيعا     

األمة املسلمة اليوم يف حاجة إىل التميـز         . . وبني شىت الرايات اجلاهلية اليت ترفعها األقوام مجيعا       ،  مجيعا
والتميز بتصور خاص للوجود واحلياة ال يتلبس       ؛  بشخصية خاصة ال تتلبس بشخصيات اجلاهلية السائدة      

والتميز ؛  ك الشخصية وهذا التصور   والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تل     ؛  بتصورات اجلاهلية السائدة  
فتعرف بأا األمة الوسط اليت أخرجها اهللا للناس لتحمل أمانة العقيدة           ،  براية خاصة حتمل اسم اهللا وحده     

  . . وتراثها
وهذا املنهج هو الذي مييز األمة املستخلفة الوارثـة لتـراث           .  إن هذه العقيدة منهج حياة كامل     

وحتقيق هذا املنـهج يف حيـاة        . . املكلفة بأن تقود البشرية كلها إىل اهللا       ،الشهيدة على الناس  ،  العقيدة
ويف الراية  ،  ويف األهداف واالهتمامات  ،  األمة املسلمة هو الذي مينحها ذلك التميز يف الشخصية والكيان         
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وهي بغري هـذا    . وأخرجت للناس من أجله   ،  وهو الذي مينحها مكان القيادة الذي خلقت له       . والعالمة
 ! مهما اختذت هلا من أزياء ودعوات وأعالم، جمهولة السمات، مبهمة املالمح، نهج ضائعة يف الغمارامل

 :  مث نعود من هذا االستطراد مبناسبة حتويل القبلة لنواجه النصوص القرآنية بالتفصيل
|     |     | 

 املشـرق   هللا: قـل ؟  ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليهـا       : سيقول السفهاء من الناس    " 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شـهداء علـى         . يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم     . واملغرب
وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول           . ويكون الرسول عليكم شهيدا   ،  الناس

إن . ضيع إميانكم وما كان اهللا لي   . وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا       . ممن ينقلب على عقبيه   
 .  " اهللا بالناس لرؤوف رحيم

فهم .  من السياق القرآين ومن سياق األحداث يف املدينة يتضح أن املقصود بالسفهاء هم اليهود             
مـا  :  " وهم الذين أثاروا هذا التساؤل   . الذين أثاروا الضجة اليت أثريت مبناسبة حتويل القبلة كما أسلفنا         

 . وهي املسجد األقصى" ؟   عليهاوالهم عن قبلتهم اليت كانوا
أو قـال    - املدينة نزل على أجداده    ع أول ما قدم رسول اهللا    : قال ا  عن الرباء بن عازب   

وكان يعجبه  ؛  أو سبعة عشر شهرا   ؛  وأنه صلى قبل بيت املقدس ستة عشر شهرا       ؛  من األنصار  - أخواله
فخرج رجل ممن   ،  وصلى معه قوم  ؛  عصروأنه صلى أول صالة صالها صالة ال      ،  أن تكون قبلته قبل البيت    

قبـل   ع أشهد باهللا لقد صليت مع رسـول اهللا : فقال. فمر على أهل مسجد وهم راكعون، صلى معه 
فلمـا  ،  وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت املقدس         . فداروا كما هم قبل البيت    ،  الكعبة

فقـال   "  . . .  وجهـك يف السـماء     قد نرى تقلب  :  " فرتلت،  وىل وجهه قبل البيت أنكروا ذلك     
  " . )1(ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها  " –وهم اليهود  - السفهاء

 وسنالحظ أن عالج القرآن هلذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك احلملة يف نفوس               
  . . بعض املسلمني ويف الصف املسلم يف ذلك احلني

 : بري هنا والذي يظهر من صيغة التع
  " . ؟ ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها: سيقول السفهاء من الناس " 

                                                 
 .  أخرجه مالك والشيخان والترمذي)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

138

وأخذا للطريـق علـى     ،   أن هذا كان متهيدا إلعالن حتويل القبلة يف املقطع التايل يف هذا الدرس            
كمـا   - ،  أو كان ردا عليها بعد إطالقها      . . األقاويل والتساؤالت اليت علم اهللا أن السفهاء سيطلقوا       

، ومعروفـة خطتـه   ،  اختذ هذه الصيغة لإلحياء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره          - جاء يف احلديث السابق   
 . وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثريا. ومعدة إجابته

ويقر بـه   ،  ما يواجههم به   ع والرد عليه بتلقني الرسول   ،   وهو يبدأ يف عالج آثار هذا التساؤل      
 . الوقت نفسه يصحح التصور العام لألمورويف ؛ احلقيقة يف نصاا

  . .  " يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم، هللا املشرق واملغرب: قل " 
فاجلهات واألماكن ال فضل هلـا يف  . فكل متجه فهو إليه يف أي اجتاه.  إن املشرق هللا واملغرب هللا  

فـإذا  .  يشاء إىل صراط مسـتقيم     واهللا يهدي من   . . إمنا يفضلها وخيصصها اختيار اهللا وتوجيهه     . ذاا
  . . وعن طريقها يسريون إىل صراط مستقيم. فهي إذن املختارة، واختار هلم قبلة، اختار لعباده وجهة

وحقيقة املصـدر الـذي يتلقـى منـه البشـر      ،  بذلك يقرر حقيقة التصور لألماكن واجلهات  
 . حالوحقيقة االجتاه الصحيح وهو االجتاه إىل اهللا يف كل ، التوجهات

|     |     | 
، وعن وظيفتها الضخمة يف هذه األرض     ،  مث حيدث هذه األمة عن حقيقتها الكبرية يف هذا الكون         

مما يقتضي أن تكـون هلـا       ؛  وعن دورها األساسي يف حياة الناس     ،  وعن مكاا العظيم يف هذه البشرية     
 : صطفاها هلذا األمر العظيموأال تسمع ألحد إال لرا الذي ا؛ وشخصيتها اخلاصة، قبلتها اخلاصة

  " ويكون الرسول عليكم شهيدا   ،  لتكونوا شهداء على الناس   ،  وكذلك جعلناكم أمة وسطا    " 
 . . 

وتضع هلم املـوازين    ؛  فتقيم بينهم العدل والقسط   ،   إا األمة الوسط اليت تشهد على الناس مجيعا       
يمهم وتصورام وتقاليـدهم وشـعارام      وتزن ق ؛  وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي املعتمد      ؛  والقيم

ال اليت تتلقى مـن النـاس تصـوراا وقيمهـا           . هذا حق منها وهذا باطل    : وتقول،  فتفصل يف أمرها  
وبينما هي تشهد علـى النـاس        . . ويف مقام احلكم العدل بينهم    ،  وهي شهيدة على الناس   . وموازينها

؛ وحيكم على أعماهلا وتقاليـدها    ؛  وازينها وقيمها فيقرر هلا م  ؛  فإن الرسول هو الذي يشهد عليها     ،  هكذا
 . . وذا تتحدد حقيقة هـذه األمـة ووظيفتـها         . . ويقول فيه الكلمة األخرية   ،  ويزن ما يصدر عنها   

  . . وتستعد له استعدادا الئقا، ولتقدر دورها حق قدره. ولتشعر بضخامتها، لتعرفها
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أو من الوسـط    ،  لوساطة مبعىن احلسن والفضل    وإا لألمة الوسط بكل معاين الوسط سواء من ا        
  . . أو من الوسط مبعناه املادي احلسي، مبعىن االعتدال والقصد

ال تغلو يف التجـرد الروحـي وال يف االرتكـاس            . . يف التصور واالعتقاد   . .  " أمة وسطا  " 
وتعطي هلـذا الكيـان     . أو جسد تتلبس به روح    ،  إمنا تتبع الفطرة املمثلة يف روح متلبس جبسد       . املادي

وتعمل لترقية احلياة ورفعها يف الوقت الذي تعمل فيه على          ،  املزدوج الطاقات حقه املتكامل من كل زاد      
يف ،  بال تفريط وال إفـراط    ،  وتطلق كل نشاط يف عامل األشواق وعامل النوازع       ،  حفظ احلياة وامتدادها  
 . قصد وتناسق واعتدال

ال جتمد على ما علمت وتغلـق منافـذ التجرتـة            . . لشعوريف التفكري وا   . .  " أمة وسطا  " 
إمنا تستمسك مبا لديها مـن       . . وتقلد تقليد القردة املضحك   ،  وال تتبع كذلك كل ناعق     . . . واملعرفة

احلقيقة ضالة املؤمن   : وشعارها الدئم ؛  تصورات ومناهج وأصول مث تنظر يف كل نتاج للفكر والتجريب         
 . ت ويقنييف تثب، أىن وجدها أخذها

وال تدعها  ،  والضمائر،  ال تدع احلياة كلها للمشاعر     . . يف التنظيم والتنسيق   . .  " أمة وسطا  " 
وتكفل نظام اتمـع بالتشـريع   ، إمنا ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب    . كذلك للتشريع والتأديب  

ال تكلهم كذلك إىل وحـي      و،  فال تكل الناس إىل سوط السلطان     ،  وتزاوج بني هذه وتلك   ؛  والتأديب
 . ولكن مزاج من هذا وذاك . . الوجدان

وال تالشي  ،  ال تلغي شخصية الفرد ومقوماته     . . يف االرتباطات والعالقات   . .  " أمة وسطا  " 
إمنـا   . . وال تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا ال هم له إال ذاتـه  ؛  شخصيته يف شخصية اجلماعة أو الدولة     

وتطلق من النوازع واخلصـائص مـا حيقـق    ؛ طاقات ما يؤدي إىل احلركة والنماء  تطلق من الدوافع وال   
ومن املنشطات ما يثري رغبة الفـرد يف        ،  مث تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو       . شخصية الفرد وكيانه  

واجلماعة كافلة للفـرد    ،  وتقرر من التكاليف والواجبات ما جيعل الفرد خادما للجماعة        ؛  خدمة اجلماعة 
 . فلة للفرد يف تناسق واتساقيف كا

وما تزال هذه األمة الـيت  . ويف أوسط بقاعها، يف سرة األرض . . يف املكان  . .  " أمة وسطا  " 
وجنـوب  ،  غمر أرضها اإلسالم إىل هذه اللحظة هي األمة اليت تتوسط أقطار األرض بني شرق وغرب              

وتعطي ما عنـدها ألهـل      ؛   الناس مجيعا  وتشهد على ،  وما تزال مبوقعها هذا تشهد الناس مجيعا      ،  ومشال
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وتتحكم يف هـذه    ؛  وعن طريقها تعرب مثار الطبيعة ومثار الروح والفكر من هنا إىل هناك           ؛  األرض قاطبة 
 . احلركة ماديها ومعنويها على السواء

وحترس عهـد الرشـد     ؛  تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها      . . يف الزمان  . .  " أمة وسطا  " 
وتقف يف الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافـات مـن عهـد                 . دهاالعقلي من بع  

ورصيدها ،  وتزواج بني تراثها الروحي من عهود الرساالت      ؛  وتصدها عن الفتنة بالعقل واهلوى    ؛  طفولتها
 . وتسري ا على الصراط السوي بني هذا وذاك؛ العقلي املستمر يف النماء

إال أا ختلت عن منـهج      ،  عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اهللا هلا         وما يعوق هذه األمة اليوم      
واصطبغت بصبغات شىت   ،  واختذت هلا مناهج خمتلفة ليست هي اليت اختارها اهللا هلا         ،  اهللا الذي اختاره هلا   

 . واهللا يريد هلا أن تصطبغ بصبغته وحدها! ليست صبغة اهللا واحدة منها
، فللقيادة تكاليفهـا  ،  خليقة بأن حتتمل التبعة وتبذل التضحية      ،وذلك دورها ،   وأمة تلك وظيفتها  

واسـتعدادها للطاعـة   ، ليتأكد خلوصها هللا وجتردها  ،  وال بد أن تفنت قبل ذلك وتبتلى      ،  وللقوامة تبعاا 
 . املطلقة للقيادة الراشدة

|     |     | 
 : ويلهم اآلن عنهامبناسبة حت، وإذن يكشف هلم عن حكمة اختيار القبلة اليت كانوا عليها

  . .  " وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " 
اليت يريد هلـا    ،   ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية اليت يأخذ اهللا ا هذه اجلماعة الناشئة             

وأن ؛  إنه يريد هلـا أن ختلـص لـه        . قيدةاملستخلفة يف األرض حتت راية الع     ،  أن تكون الوارثة للعقيدة   
؛ وأن تتجرد من كل مساا القدمية ومن كل رغاا الدفينة         ؛  تتخلص من كل رواسب اجلاهلية ووشائجها     

وأن ينفرد يف حسها شعار اإلسـالم  ، ومن كل شعار اختذته،  وأن تتعرى من كل رداء لبسته يف اجلاهلية       
 . صدر الذي تتلقى منه ال يشاركه مصدر آخروأن يتوحد امل، وحده ال يتلبس به شعار آخر

؛  وملا كان االجتاه إىل البيت احلرام قد تلبست به يف نفوس العرب فكرة أخرى غري فكرة العقيدة                
إذ كان البيت يعتـرب يف ذلـك       ،  ومن عصبية اجلنس  ،  وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك      

ال يضاف إليه شعار آخـر غـري        ،  يكون بيت اهللا املقدس   واهللا يريده أن     . . احلني بيت العرب املقدس   
 . وال يتلبس بسمة أخرى غري مسته، شعاره
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فقد صرف اهللا املسلمني عنه     ،   ملا كان االجتاه إىل البيت احلرام قد تلبست به هذه السمة األخرى           
طاعتـهم  مث ليختـرب    ؛  ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القدمي أوال      ،  ووجههم إىل بيت املقدس   ،  فترة

والذين يتبعونه ألنه أبقى على البيـت  ،  ويفرز الذين يتبعونه ألنه رسول اهللا     ،  ثانيا ع وتسليمهم للرسول 
فاستراحت نفوسهم إىل هذا اإلبقاء حتت تأثري شعورهم جبنسـهم وقـومهم ومقدسـام              ،  احلرام قبلة 

 . القدمية
وال تقبـل   ؛  تطيق هلا يف القلب شريكا    إن العقيدة اإلسالمية ال      . .  إا لفتة دقيقة شديدة الدقة    

جل . إا ال تقبل راسبا من رواسب اجلاهلية يف أية صورة من الصور           ؛  شعارا غري شعارها املفرد الصريح    
وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبـع           :  " وهذا هو إحياء ذلك النص القرآين     . أم صغر 

ولكنه يريد  . يعلم كل ما يكون قبل أن يكون       - سبحانه - اهللاو . .  " الرسول ممن ينقلب على عقبيه    
ال حياسبهم على ما     - لرمحته م  - فهو. ويأخذهم به ،  حىت حياسبهم عليه  ،  أن يظهر املكنون من الناس    

 . بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم، يعلمه من أمرهم
جرد من كل مسة وكل شعار له بالنفس        والت،   ولقد علم اهللا أن االنسالخ من الرواسب الشعورية       

وإال أن يعني   ،  إال أن يبلغ اإلميان من القلب مبلغ االستيالء املطلق         . . وحماولة عسرية ،  أمر شاق  . . علقة
 : اهللا هذا القلب يف حماولته فيصله به ويهديه إليه

  . .  " وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا " 
وأن تنفض عنـها    ،  ة وال عسر يف أن ختلع النفس عنها تلك الشعارات          فإذا كان اهلدى فال مشق    

وحيثما قادهـا رسـول اهللا      ،  حيثما وجهها اهللا تتجه   ،  وأن تتجرد هللا تسمع منه وتطيع     ؛  تلك الرواسب 
 . تقاد

|     |     | 
 فاهللا،  وإن صالم مل تضع   ،  إم ليسوا على ضالل   . مث يطمئن املسلمني على إميام وعلى صالم      

وال يشق عليهم يف تكليف جياوز      ؛  وال يضيع عليهم عبادم اليت توجهوا ا إليه       ،  سبحانه ال يعنت العباد   
 : طاقتهم اليت يضاعفها اإلميان ويقويها

  . .  " إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم، وما كان اهللا ليضيع إميانكم " 
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وميدهم بالعون مـن    ،  ه يهدي املؤمنني  وإن؛  فال يكلفهم فوق طاقتهم   ،   إنه يعرف طاقتهم احملدودة   
فاجتياز ،  وإذا كان البالء مظهرا حلكمته    . وتصح العزمية ،  حني تصدق منهم النية   ،  عنده الجتياز االمتحان  

  . .  " إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم:  " البالء فضل رمحته
رضـى والثقـة    ويفيض عليها ال  ،  ويذهب عنها القلق  ،   ذا يسكب يف قلوب املسلمني الطمأنينة     

  . . واليقني
|     |     | 

ويعلن عن هذه القبلة مع حتذير املسـلمني        ؛  يف أمر القبلة   ع بعد ذلك يعلن استجابة اهللا لرسوله     
يف صورة تكشف عـن      . . وكشف العوامل احلقيقية الكامنة وراء محالم ودسائسهم      ،  من فتنة يهود  

 : ووقايتها من البلبلة والفتنة، ملسلمةمدى اجلهد الذي كان يبذل إلعداد تلك اجلماعة ا
فول وجهك شـطر املسـجد      ،  فلنولينك قبلة ترضاها  ،  قد نرى تقلب وجهك يف السماء      " 

، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رـم         . وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    ،  احلرام
وما أنت بتابع   ،  كل آية ما تبعوا قبلتك    ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ب     . وما اهللا بغافل عما يعملون    

ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملـن             . وما بعضهم بتابع قبلة بعض    ،  قبلتهم
وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهـم       ،  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم      . الظاملني
أين مـا   ،  ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات     . يناحلق من ربك فال تكونن من املمتر      . يعلمون

ومن حيث خرجت فول وجهـك شـطر        . إن اهللا على كل شيء قدير     ،  تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا    
ومن حيث خرجت فول وجهـك      . وإنه للحق من ربك وما اهللا بغافل عما تعملون        . املسجد احلرام 

إال . لئال يكون للناس عليكم حجـة     ،  هوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر     ،  شطر املسجد احلرام  
  . .  " وألمت نعميت عليكم ولعلكم تدون، الذين ظلموا منهم فال ختشوهم واخشوين

 : ع  ويف مطلع هذه اآليات جند تعبريا مصورا حلالة النيب
  . .  " قد نرى تقلب وجهك يف السماء " 

بعدما كثـر   . غري القبلة اليت كان عليها     وهو يشي بتلك الرغبة القوية يف أن يوجهه ربه إىل قبلة            
ووجدوا يف اجتاه اجلماعة املسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضـليل والبلبلـة            ؛  جلاج اليهود وحجاجهم  

وحترجا أن يقترح عليه    ،  تأدبا مع ربه  ،  وال يصرح بدعاء  ،  يقلب وجهه يف السماء    ع فكان . . والتلبيس
 . أو أن يقدم بني يديه شيئا، شيئا
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والتعبري عن هذه االستجابة يشي بتلك الصلة الرحيمـة احلانيـة           . ولقد إجابه ربه إىل ما يرضيه      
 : الودود

  . .  " فلنولينك قبلة ترضاها " 
 : أنه يرضاها - سبحانه -  مث يعني له هذه القبلة اليت علم

  . .  " فول وجهك شطر املسجد احلرام " 
 : يت من بعده إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهامن معه منها ومن يأ.  قبلة له وألمته

  . .  " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " 
قبلة واحدة جتمع هذه األمة وتوحد بينها على اختالف          . . يف أحناء األرض مجيعا   ،   من كل اجتاه  

تتجه ،  ة واحدة قبل . . واختالف أجناسها وألسنتها وألواا   ،  واختالف مواقعها من هذه القبلة    ،  مواطنها
تتجه إىل هدف   ،  وكيان واحد ،  فتحس أا جسم واحد   . إليها األمة الواحدة يف مشارق األرض ومغارا      

، وتؤمن برسول واحد  ،  منهج ينبثق من كوا مجيعا تعبد إهلا واحدا       . وتسعى لتحقيق منهج واحد   ،  واحد
 . وتتجه إىل قبلة واحدة

وحدها علـى اخـتالف     . ها ورسوهلا ودينها وقبلتها   وحدها يف إهل  .  وهكذا وحد اهللا هذه األمة    
ولكـن  ؛ ومل جيعل وحدا تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها  . املواطن واألجناس واأللوان واللغات   

إا الوحدة اليت تليـق      . . ولو تفرقت يف مواطنها وأجناسها وألواا ولغاا      ؛  تقوم على عقيدا وقبلتها   
إذا جتمع احليوان على املرعى والكـأل       ،  وقبلة العبادة ،  ان جيتمع على عقيدة القلب    فاإلنس؛  ببين اإلنسان 

 ! والسياج واحلظرية
|     |     | 

 ؟ ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة اجلديدة . . مث
  . .  " وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رم " 

جد هـذه األمـة   .  األول الذي رفع قواعده إبراهيم إم ليعلمون أن املسجد احلرام هو بيت اهللا      
  . . وإم ليعلمون أن األمر بالتوجه إليه حق من عند اهللا ال مرية فيه. الوارثة وجد املسلمني أمجعني

فاهللا ؛  فال على املسلمني منهم   .  ولكنهم مع هذا سيفعلون غري ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه          
 : هم وكيدهمهو الوكيل الكفيل برد مكر
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  . .  " وما اهللا بغافل عما يعملون " 
، إمنا هو اإلخالص والتجرد من اهلوى     ؛  ألن الذي ينقصهم ليس هو الدليل     ،   إم لن يقتنعوا بدليل   

 : واالستعداد للتسليم باحلق حني يعلمونه
  . .  " ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك " 

وإن كثريا من طـييب القلـوب       . . وحيدوه الغرض ،  وتؤرثه املصلحة ،  ده اهلوى  فهم يف عناد يقو   
أو ألنه مل يقدم إليهم يف صـورة        ،  ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن اإلسالم أم ال يعرفونه          

يعرفونه فهم خيشونه علـى مصـاحلهم   ! إم ال يريدون اإلسالم ألم يعرفونه   . . وهذا وهم  . . مقنعة
عن . بشىت الطرق وشىت الوسائل   ،  ومن مث يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي ال يفتر         ؛  ى سلطام وعل

وحياربونه . وحياربونه من وراء ستار   ،  حياربونه وجها لوجه  . طريق مباشر وعن طرق أخرى غري مباشرة      
عـاىل لنبيـه   وهم دائما عند قـول اهللا ت  . . بأنفسهم ويستهوون من أهله من حياربه هلم حتت أي ستار 

 .  " ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك:  " الكرمي
 ويف مواجهة هذا اإلصرار من أهل الكتاب على االعراض عن قبلة اإلسالم ومنهجه الذي ترمـز         

 : وموقفه الطبيعي ع يقرر حقيقة شأن النيب، هذه القبلة له
  . .  " وما أنت بتابع قبلتهم " 

واستخدام اجلملة األمسية املنفية هنا أبلغ يف بيـان الشـأن   .  شأنك أن تتبع قبلتهم أصال   ليس من 
فلن ختتار قبلة غري    . وفيه إحياء قوي للجماعة املسلمة من ورائه      . جتاه هذا األمر   ع الثابت الدائم للرسول  

ولـن  ؛ اليت تنسبها إىل راولن ترفع راية غري رايتها ؛ قبلة رسوهلا اليت اختارها له ربه ورضيها له لريضيه      
فـإذا مل   ؛  هذا شأا ما دامت مسلمة     . . تتبع منهجا إال املنهج اإلهلي الذي ترمز له هذه القبلة املختارة          

  . . إمنا هي دعوى . . تفعل فليست من اإلسالم يف شيء
، فهم ليسوا على وفاق   ؛   ويستطرد فيكشف عن حقيقة املوقف بني أهل الكتاب بعضهم وبعض         

 : ن األهواء تفرقهمأل
  . .  " وما بعضهم بتابع قبلة بعض " 

والعداء بني الفرق النصرانية    ،  والعداء بني الفرق اليهودية املختلفة    ،   والعداء بني اليهود والنصارى   
 . املختلفة أشد عداء
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 أن يتبع أهواءهم  ،  وقد علم احلق يف األمر    ،  وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب      ع  وما كان للنيب  
 : بعدما جاءه من العلم

  . .  " ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن الظاملني " 
يف هذا اخلطاب اإلهلي من اهللا سبحانه إىل نبيه الكرمي الذي           ،   ونقف حلظة أمام هذا اجلد الصارم     

  . . حدثه منذ حلظة ذلك احلديث الرفيق الودود
ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إال مـن       ؛  ستقامة على هدي اهللا وتوجيهه     إن األمر هنا يتعلق باال    

إنك إذا   "  . . وذه املواجهة والتحذير  ،  ومن مث جييء اخلطاب فيه ذا احلزم واجلزم       . طاعة اهللا وجه  
  . .  " ملن الظاملني

ا اهلوى يف كـل     وإم. فإما العلم الذي جاء من عند اهللا       . . والصراط مستقيم ،   إن الطريق واضح  
ومـا  . وليس له أن يدع العلم املستيقن إىل اهلوى املتقلب        . وليس للمسلم أن يتلقى إال من اهللا      . ما عداه 

 . ليس من عند اهللا فهو اهلوى بال تردد
يف ،  وإىل جانب هذا اإلحياء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض املسـلمني          

 . وهذا اجلزم يف التعبري، تستدعي هذه الشدة يف التحذير، لة التضليل املاكرةغمرة الدسائس اليهودية ومح
|     |     | 

فنجده ال يزال يقرر معرفة أهل الكتاب اجلازمة بـأن          ؛  وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إىل السياق      
ن احلق الـذي    ولكنهم يكتمو . وما أمر به الرسول   ،  احلق يف هذا الشأن ويف غريه هو ما جاء به القرآن          

 : للهوى الذي يضمرونه، يعلمونه
وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهـم       ،  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم       " 
  . .  " يعلمون

وهي مثل يضرب يف لغة العرب على الـيقني الـذي ال            ،   ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة املعرفة     
ومنه هذا الذي جاء بـه       ع ب على يقني من احلق الذي جاء به النيب        فإذا كان أهل الكتا    . . شبهة فيه 

فليس سبيل املـؤمنني إذن      . . وكان فريق منهم يكتمون احلق الذي يعلمونه علم اليقني        ،  يف شأن القبلة  
وليس سبيل املؤمنني أن يأخذوا من هؤالء       . أن يتأثروا مبا يلقيه أهل الكتاب هؤالء من أباطيل وأكاذيب         

 . الذي يأتيهم به رسوهلم الصادق األمني، تيقنون احلق مث يكتمونه شيئا يف أمر دينهمالذين يس
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|     |     | 
 : بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب ع وهنا يوجه اخلطاب إىل النيب

  . .  " احلق من ربك فال تكونن من املمترين " 
فـإن كنـت يف   :  "  آية أخرىوحينما قال له ربه يف    . ما امترى يوما وال شك     ع  ورسول اهللا 

  "  . . ال أشك وال أسأل:  " قال . .  " شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
سـواء  . حيمل إحياء قويا إىل من وراءه من املسلمني        ع  ولكن توجيه اخلطاب هكذا إىل شخصه     

ومن يأيت بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيـل         ،منهم من كان يف ذلك احلني يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم         
 . اليهود وغري اليهود يف أمر دينهم

نـروح   - يف بالهة منقطعة الـنظري     - وحنن؛   وما أجدرنا حنن اليوم أن نستمع إىل هذا التحذير        
، ونتلقى عنهم تارخينـا   ،  يف أمر ديننا   - من اليهود والنصارى والشيوعيني الكفار     - نستفيت املستشرقني 

وسرية ،  ونسمع ملا يدسونه من شكوك يف دراسام لقرآننا وحديث نبينا         ،  م على القول يف تراثنا    ونأمنه
مث ،  ويتخرجـون يف جامعـام    ،  ونرسل إليهم بعثات من طالبنا يتلقون عنهم علوم اإلسـالم         ؛  أوائلنا

 . يعودون الينا مدخويل العقل والضمري
و كتاا اخلالد الذي خياطبها فيه را مبا تعمله وما          وه. قرآن األمة املسلمة  .  إن هذا القرآن قرآننا   

 ! والدين هو الدين. والكفار هم الكفار، وأهل الكتاب هم أهل الكتاب. حتذره
،  ونعود إىل السياق فنراه يصرف املسلمني عن االستماع ألهل الكتاب واالنشغال بتوجيهـام            

وليستبق املسلمون ، فلكل فريق وجهته  . خلاصةويوحي إليهم باالستقامة على طريقهم اخلاص ووجهتهم ا       
ومصريهم مجيعا إىل اهللا القادر على مجعهم وعلى جمـازام يف ايـة             ،  إىل اخلري ال يشغلهم عنه شاغل     

 : املطاف
إن اهللا علـى  ،  أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا     ،  فاستبقوا اخلريات ،  ولكل وجهة هو موليها    " 

  . .  " كل شيء قدير
 يصرف اهللا املسلمني عن اإلنشغال مبا يبثه أهل الكتاب من دسـائس وفـنت وتـأويالت                  وذا

وأن اهللا قـدير    ،  مع تذكر أن مرجعهم إىل اهللا     . يصرفهم إىل العمل واالستباق إىل اخلريات      . . وأقاويل
 . وال يفوته شيء، ال يعجزه أمر، على كل شيء
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  . . طيل إنه اجلد الذي تصغر إىل جواره األقاويل واألبا
|     |     | 

 : مث يعود فيؤكد األمر باالجتاه إىل القبلة اجلديدة املختارة مع تنويع التعقيب
وما اهللا بغافـل  ، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك            " 

  . .  " عما تعملون
ضمن االجتاه إىل املسـجد     ويت،   واألمر يف هذه املرة خيلو من احلديث عن أهل الكتاب وموقفهم          

ومع التحذير اخلفي من امليل عن      . مع توكيد أنه احلق من ربه     ،  وحيثما كان  ع احلرام حيثما خرج النيب   
وهو الذي يشـي بأنـه       . .  " وما اهللا بغافل عما تعملون    :  " التحذير الذي يتضمنه قوله   . هذا احلق 

 . تضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديدكانت هناك حالة واقعة وراءه يف قلوب بعض املسلمني تق
وحجة غريهـم   ،  وهو إبطال حجة أهل الكتاب    ،  مث توكيد للمرة الثالثة مبناسبة غرض آخر جديد       

فيميلون إىل االقتناع مبا يذيعه اليهود من فضل دينهم         ،  من كانوا يرون املسلمني يتوجهون إىل قبلة اليهود       
أو من مشركي العرب الذين كانوا جيـدون يف هـذا           . هجهموأصالة قبلتهم ومن مث من    ،  على دين حممد  

التوجيه وسيلة لصد العرب الذي يقدسون مسجدهم وتنفريهم من اإلسالم الذي يتجه أهله شطر قبلـة                
 ! بين إسرائيل
وحيث ما كنتم فولـوا وجـوهكم   ، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام  " 

وألمت نعمـيت   ،   الذين ظلموا منهم فال ختشوهم واخشوين      إال،  لئال يكون للناس عليكم حجة    ،  شطره
  . .  " ولعلكم تدون، عليكم

وإىل املسـلمني أن يولـوا      ،  أن يويل وجهه شطر املسجد من حيث خرج        ع  وهو أمر للرسول  
 : وبيان لعلة هذا التوجيه. وجوههم شطره حيثما كانوا

  . .  " لئال يكون للناس عليكم حجة " 
إمنا ينسـاقون مـع     ،  عد ذلك من أقاويل الظاملني الذين ال يقفون عند احلجة والنطق           ووين ملا ب  

 : فال على املسلمني منهم. فسيظلون إذن يف جلاجهم، فهؤالء ال سبيل إىل إسكام. العناد واللجاج
  . .  " واخشوين . . فال ختشوهم " 
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ي أن حتفلوهم فتميلوا عما جاءكم      وال ينبغ ،  وال ميلكون شيئا من أمركم    ،   فال سلطان هلم عليكم   
ومع التهوين من شـأن      . . فأنا الذي استحق اخلشية مبا أملك من أمركم يف الدنيا واآلخرة          ،  من عندي 

واإلطماع يف امتامها على األمة املسـلمة       ،  جييء التذكري بنعمة اهللا   ،  والتحذير من بأس اهللا   ،  الذين ظلموا 
 : حني تستجيب وتستقيم

  . . .  " عليكم ولعلكم تدونوألمت نعميت  " 
  . . وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم، وإطماع دافع،  وهو تذكري موح

ويـدركوا يف   ،  يدركوا يف أنفسهم  ،   ولقد كانت النعمة اليت يذكرهم ا حاضرة بني أيديهم        
  . . ويدركوا يف جمتمعهم وموقفهم يف األرض ومكام يف الوجود، حيام

مث انتقلوا هم أنفسـهم   ،  م أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية بظالمها ورجسها وجهالتها         كانوا ه 
 . فهم جيدون يف أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميقا. إىل نور اإلميان وطهارته ومعرفته

ذات أهداف صغرية واهتمامـات     ،   وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية قبائل متناحرة        
وإىل الغايات الرفيعـة    ،  وإىل القوة واملنعة  ،   انتقلوا هم أنفسهم إىل الوحدة حتت راية العقيدة        مث. حمدودة

فهم جيدون أثر النعمـة مـن       ! واالهتمامات الكبرية اليت تتعلق بشأن البشرية كلها ال بشأن ثأر يف قبيلة           
 . حوهلم كما وجدوه يف أنفسهم

 جمتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب        وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية يف       
املسـتقيم  ،  الواضح التصور واالعتقاد  ،  مث انتقلوا هم أنفسهم إىل جمتمع اإلسالم النظيف الرفيع         . . القيم

فهم جيدون أثر النعمة يف حيام العامة كما وجدوه يف قلوم ويف مكام من األمم                . . القيم واملوازين 
 . حوهلم

وإطماع دافـع   ،  كان يف هذا القول تذكري موح      . .  " وألمت نعميت عليكم  :  " م فإذا قال اهللا هل   
  . . وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم

يف املرة األوىل كان األمر      . .  وجند يف تكرار األمر بشأن القبلة اجلديدة معىن جديدا يف كل مرة           
 وجهه يف السماء وضراعته الصامتة إىل       بعد تقلب  ع بالتوجه إىل املسجد احلرام استجابة لرغبة الرسول      

ويف الثالثة كان لقطع حجة      . . ويف الثانية كان إلثبات أنه احلق من ربه يوافق الرغبة والضراعة           . . ربه
  . . والتهوين من شأن من ال يقف عند احلق واحلجة، الناس
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ـ            - مع هذا  -  ولكننا ف اإلسـالمي   نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعـة يف الص
مما يشي بضخامة محلـة األضـاليل       ،  وهذا التعليل ،  وهذا البيان ،  وهذا التوكيد ،  تستدعي هذا التكرار  

مث تبقـى   ؛  هذا األثر الذي كان يعاجله القـرآن الكـرمي        . وأثرها يف بعض القلوب والنفوس    ،  واألباطيل
يف املعركة الدائبة الـيت ال      ؛  النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعاجل مثل هذه احلالة يف شىت صورها            

 ! دأ وال تفتر وال تلني
|     |     | 

بإرسال هذا  ،  واستطرادا مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد يف تذكري املسلمني بنعمة اهللا عليهم            
 - ويـربطهم ؛  سادن املسجد احلرام قبلـة املسـلمني      ،  استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم   ،  النيب منهم إليهم  

 :  مباشرة يف اية احلديثبه - سبحانه
ويعلمكم الكتاب واحلكمـة    ،  يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم   ،  كما أرسلنا فيكم رسوال منكم     " 

  . .  " فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون. ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون
وهو يرفـع   ،  ةأن اآلية تعيد بالنص دعوة إبراهيم اليت سبقت يف السور         ،   والذي يلفت النظر هنا   
يتلو عليهم  ،  رسوال منهم ،  دعوته أن يبعث اهللا يف بنيه من جرية البيت        . القواعد من البيت هو وإمساعيل    

ووجودهم هم  ،  ليذكر املسلمني أن بعثة هذا الرسول فيهم       . . آياته ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم    
ويف هذا ما فيه من إحياء عميـق        . إبراهيمهو االستجابة املباشرة الكاملة لدعوة أبيهم       ،  أنفسهم مسلمني 

وأن نعمـة   ،  وأن قبلتهم ليست طارئة إمنا هي قبلة أبيهم إبراهيم        ؛  بأن أمرهم ليس مستحدثا إمنا هو قدمي      
 . اهللا عليهم سابغة فهي نعمة اهللا اليت وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد

سـبقتها  ،   بشخصيتكم هي إحدى اآلالء املطردة فيكم      ومتييزكم،   إن نعمة توجيهكم إىل قبلتكم    
 : نعمة إرسال رسول منكم

  . .  " كما أرسلنا فيكم رسوال منكم " 
وقد كانت يهود   ،  وأن خيتار الرسول األخري منكم    ،   فهو التكرمي والفضل أن تكون الرسالة فيكم      

 ! تستفتح به عليكم
  . .  " يتلو عليكم آياتنا " 
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واإلحياء اآلخر هو اإلشعار بعظمة التفضل يف أن خياطب اهللا العبيد            . . هو احلق  فما يتلو عليكم    
؟ فمن هم هؤالء الناس   . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حني يتعمق حقيقته       . بكالمه يتلوه عليهم رسوله   

وميـنحهم هـذه الرعايـة      ،  ويتحدث إليهم بقوله  ،  حىت خياطبهم اهللا سبحانه بكلماته    ؟  من هم وما هم   
منـذ   - سـبحانه  - ولوال أنه ؟  ولوال أن فضل اهللا يفيض    ؟  من هم وما هم لوال أن اهللا يتفضل       ؟  ليلةاجل

 ؟ وما يستقبل هذا اإلفضال، البدء منحهم فضل النفخة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا اإلنعام
  . .  " ويزكيكم " 

يطهر .  يطهرهم ع رسل رسوله ولكنه أ . وال تطهر وال ارتفع   ،   ولوال اهللا ما زكي منهم من أحد      
. ورجس التصورات اليت تثقل الـروح اإلنسـاين وتطمـره         ،  أرواحهم من لوثة الشرك ودنس اجلاهلية     

والـذين ال يطهـر اإلسـالم       . ويطهرهم من لوثة الشهوات والرتوات فال ترتكس أرواحهم يف احلمأة         
 ويبء من الشهوات والرتوات     أرواحهم يف جنبات األرض كلها قدميا وحديثا يرتكسون يف مستنقع آسن          

وهي أنظف كثريا مما يهبط إليـه النـاس         ،  وترفع فوقه احليوان احملكوم بالفطرة    ،  تزري بإنسانية اإلنسان  
وهي كلها دنس يلـوث   . . ويطهر جمتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب! بدون اإلميان 

وينشـر العـدل النظيـف      . م من الظلم والبغي   ويطهر حيا . ويلطخ اتمع واحلياة  ،  األرواح واملشاعر 
. الذي مل تستمتع به البشرية كما استمتعت يف ظل اإلسالم وحكم اإلسالم ومنهج اإلسـالم              ،  الصريح

ويف كل جمتمع ال يزكيه     ،  ويطهرهم من سائر اللوثات اليت تلطخ وجه اجلاهلية يف كل مكان من حوهلم            
   . .اإلسالم بروحه ومنهجه النظيف الطهور

  . .  " ويعلمكم الكتاب واحلكمة " 
، وهي احلكمـة  ،  وبيان للمادة األصيلة فيه   ؛   وفيها مشول ملا سبق من تالوة اآليات وهي الكتاب        

ووزن ،  وهي ملكة يتأتى معها وضع األمور يف مواضعها الصـحيحة         ؛  واحلكمة مثرة التعليم ذا الكتاب    
وكذلك حتققت هذه الثمرة ناضجة      . . مر والتوجيهات وإدراك غايات األوا  ،  األمور مبوازينها الصحيحة  

 . وزكاهم بآيات اهللا ع ملن رباهم رسول اهللا
  . .  " ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون " 

فقد التقطها اإلسالم من البيئة العربيـة ال تعلـم إال           ،   وكان ذلك حقا يف واقع اجلماعة املسلمة      
. أو يف تلك املدن الصغرية املنعزلة يف باطن الصحراء        ،   يف الصحراء  تصلح حلياة القبيلة  ،  أشياء قليلة متناثرة  

مـع   - وكان هذا القـرآن    . . خبرية بصرية عاملة  ،  فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة       
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 وكان مسجد رسـول اهللا    . هو مادة التوجيه والتعليم    - توجيهات الرسول املستمدة كذلك من القرآن     
هو اجلامعة الكربى اليت خترج فيها ذلـك         - لقرآن والتوجيهات املستمدة من القرآن    الذي يتلى فيه ا    ع

القيادة اليت مل تعرف هلا البشرية نظريا من قبل وال          : اجليل الذي قاد البشرية تلك القيادة احلكيمة الراشدة       
 . )1(من بعد يف تاريخ البشرية الطويل 

لك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات        وما يزال هذا املنهج الذي خرج ذلك اجليل وت        
ولـو جعلتـه   ، ولو آمنت حقا ذا القـرآن ، لو رجعت األمة املسلمة إىل هذا املعني، على مدار الزمان  

 ! منهجا للحياة ال كلمات تغىن باللسان لتطريب األذان
|     |     | 

 يدعوهم إىل شكره وحيـذرهم      وهو،  ويف آخر هذا الدرس يتفضل اهللا على املسلمني تفضال آخر         
 . يتفضل عليهم فيضمن هلم أن يذكرهم إذا هم ذكروه. من كفره
  . .  " واشكروا يل وال تكفرون، فاذكروين أذكركم " 

جيعل ذكره هلؤالء العبيد مكافئـا لـذكرهم لـه يف    . جل جالله . اهللا!  يا للتفضل اجلليل الودود   
وهم أصغر مـن     . . رم يذكرونه يف هذه األرض الصغرية     إن العبيد حني يذكرون      . . عاملهم الصغري 

 . . العلي الكـبري   . . وهو اهللا  . . واهللا حني يذكرهم يذكرهم يف هذا الكون الكبري       ! أرضهم الصغرية 
 ! وأي فيض يف السماحة واجلود! وأي كرم! أي تفضل
  . .  " فاذكروين أذكركم " 

الفضل الفـائص   . وال حاسب لعطاياه  ،   خازن خلزائنه   إنه الفضل الذي ال يفيضه إال اهللا الذي ال        
 . من ذاته تعاىل بال سبب وال موجب إال أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء

ومن ذكـرين يف مـأل      ،  من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي      :  " يقول اهللا تعاىل  :  ويف الصحيح 
  " . ذكرته يف مأل خري منه

يا ابن آدم إن ذكرتين يف نفسـك        :  " قال اهللا عز وجل    ع قال رسول اهللا  :  ويف الصحيح أيضا  
وإن  - أو قال يف مأل خري منـه       - وإن ذكرتين يف مأل ذكرتك يف مأل من املالئكة        ،  ذكرتك يف نفسي  

                                                 
لألستاذ أبو احلسن الندوي " ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني :  " كتاب يراجع يف خصائص هذه القيادة الراشدة )1(
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وإن أتيتين متشـي أتيتـك      ،  وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك باعا      ،  دنوت مين شربا دنوت منك ذراعا     
  "  . . هرولة

  . . ي ال يصفه لفظ وال يعرب عن شكره احلق إال سجود القلب إنه ذلك الفضل الذ
والشعور باهللا ووجوده والتأثر    ،  إمنا هو انفعال القلب معه أو بدونه      ،   وذكر اهللا ليس لفظا باللسان    

وإىل رؤية اهللا وحده وال شيء غريه ملـن يهبـه اهللا            ،  ذا الشعور تأثرا ينتهي إىل الطاعة يف حده األدىن        
  . . يقه حالوة اللقاءالوصول ويذ

  . .  " واشكروا يل وال تكفرون " 
وتنتـهي بـالتجرد لشـكره      . تبدأ باالعتراف بفضله واحلياء من معصيته     ،   والشكر هللا درجات  

ويف كل خطرة   ،  ويف كل خفقة قلب   ،  ويف كل لفظة لسان   ،  والقصد إىل هذا الشكر يف كل حركة بدن       
 . جنان

وحتـذير مـن   ؛  الغاية اليت ينتهي إليها التقصري يف الذكر والشكر         والنهي عن الكفر هنا إملاع إىل     
 ! والعياذ باهللا! النقطة البعيدة اليت ينتهي إليها هذا اخلط التعيس

وهي النقطة اليت تلتقي عندها     .  ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات يف موضوع القبلة واضحة       
 . الختصاص ذا االنتسابوا، والتميز باالنتساب إليه، القلوب لعبادة اهللا

وقد سبق أن الغاية األخرية لكـل       ؛   وهي كذلك واضحة يف جمال التحذير من كيد يهود ودسها         
نعمة اإلميان أكـرب اآلالء      . . وسلبهم هذه النعمة اليت أنعم اهللا ا عليهم       ،  اجلهود هي رد املؤمنني كفارا    

بالقياس إىل العرب خاصة النعمة اليت أنشأت هلـم         وهي  . اليت ينعم اهللا ا على فرد أو مجاعة من الناس         
، وكانوا بدوا ضـائعني   ،  وقرنت امسهم برسالة يؤدوا للبشرية    ،  وجعلت هلم دورا يف التاريخ    ،  وجودا

فما هلم من فكرة يؤدون ـا دورا يف األرض غـري            . وهم بدوا أبدا ضائعون   ،  ولوالها لظلوا ضائعني  
وفكرة اإلسـالم   . تنقاد البشرية لقوم ال حيملون فكرة تقود احلياة وتنميها        وما  ؛  الفكرة اليت انبثقت منها   

ال كلمة تقال باللسان بال رصيد من العمل اإلجيايب املصدق هلذه الكلمـة الطيبـة               ،  برنامج حياة كامل  
 . الكبرية

غمور ومن نسيه اهللا فهو م    .  وتذكر هذه احلقيقة واجب على األمة املسلمة ليذكره اهللا فال ينساها          
ورفع من وجوده وذكره    ،  ومن ذكر اهللا ذكره   . وال ذكر له يف املأل األعلى     ،  ضائع ال ذكر له يف األرض     

 . يف هذا الكون العريض
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مث نسوه فنسيهم   . ومكنهم من القيادة الراشدة   ،  ورفع ذكرهم ،   ولقد ذكر املسلمون اهللا فذكرهم    
فـاذكروين  :  " واهللا يدعوهم يف قرآنه الكرمي    . والوسيلة قائمة  . . وذيل تافه ذليل  ،  فإذا هم مهل ضائع   

  . .  " أذكركم واشكروا يل وال تكفرون
|     |     | 

 +            اِبِرينالص عم الَِة ِإنَّ اللّهالصِر وبواْ ِبالصِعينتواْ اسنآم ا الَِّذينها أَي153ي     ـنقُولُواْ ِلمالَ تو 
 ولَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخوف والْجوِع      154موات بلْ أَحياء ولَِكن الَّ تشعرونَ       يقْتلُ ِفي سبيِل اللِّه أَ    

        اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّماألنفُِس واِل وواَألم نقٍْص منا ِللِّه        155وةٌ قَالُواْ ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين 
ِإناِجعونَ وِه رونَ 156ـا ِإلَيدتهالْم مه أُولَـِئكةٌ ومحرو ِهمبن رم اتلَوص ِهملَيع 157 أُولَـِئك  

|     |     | 
اليت تتفق مع حقيقة تصورها املميـزة       ،  وإفراد األمة املسلمة بشخصيتها املميزة    ،  بعد تقرير القبلة  

هـذه األمـة الوسـط    ، ه األمة ذات الشخصية اخلاصة والكيان اخلاص     كان أول توجيه هلذ    . . كذلك
كان أول توجيه هلذه األمة هو االستعانة بالصرب والصالة على تكـاليف هـذا               . . الشهيدة على الناس  

ونقـص  ،  واالستعداد لبذل التضحيات اليت يتطلبها هذا الدور من استشـهاد الشـهداء           . الدور العظيم 
، ومكابدة أهوال اجلهاد إلقرار منـهج اهللا يف األنفـس         ،  واخلوف واجلوع ،  راتاألموال واألنفس والثم  

كـل   . . ورد األمور كلها إليه ،  وجتردها له ،  وربط قلوب هذه األمة باهللا    . وإقراره يف األرض بني الناس    
الذي يدرك قيمـة  ، وهي وحدها جزاء ضخم للقلب املؤمن ،  أولئك يف مقابل رضى اهللا ورمحته وهدايته      

  . . اجلزاءهذا 
|     |     | 

  . .  " إن اهللا مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة " 
ذلك أن اهللا سبحانه يعلم ضخامة اجلهـد الـذي تقتضـيه            ؛   يتكرر ذكر الصرب يف القرآن كثريا     

عوة اهللا يف األرض بـني      والذي يقتضيه القيام على د    ؛  االستقامة على الطريق بني شىت النوازع والدوافع      
يقظـة  ،  جمندة القـوى  ،  والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة األعصاب      ؛  شىت الصراعات والعقبات  

والصرب عـن   ،  ال بد من الصرب على الطاعات      . . وال بد من الصرب يف هذا كله       . . للمداخل واملخارج 
، والصرب على بـطء النصـر  ، صنوفهوالصرب على الكيد بشىت     ،  والصرب على جهاد املشاقني هللا    ،  املعاصي
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والصرب على طول الطريق    ،  والصرب على قلة الناصر   ،  والصرب على انتفاش الباطل   ،  والصرب على بعد الشقة   
  . . ومضاضة االعراض، وثقلة العناد، وضالل القلوب، والصرب على التواء النفوس، الشائك

ومن . إذا مل يكن هناك زاد ومدد     ،  أو ينفد ،  قد يضعف الصرب  ،  ويشق اجلهد ،   وحني يطول األمد  
، املعني الذي جيدد الطاقـة    . والزاد الذي ال ينفد   ،  فهي املعني الذي ال ينضب    ؛  مث يقرن الصالة إىل الصرب    
، الرضـى والبشاشـة   ،  مث يضيف إىل الصـرب    . فيمتد حبل الصرب وال ينقطع    ؛  والزاد الذي يزود القلب   

 . واليقني، والثقة، والطمأنينة
يستمد منها العـون حـني      ،  لإلنسان الفاين الضعيف احملدود أن يتصل بالقوة الكربى        إنه ال بد    

حينمـا يثقـل عليـه جهـد     . حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     . يتجاوز اجلهد قواه احملدودة   
وحينما تثقل عليه جماهدة الطغيان والفسـاد       ،  االستقامة على الطريق بني دفع الشهوات وإغراء املطامع       

مث ينظر فإذا هو مل يبلغ شيئا وقد        ،  حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة يف عمره احملدود         . هي عنيفة و
وال ،  حينما جيد الشر نافشا واخلـري ضـاويا       . ومل ينل شيئا ومشس العمر متيل للغروب      ،  أوشك املغيب 

  . . شعاع يف األفق وال معلم يف الطريق
إا املوعد املختار   . صلة املباشرة بني اإلنسان الفاين والقوة الباقية      إا ال  . .  هنا تبدو قيمة الصالة   

إا االنطالقـة   . إا مفتاح الكرت الذي يغين ويقين ويفيض      . اللتقاء القطرة املنعزلة بالنبع الذي ال يغيض      
،  اهلاجرة إا الروح والندى والظالل يف    . من حدود الواقع األرضي الصغري إىل جمال الواقع الكوين الكبري         

:  " إذا كان يف الشدة قـال      ع ومن هنا كان رسول اهللا     . . إا اللمسة احلانية للقلب املتعب املكدود     
 . ويكثر من الصالة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باهللا "  . . أرحنا ا يا بالل

. ا زاد الطريـق   ومن أسرارها أ  . والعبادة فيه ذات أسرار   .  إن هذا املنهج اإلسالمي منهج عبادة     
وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتـذوق           . وأا جالء القلب  . وأا مدد الروح  

للدور الكبري الشـاق   ع إن اهللا سبحانه حينما انتدب حممدا     . . هذا التكليف يف حالوة وبشاشة ويسر     
 : قال له، الثقيل

 أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال     . أو انقص منه قليال   نصفه  . يا أيها املزمل قم الليل إال قليال       " 
والدور العظـيم   ،  والتكليف الشاق ،  فكان اإلعداد للقول الثقيل    . .  " إنا سنلقي عليك قوال ثقيال    . . 

وتشـرق  ، وتيسـر األمـر  ، وتوثق الصلة، إا العبادة اليت تفتح القلب     . . هو قيام الليل وترتيل القرآن    
 . اء والسلوى والراحة واالطمئنانوتفيض بالعز، بالنور
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  . . إىل الصرب وإىل الصالة . .  ومن مث يوجه اهللا املؤمنني هنا وهم على أبواب املشقات العظام
  . .  " إن اهللا مع الصابرين:  "  مث جييء التعقيب بعد هذا التوجيه

ـ       ،  ويؤنسهم،  ويقويهم،  ويثبتهم،  يؤيدهم،   معهم وال ،  دهموال يدعهم يقطعـون الطريـق وح
وجيدد عزميتهم حني تطول م     ،  إمنا ميدهم حني ينفد زادهم    ،  وقوم الضعيفة ،  يتركهم لطاقتهم احملدودة  

وخيتم النـداء    . .  " يا أيها الذين آمنوا   :  " وهو يناديهم يف أول اآلية ذلك النداء احلبيب        . . الطريق
 .  " إن اهللا مع الصابرين:  " بذلك التشجيع العجيب

حاديث يف الصرب كثرية نذكر بعضها ملناسبته للسياق القرآين هنا يف إعداد اجلماعة املسـلمة                واأل
 : حلمل عبئها والقيام بدورها

. وهو متوسد بردة يف ظل الكعبـة       ع شكونا إىل رسول اهللا   : قال ا  عن خباب بن األرث   
، الرجل فيحفر لـه يف األرض     قد كان من قبلكم يؤخذ      :  " فقال؟  أال تدعو لنا  ؟  أال تستنصر لنا  : فقلنا

وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه      ،  فيوضع على رأسه فيجعل نصفني    ،  مث يؤتى باملنشار  ،  فيجعل فيها 
واهللا ليتمن اهللا تعاىل هذا األمر حىت يسري الراكب من صـنعاء إىل              . . ما يصده ذلك عن دينه    ،  وعظمه

  . . )1( " م تستعجلونولكنك، والذئب على غنمه، حضرموت فال خياف إال اهللا
حيكي نبيا من األنبيـاء علـيهم        ع كأين أنظر إىل رسول اهللا    :  " قال ا  وعن ابن مسعود  

اللهم اغفر لقـومي فـإم ال       :  " وهو يقول ،  وهو ميسح الدم عن وجهه    ،  ضربه قومه فأدموه  ،  السالم
 . )2( " يعلمون

املسلم الـذي   :  " ع رسول اهللا قال  : قال ع عن شيخ من أصحاب النيب    ،   وعن حيىي بن وثاب   
 . )3( " خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم

|     |     | 
وألداء ،  واآلن واجلماعة املسلمة يف املدينة مقبلة على جهاد شاق إلقـرار منـهج اهللا يف األرض               

اآلن يأخذ القرآن    . . ري ا يف الطريق الشاق الطويل     ولتسلم الراية والس  ،  دورها املقسوم هلا يف قدر اهللا     

                                                 
 .  أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي)1(
 .  أخرجه الشيخان)2(
 .  أخرجه الترمذي)3(
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ومـن  ،  ويف تقومي تصورها ملا جيري يف أثناء هذا اجلهاد مـن جـذب ودفـع              ،  يف تعبئتها تعبئة روحية   
ويف إعطائها املوازين الصحيحة اليت تقدر ا القيم يف هذه املعركة الطويلـة تقـديرا               ،  تضحيات وآالم 

 : صحيحا
  . .  " أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون:  يقتل يف سبيل اهللاوال تقولوا ملن " 

قتلـى  . قتلى أعزاء أحباء. شهداء يف سبيل اهللا  .  إن هنالك قتلى سيخرون شهداء يف معركة احلق       
هـم عـادة    ،  والذين يضحون بأرواحهم يف معركة احلق     ،  فالذين خيرجون يف سبيل اهللا     - كراما أزكياء 

إـم  . هؤالء الذين يقتلون يف سبيل اهللا ليسوا أمواتـا         - ح وأطهر النفوس  أكرم القلوب وأزكى األروا   
وال أن يقال عنهم    ،  ال جيوز أن يعتربوا أمواتا يف احلس والشعور       . أموات: فال جيوز أن يقال عنهم    . أحياء

 . فهم ال بد أحياء. إم أحياء بشهادة اهللا سبحانه. أموات بالشفة واللسان
ولكن حقيقة املوت وحقيقة احلياة ال تقررمهـا        . وحسبما ترى العني  ،  األمر إم قتلوا يف ظاهر     

ومسة املوت األوىل   . إن مسة احلياة األوىل هي الفاعلية والنمو واالمتداد        . . هذه النظرة السطحية الظاهرة   
لـذي  وهؤالء الذين يقتلون يف سبيل اهللا فاعليتهم يف نصرة احلـق ا        . . هي السلبية واخلمود واالنقطاع   

وتأثر الباقني وراءهـم    ،  والفكرة اليت من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم ومتتد       ،  قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة    
وهـذه  ،  فهم ما يزالون عنصرا فعاال دافعا مؤثرا يف تكييف احلياة وتوجيهها          . باستشهادهم يقوى وميتد  

 . دنيا الناسفهم أحياء أوال ذا االعتبار الواقعي يف . هي صفة احلياة األوىل
وحسبنا إخبار  . وإما باعتبار آخر ال ندري حنن كنهه      ،  إما ذا االعتبار   -  مث هم أحياء عند رم    

ألن كنه هذه احلياة فوق إدراكنا البشـري القاصـر           . .  " أحياء ولكن ال تشعرون   :  " اهللا تعاىل به  
 . ولكنهم أحياء. احملدود

فالغسـل  . ويكفنون يف ثيام اليت استشهدوا فيها     ،  وتىومن مث ال يغسلون كما يغسل امل      .  أحياء
 . وثيام يف األرض ثيام يف القرب ألم بعد أحياء. تطهري للجسد امليت وهم أطهار مبا فيهم من حياة

أحياء يشـاركون يف حيـاة األهـل        . فال يشق قتلهم على األهل واألحباء واألصدقاء      .  أحياء
وال ، وال يتعاظمهـا األمـر  ،  يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم      أحياء فال . واألحباء واألصدقاء 
 . يهولنها عظم الفداء

 : مأجورون أكرم األجر وأوفاه، مث هم بعد كوم أحياء مكرمون عند اهللا
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إن أرواح الشهداء يف حواصل طيور خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث             :  "  يف صحيح مسلم  
وأي . يا ربنا : فقالوا؟  ماذا تبغون : فقال. فاطلع عليهم ربك إطالعة   ،  العرشتأوي إىل قناديل معلقة حتت      

فلما رأوا أم ال يتركـون      . مث عاد عليهم مبثل هذا    ؟  شيء نبغي وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك         
ـ  - نريد أن تردنا إىل الدار الدنيا فنقاتل يف سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخـرى            : من أن يسألوا قالوا    ا مل

  "  . . إين كتبت أم إليها ال يرجعون: فيقول الرب جل جالله - يرون من ثواب الشهادة
، ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الـدنيا         :  " ع قال رسول اهللا  : قال ت    وعن أنس 

ملا يرى مـن    ،  ويتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات       ،  إال الشهيد . وله ما على األرض من شيء     
 . ]أخرجه مالك والشيخان [  " . امةالكر

يف سبيل   . .  " يف سبيل اهللا   " إم أولئك الذين يقتلون   ؟   ولكن من هم هؤالء الشهداء األحياء     
يف سـبيل   . يف سبيل هذا احلق الذي أنزله     . دون شركة يف شارة وال هدف وال غاية إال اهللا         ،  اهللا وحده 

ال يف أي سـبيل  ، يف هذا السبيل وحـده    . . لذي اختاره يف سبيل هذا الدين ا    . هذا املنهج الذي شرعه   
، ويف هذا شدد القرآن وشدد احلـديث      . وال شركة مع هدف أو شعار     ،  وال حتت أي شعار آخر    ،  آخر

  . . غري اهللا . . حىت ما تبقى يف النفس شبهة أو خاطر
يقاتل و،  ويقاتل محية ،  عن الرجل يقاتل شجاعة    ع سئل رسول اهللا  : قال ا  عن أيب موسى  

[  "  . . من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سـبيل اهللا           :  " فقال؟  أي ذلك يف سبيل اهللا    . رياء
 . ]أخرجه مالك والشيخان 

رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو يبتغـي    : يا رسول اهللا  : أن رجال قال   ا  وعن أيب هريرة  
أخرجه [  " . ال أجر له  :  " كل ذلك يقول  . يه ثالثا فأعاد عل .  " ال أجر له  :  " فقال؟  عرضا من الدنيا  

 . ]أبو داود 
ال خيرجـه إال    . تضمن اهللا تعاىل ملن خرج يف سبيل اهللا        " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعنه

فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعـه إىل مسـكنه    . . جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي   
ما من كلم يكلم يف سـبيل اهللا  ، والذي نفس حممد بيده .  من أجر أو غنيمة    الذي خرج منه نائال ما نال     

والذي نفس حممد بيده لـوال أن       . لونه لون دم ورحيه ريح مسك     ،  إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم      
ولكـن ال أجـد سـعة       . أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا عز وجل أبدا             
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والذي نفس حممد بيده لـوددت أن       . ون سعة فيتبعوين ويشق عليهم أن يتخلفوا عين       وال جيد ،  فأمحلهم
 . ]أخرجه مالك والشيخان [  " مث اغزو فأقتل، مث اغزو فأقتل، اغزو يف سبيل اهللا فأقتل

وإميـان  ، ال خيرجهم إال جهاد يف سبيله، هؤالء الذي خيرجون يف سبيل اهللا     .  فهؤالء هم الشهداء  
 . لهوتصديق برس، به

 : لفىت فارسي جياهد أن يذكر فارسيته ويعتز جبنسيته يف جمال اجلهاد ع  ولقد كره رسول اهللا
 ع شهدت مع النيب  [ : قال ]وكان موىل من أهل فارس      [  عن عبد الرمحن بن أيب عقبة عن أبيه       

:  " قـال ف ع فالتفت إيل النيب  . خذها وأنا الغالم الفارسي   : فقلت،  فضربت رجال من املشركني   . أحدا
أخرجـه أبـو    [  ] " وإن موىل القوم منهم   ،  إن ابن أخت القوم منهم    ؟  وأنا الغالم األنصاري  : هال قلت 

 . ]داود 
وأن حيارب حتت شـارة إال شـارة        ،  ع أن يفخر بصفة غري صفة النصر للنيب       ع  فقد كره له  

 . اة للشهداءوتكون احلي، وفيه وحده تكون الشهادة. وهذا هو اجلهاد . . النصر هلذا الدين
|     |     | 

 : ويف تقومي التصور حلقيقة األحداث، مث ميضي السياق يف التعبئة ملواجهة األحداث
وبشـر  . ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفـس والثمـرات          " 

  . .  " إنا هللا وإنا إليه راجعون: الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
، ومن امتحان التصميم على معركة احلق باملخاوف والشـدائد        ،  د من تربية النفوس بالبالء     وال ب 

، ال بد من هذا البالء ليؤدي املؤمنون تكاليف العقيـدة         . . وباجلوع ونقص األموال واألنفس والثمرات    
 أصـحاا   والعقائد الرخيصة اليت ال يؤدي    . كي تعز على نفوسهم مبقدار ما أدوا يف سبيلها من تكاليف          

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز بـه       . تكاليفها ال يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة األوىل        
 . وكلما بذلوا من أجلها   ،  وكلما تأملوا يف سبيلها   . العقيدة يف نفوس أهلها قبل أن تعز يف نفوس اآلخرين         

يمتها إال حني يرون ابتالء أهلها ـا        كذلك لن يدرك اآلخرون ق    . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     . 
لو مل يكن ما عند هؤالء من العقيدة خريا مما          : إم عندئذ سيقولون يف أنفسهم     . . وصربهم على بالئها  

، وعندئذ ينقلب املعارضون للعقيدة باحثني عنها      . . وال صربوا عليه  ،  يبتلون به وأكرب ما قبلوا هذا البالء      
  . . وعندئذ جييء نصر اهللا والفتح ويدخل الناس يف دين اهللا أفواجا . . مندفعني إليها، مقدرين هلا
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فالشدائد تسـتجيش مكنـون     .  وال بد من البالء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         
وتفتح يف القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها املؤمن يف نفسـه إال حتـت               ؛  القوى ومذخور الطاقة  

ملوازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إال يف جو احملنة اليت تزيل             والقيم وا . مطارق الشدائد 
 . والران عن القلوب، الغبش عن العيون

، االلتجاء إىل اهللا وحده حني تز األسـناد كلـها          . . أو القاعدة هلذا كله   ،   وأهم من هذا كله   
ويف هذه اللحظة فقط    . دا إال سنده  ال جيد سن  . وخيلو القلب إىل اهللا وحده    ،  وتتوارى األوهام وهي شىت   

 ال قوة إال قوته    . . ال شيء إال اهللا    . . وينجلي األفق على مد البصر    ،  وتتفتح البصرية ،  تنجلي الغشاوات 
وعندئذ تلتقي الـروح باحلقيقـة       . . ال ملجأ إال إليه    . . ال إرادة إال إرادته    . . ال حول إال حوله   . . 

  . . صحيحالواحدة اليت يقوم عليها تصور 
 :  والنص القرآين هنا يصل بالنفس إىل هذه النقطة على األفق

  . .  " إنا هللا وإنا إليه راجعون: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. وبشر الصابرين " 
وإليه املرجع واملآب يف كل أمر       . . هللا . . كل كياننا وذاتيتنا   . . كل ما فينا   . . كلنا . .  إنا هللا 
تسليم االلتجاء األخري املنبثق من االلتقاء وجها لوجه         . . التسليم املطلق  . . التسليم . . ريويف كل مص  

 . وبالتصور الصحيح، باحلقيقة الوحيدة
  . . الذين يبلغهم الرسول الكرمي بالبشرى من املنعم اجلليل . .  هؤالء هم الصابرون

 : اء الصرب اجلميل وهؤالء هم الذين يعلن املنعم اجلليل مكام عنده جز
  . .  " وأولئك هم املهتدون، أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة " 

يرفعهم ا إىل املشاركة يف نصيب نبيه الذي يصلي عليه هـو ومالئكتـه               . . صلوات من رم  
  . . وشهادة من اهللا بأم هم املهتدون . . ورمحة . . وهو مقام كرمي . . سبحانه

  . . هائل عظيم وكل أمر من هذه 
|     |     | 

التعبئة يف مواجهـة    . فال بد من وقفة أمام هذه اخلامتة يف تلك التعبئة للصف اإلسالمي            . . وبعد
التعبئـة يف   . ونقص األموال واألنفس والثمرات   ،  واجلوع واخلوف ،  واالستشهاد والقتل ،  املشقة واجلهد 

 . هذه املعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف
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صلوات من رم ورمحة     . . ويضع يف الكفة األخرى أمرا واحدا     . إن اهللا يضع هذا كله يف كفة       
وال ،  وال يعدهم هنـا مغـامن     ،  وال يعدهم هنا متكينا   ،  إنه ال يعدهم هنا نصرا     . . وأولئك هم املهتدون  

مر أكرب من ذواا    لقد كان اهللا يعد هذه اجلماعة أل       . . يعدهم هنا شيئا إال صلوات اهللا ورمحته وشهادته       
ومن كل هدف ومن كل رغبـة مـن الرغبـات           ،  فكان من مث جيردها من كل غاية      . وأكرب من حياا  

كان جيردها من كل شائبة تشوب التجرد املطلق له ولطاعته           - حىت الرغبة يف انتصار العقيدة     - البشرية
 رضى اهللا وصـلواته ورمحتـه       كان عليهم أن ميضوا يف طريقهم ال يتطلعون إىل شيء إال           . . ولدعوته

وهذه هي الثمرة احللوة اليت فو إليها       ،  وهذه هي الغاية  ،  هذا هو اهلدف   . . وشهادته هلم بأم مهتدون   
إمنا هو لدعوة اهللا اليت     ،  فأما ما يكتبه اهللا هلم بعد ذلك من النصر والتمكني فليس هلم            . . قلوم وحدها 

 . حيملوا
. جزاء على التضحية باألموال واألنفس والثمرات     . ورمحته وشهادته جزاء   إن هلم يف صلوات اهللا      

إن الكفة ترجح ذا العطاء فهـو        . . وجزاء على القتل والشهادة   . وجزاء على اخلوف واجلوع والشدة    
  . . أرجح من النصر وأرجح من التمكني وأرجح من شفاء غيظ الصدور. أثقل يف امليزان من كل عطاء

وهذا هـو املنـهج     ،  بية اليت أخذ اهللا ا الصف املسلم ليعده ذلك اإلعداد العجيب           هذه هي التر  
 . اإلهلي يف التربية ملن يريد استخالصهم لنفسه ودعوته ودينه من بني البشر أمجعني

|     |     | 
 +          رمتأَِو اع تيالْب جح نآِئِر اللِّه فَمعةَ ِمن شورالْمفَا وا       ِإنَّ الصِبِهم فطَّوِه أَن يلَيع احنفَالَ ج 

        ِليمع اِكرش ا فَِإنَّ اللّهريخ عطَون تمِد           158وعى ِمن بدالْهاِت ونيالْب ا ِمنلْنا أَنزونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين 
 ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصـلَحواْ      159لّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ    ما بيناه ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَـِئك يلعنهم ال       

        ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت لَـِئكواْ فَأُونيب160و  أُولَِئـك كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ِإنَّ الَِّذين 
 خاِلِدين ِفيها الَ يخفَّف عنهم الْعـذَاب والَ هـم           161ِئكَِة والناِس أَجمِعني    علَيِهم لَعنةُ اللِّه والْمآل   

 ِإنَّ ِفي خلْـِق السـماواِت       163 وِإلَـهكُم ِإلَه واِحد الَّ ِإلَه ِإالَّ هو الرحمن الرِحيم           162ينظَرونَ  
 والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه ِمـن               واَألرِض واخِتالَِف اللَّيلِ  

السماء ِمن ماء فَأَحيا ِبِه األرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دآبٍة وتصِريِف الريـاِح والسـحاِب                  
 وِمن الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن اللِّه أَنـداداً          164لسماء واَألرِض آلياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ      الْمسخِر بين ا  

                أَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعورواْ ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينري لَوا لِّلِّه وبح دواْ أَشنآم الَِّذيناللِّه و بكَح مهونِحبةَ ِللِّه  ي
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 ِإذْ تبرأَ الَِّذين اتِبعواْ ِمن الَِّذين اتبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتقَطَّعـت            165جِميعاً وأَنَّ اللّه شِديد الْعذَاِب      
   ابباَألس 166ِبِهم         هأَ ِمنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن واْ لَوعبات قَالَ الَِّذينو        اللّه ِريِهمي ا كَذَِلكواْ ِمنؤربا تكَم م

 يا أَيها الناس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً         167أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر         
        لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تباً وطَي   ِبنيم ودأَن        168عـاء وشالْفَحـوِء وِبالس كُمرأْما يمِإن 

 وِإذَا ِقيلَ لَهم اتِبعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيـِه               169تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ       
   مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءنونَ       آبدتهالَ يئاً ويِقلُونَ شعا        170 الَ يِبم ِعقنثَِل الَِّذي يواْ كَمكَفَر ثَلُ الَِّذينمو 

  _171الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء صم بكْم عمي فَهم الَ يعِقلُونَ 
|     |     | 

مـع  ؛ ليها التصور اإلمياين الصـحيح يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد اليت يقوم ع        
وكتمـان  ؛  االستمرار يف مواجهة يهود املدينة الذين ال يكفون عن تلبيس احلق بالباطل يف هذه القواعد              

ولكن السياق يتخذ يف هذا الـدرس        . . وإيقاع البلبلة واالضطراب فيها   ؛  احلق الذي يعلمونه يف شأا    
وكـذلك  .  تشمل اليهود وغريهم ممن يرصدون للـدعوة       اليت،  وعرض القواعد العامة  ؛  أسلوب التعميم 

 . حيذر املسلمني من املزالق اليت تترصدهم يف طريقهم بصفة عامة
بسبب ما كان يالبس هذا املوضوع مـن        ،   ومن مث جند بيانا يف موضوع الطواف بالصفا واملروة        

وإقرار شعائر احلج   ،  م يف الصالة  وهو بيان يتصل كذلك مبسألة االجتاه إىل املسجد احلرا        . تقاليد اجلاهلية 
 . إىل هذا البيت

؛  لذلك يليه يف السياق بيان يف شأن أهل الكتاب الذي يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى                
فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة       . مع فتح باب التوبة ملن يريد أن يتوب       ؛  ومحلة عنيفة عليهم  

 . لدائموالعذاب الشديد ا، اجلامعة
وتنديد مبن يتخذون من    . وتوجيه إىل اآليات الكونية الشاهدة ذه احلقيقة      ،   مث بيان لوحدانية اهللا   

يتربأ بعضهم من بعض وهم     . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعني منهم واملتبوعني       . دون اهللا اندادا  
 . يرون العذاب

مما نزل به القـرآن     ،  رام يف املطاعم واملشارب    ومبناسبة ما كان جيادل فيه اليهود من احلالل واحل        
جتيء دعوة إىل الناس كافة لالستمتاع بالطيبات اليت أحلـها           . . وبيانه عندهم فيما يكتمونه من التوراة     

تليها دعوة خاصة للذين آمنوا لالستمتاع مبا       . وحتذير من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء      ؛  اهللا
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وبيان هذه احملرمات اليت جيادل فيها اليهود وميـاحلون وهـم           ،   عما حرم عليهم   أحل اهللا هلم واالمتناع   
 . يعلمون

وديـد  .  ومن مث محلة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال               
 . رعيب مبا ينتظرهم يف اآلخرة من إمهال وغضب واحتقار

يصـحح بـه   ، لرب يتضمن قواعد اإلميان والعمل الصـاحل  ويف اية الدرس يرد بيان عن حقيقة ا    
ولكنه شعور وعمل   ،  وتقليبا للوجوه قبل املشرق واملغرب    ،  فليس هو شكليات ظاهرية   ؛  التصور اإلمياين 

 . وتبدو العالقة بني هذا البيان واجلدل الذي ثار حول القبلة واضحة . . وارتباط باهللا يف الشعور والعمل
املعركة يف داخل النفـوس لتصـحيح التصـورات          . . ا يزال يف املعركة    وهكذا جند السياق م   

  . . واملعركة مع الكيد والدس والبلبلة اليت يقوم ا أعداء املسلمني. واملوازين
|     |     | 

، فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما          ،  إن الصفا واملروة من شعائر اهللا      " 
  . .  " اهللا شاكر عليمومن تطوع خريا فإن 

أقرا إىل املنطق النفسي املسـتفاد مـن طبيعـة         ،   هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه اآلية       
الروايـة   . . التصور الذي أنشأه اإلسالم يف نفوس اموعة السابقة إىل اإلسالم من املهاجرين واألنصار            

بسبب أم كـانوا    ،  ملروة يف احلج والعمرة   إن بعض املسلمني حترجوا من الطواف بالصفا وا       : اليت تقول 
فكره املسـلمون أن    . وأنه كان فوقهما صنمان مها أساف ونائلة      ،  يسعون بني هذين اجلبلني يف اجلاهلية     

 . يطوفوا كما كانوا يطوفون يف اجلاهلية
قال سألت أنسـا    : عن عاصم بن سليمان   ،  حدثنا سفيان ،  حدثنا حممد بن يوسف   : قال البخاري 

فأنزل اهللا عز   ،  فلما جاء اإلسالم أمسكنا عنهما    . كنا نرى أما من أمر اجلاهلية     :  واملروة قال  عن الصفا 
وكانت نائلـة  ، كان أساف على الصفا : وقال الشعيب  . .  " إن الصفا واملروة من شعائر اهللا     :  " وجل

 . ذه اآليةفرتلت ه، وكانوا يستلموما فتحرجوا بعد اإلسالم من الطواف بينهما، على املروة
واألرجح أا نزلت متأخرة عن اآليات اخلاصة بتحويـل        .  ومل يرد حتديد لتاريخ نزول هذه اآلية      

فإنه ال يبعد أن بعض املسلمني كـانوا        ،  ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمني        . القبلة
 . . ني الصـفا واملـروة    وهؤالء هم الذين حترجوا من الطواف ب      . يتمكنون أفرادا من احلج ومن العمرة     

هـذا الوضـوح الـذي      ،  ووضوح التصور اإلمياين يف نفوسهم    ،  وكان هذا التحرج مثرة التعليم الطويل     
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إذ أصبحت نفوسهم من احلساسية     . جيعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه يف اجلاهلية         
األمر . ن يكون منهيا عنه يف اإلسالم     وتتوجس أ ،  يف هذه الناحية حبيث تفزع من كل ما كان يف اجلاهلية          

  . . الذي ظهر بوضوح يف مناسبات كثرية
فأحدثت فيها انقالبا   ،   كانت الدعوة اجلديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيها إىل األعماق          

وحيسون أن هذا شطر مـن      ؛  حىت لينظرون جبفوة وحترز إىل ماضيهم يف اجلاهلية       ،  نفسيا وشعوريا كامال  
وعاد دنسا ورجسا يتحـرزون     ؛  ومل يعودوا منه  ،  فلم يعد منهم  ،  د انفصلوا عنه انفصاال كامال    حيام ق 

 ! من اإلملام به
 وإن املتابع لسرية هذه الفترة األخرية يف حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب يف تلك                 

أمسك ذه النفوس فهزهـا     قد   ع حىت لكأن الرسول  . حيس التغري الكامل يف تصورهم للحياة     . النفوس
كما تصنع اهلزة الكهربيـة يف      ؛  وأعادت تأليف ذراا على نسق جديد     ،  هزة نفضت عنها كل رواسبها    

 ! تأليف ذرات األجسام على نسق آخر غري الذي كان
وحترجا بالغا من كل أمر     ،  انسالخا كامال عن كل ما يف اجلاهلية      : هذا هو  . .  وهذا هو اإلسالم  

حىت خيلص  . وحذرا دائما من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها يف اجلاهلية           ،  هليةمن أمور اجلا  
فلما أن مت هذا يف نفوس اجلماعة املسلمة أخذ اإلسالم يقـرر             . . القلب للتصور اجلديد بكل ما يقتضيه     
م بعد أن نزعـه     ولكن يربطه بعروة اإلسال   . مما ال يرى فيه بأسا    ،  ما يريد اإلبقاء عليه من الشعائر األوىل      

ولكن ألنه شعرية جديدة    ؛  فإذا أتاه املسلم فال يأتيه ألنه كان يفعله يف اجلاهلية         . وقطعه عن أصله اجلاهلي   
 . تستمد أصلها من اإلسالم، من شعائر اإلسالم

إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا واملروة من شعائر         .  وهنا جند مثاال من هذا املنهج التربوي العميق       
  :اهللا

  . .  " إن الصفا واملروة من شعائر اهللا " 
. وإمنا يقصد بالطواف بينهما إىل اهللا     ؛  فإمنا يؤدي شعرية من شعائر اهللا     ،   فإذا أطوف ما مطوف   

ال  - سـبحانه  - وتعلق األمر باهللا  ؛  ولقد انقطع ما بني هذا الطواف اجلديد وطواف اجلاهلية املوروث         
 ! اجلاهليةبأساف ونائلة وغريمها من أصنام 
 : واالجتاه غري االجتاه، فاألمر غري األمر.  ومن مث فال حرج وال تأمث

  . .  " فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما " 
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ونفى كل ما ميت إىل األوثان وإىل       ،   وقد أقر اإلسالم معظم شعائر احلج اليت كان العرب يؤدوا         
بوصفها شعائر إبراهيم اليت علمـه      ،  اليت أقرها بالتصور اإلسالمي اجلديد    وربط الشعائر   ،  أوهام اجلاهلية 

فأمـا   . . [ وسيأيت تفصيل هذا عند الكالم على فريضة احلج يف موضعه من سياق السورة            [ ربه إياها   
ويف كال احلج والعمـرة  . العمرة فكاحلج يف شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت مبواقيت احلج          

 . واف بني الصفا املروة من شعائرمهاجعل الط
 :  مث خيتم اآلية بتحسني التطوع باخلري إطالقا

  . .  " ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عليم " 
ويطيب القلوب ذه   ،  وبذلك ينفي من النفوس كل حرج     ،   فيلمح إىل أن هذا الطواف من اخلري      

وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من       . ليها باخلري وجيازي ع ،  ويطمئنها على أن اهللا يعدها خريا     ،  الشعائر
 . نية وشعور

إن املعـىن    "  . .  . . . فـإن اهللا شـاكر    :  "  وال بد أن نقف حلظة أمام ذلك التعبري املوحي        
تلقي ظالال ندية وراء هذا املعـىن   شاكر ولكن كلمة. املقصود أن اهللا يرضى عن ذلك اخلري ويثيب عليه  

ومن مث توحي باألدب الواجـب      . حىت لكأنه الشكر من الرب للعبد     ،  لرضى الكامل تلقي ظالل ا  . ارد
فماذا يصنع العبد ليويف الرب حقه من الشـكر         ،  فإذا كان الرب يشكر لعبده اخلري     . من العبد مع الرب   

 . تلك ظالل التعبري القرآين اليت تلمس احلس بكل ما فيها من الندى والرفق واجلمال؟ ؟ واحلمد
|     ||      

ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا واملروة ينتقل السياق إىل احلملة على الذين يكتمون ما أنزل               
مما يوحي بـأن    . وهم اليهود الذين سبق احلديث عنهم طويال يف سياق السورة         ،  اهللا من البينات واهلدى   

 : يضادسائسهم مل تنقطع حول مسألة االجتاه إىل املسجد احلرام وفرض احلج إليه أ
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئـك                  " 

وأنا التـواب   ،  إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم       . يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون   
خالدين . الناس أمجعني أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة و     ،  إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار     . الرحيم

  . .  " فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

165

، من حق  ع  ولقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بني أيديهم من الكتاب مدى ما يف رسالة حممد              
فهـم  . ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه اهللا هلم يف الكتاب         ،  ومدى ما يف األوامر اليت يبلغها من صدق       

ممن يراهم  ،  لسبب من أسباب الكتمان الكثرية    ،  ممن يكتمون احلق الذي أنزله اهللا     ،  ي زمان وأمثاهلم يف أ  
ويكتمون األقوال اليت تقرره وهم     ،  يسكتون عن احلق وهم يعرفونه    ،  الناس يف شىت األزمنة وشىت األمكنة     

نحوا احلقيقة الـيت  وجيتنبون آيات يف كتاب اهللا ال يربزوا بل يسكتون عنها وخيفوا لي     ،  على يقني منها  
األمـر   . . لغرض من أغراض هذه الـدنيا     ،  حتملها هذه اآليات وخيفوها بعيدا عن مسع الناس وحسهم        

أولئك يلعنـهم اهللا     . .  " وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثرية      ،  الذي نشهده يف مواقف كثرية    
  . .  " ويلعنهم الالعنون

من كـل    - بعد اهللا  - ويتوجه إليها ،  للعن من كل مصدر   ينصب عليها ا  ،   كأمنا حتولوا إىل ملعنة   
 ! العن

ويطـاردهم  ،  وأولئك اخللق يلعنهم اهللا فيطردهم من رمحتـه       ،  الطرد يف غضب وزجر   :  واللعن
  . . فهم هكذا مطاردون من اهللا ومن عباده يف كل مكان. الالعنون من كل صوب

  . .  " وأنا التواب الرحيم، يهمفأولئك أتوب عل. إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا " 
يفتحها فتنسم نسـمة األمـل يف        - نافذة التوبة  -  هؤالء يفتح القرآن هلم هذه النافذة املضيئة      

فمـن شـاء    . وال تقنط من عفـوه    ،  فال تيئس من رمحة اهللا    ،  وتقود القلوب إىل مصدر النور    ،  الصدور
وإعالن ،  والتبيني يف القول  ،   االصالح يف العمل   وآية صدق التوبة  . صادق النية ،  فلريجع إىل احلمى اآلمن   

 وأنا التواب الرحيم  :  " وهو يقول ،  مث ليثق برمحة اهللا وقبوله للتوبة     . احلق واالعتراف به والعمل مبقتضاه    
 . وهو أصدق القائلني" 

فأولئك مالقون ما أوعـد اهللا      ،   فأما الذين يصرون وال يتوبون حىت تفلت الفرصة وتنتهي املهلة         
 : بزيادة وتفصيل وتوكيد،  قبل بهمن

. أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكـة والنـاس أمجعـني         . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار      " 
  . .  " خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون

، واملهلـة تنقضـي   ،  وتركوا الفرصة تفلت  ،   ذلك أم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب املفتوح       
فهي  . .  " أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني      :  "  على الكتمان والكفر والضالل    وأصروا

 ! لعنة مطبقة ال ملجأ منها وال صدر حنون
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وال ،  بل عدها عذابا ال خيفف عنـهم      ؛   ومل يذكر السياق هلم عذابا آخر غري هذه اللعنة املطبقة         
فال يتلقاهم  . عذاب املطاردة والنبذ واجلفوة   . ه كل عذاب  وإنه لعذاب دون  . يؤجل موعده وال ميهلون فيه    

إم ملعونون مطرودون منبوذون مـن العبـاد   . وال لسان فيه حتية، وال عني فيها قبول،  صدر فيه حنان  
  . . وهذا هو العذاب األليم املهني . . ومن رب العباد يف األرض ويف املأل األعلى على السواء

|     |     | 
ويعرض من  . قاعدة التوحيد . ضي السياق يف إقامة التصور اإلمياين على قاعدته الكبرية        بعد هذا مي  

؛ مث يندد مبن يتخذون من دون اهللا انـدادا        . مشاهد الكون ما يشهد ذه احلقيقة شهادة ال تقبل اجلدل         
وال ،  فال يـنفعهم هـذا التـربؤ      ؛  فيتربأ بعضهم من بعض   ،  ويصور موقفهم املتخاذل يوم يرون العذاب     

 . تفيدهم حسرام وال خترجهم من النار
إن يف خلق السماوات واألرض واخـتالف  . وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم   " 

وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به         ،  والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس       ،  الليل والنهار 
وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض        ،األرض بعد موا وبث فيها من كل دابة       

والذين آمنوا أشد   ،  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب اهللا          . آليات لقوم يعقلون  
إذ تـربأ   . وأن اهللا شديد العذاب   ،  ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعا          . حبا هللا 

لو أن لنـا    : وقال الذين اتبعوا  . ورأوا العذاب وتقطعت م األسباب    ،  تبعواالذين اتبعوا من الذين ا    
وما هم خبارجني مـن     ،  كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم     ! كرة فنتربأ منهم كما تربؤوا منا     

  . .  " النار
 فلم يكن هنـاك جـدل     .  إن وحدة األلوهية هي القاعدة الكبرية اليت يقوم عليها التصور اإلمياين          

ختتلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول عالقاته باخللق ولكنها ال            - حول االعتقاد بوجود إله   
إال يف هذه األيـام األخـرية       ،  حقيقة وجود إله  ،  ومل يقع أن نسيت الفطرة هذه احلقيقة       - تنفي وجوده 

وهي نابتة شاذة ال     .تنكر وجود اهللا  ،  منقطعة عن أصل الفطرة   ،  حني نبتت نابتة منقطعة عن أصل احلياة      
هـذا  . ومن مث فمصريها حتما إىل الفناء واالندثار من هـذا الوجـود           ؛  جذور هلا يف أصل هذا الوجود     
 ! وال تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من اخلالئق املقطوعة اجلذور، الوجود الذي ال يطيق تكوينه



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

167

وصفها التصحيح الضـروري    ب،   لذلك اجته السياق القرآين دائما إىل احلديث عن وحدة األلوهية         
، مث إلقامة سائر القواعد األخالقية والنظم االجتماعية       . . والقاعدة األساسية إلقامة هذا التصور    ،  للتصور

 : تصور وحدة األلوهية يف هذا الوجود . . املنبثقة من هذا التصور
 .  .  " الرمحن الرحيم . .  "  " ال إله إال هو . .  "  " وإهلكم إله واحد " 

يتوحد املعبود الـذي    ،  بشىت أساليب التوكيد  ،   ومن وحدانية األلوهية اليت يؤكدها هذا التأكيد      
؛ وتتوحد اجلهة اليت يتلقى منها اخللق قواعد األخـالق والسـلوك          ؛  يتجه إليه اخللق بالعبودية والطاعة    

الذي يصـرف حيـاة     ويتوحد املنهج   ؛  ويتوحد املصدر الذي يتلقى منه اخللق أصول الشرائع والقوانني        
 . اخللق يف كل طريق

يعيد ذكر هذه احلقيقـة   ،   وهنا والسياق يستهدف إعداد األمة املسلمة لدورها العظيم يف األرض         
واليت ظل القرآن يعمق جذورها وميد يف آفاقها حـىت          ،  اليت تكرر ذكرها مرات ومرات يف القرآن املكي       

يعيد ذكر هذه احلقيقة ليقيم على       . . . الوجودوكل جوانب احلياة و   ،  تشمل كل جوانب احلس والعقل    
فمـن   . .  " الرمحن الرحيم :  " مث يذكر من صفات اهللا هنا      . . أساسها سائر التشريعات والتكاليف   

 . رمحته السابغة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف
 :  وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرمحة يف كل جماليه

والفلك اليت جتري يف البحر مبا      ،  واختالف الليل والنهار  ،   يف خلق السماوات واألرض    إن " 
، وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موا وبث فيها من كـل دابـة                  ،  ينفع الناس 

  . .  " آليات لقوم يعقلون . . والسحاب املسخر بني السماء واألرض، وتصريف الرياح
قة يف تنبيه احلواس واملشاعر جديرة بأن تفتح العني والقلب علـى عجائـب هـذا                 وهذه الطري 

وهي دعوة لإلنسـان أن     ،  العجائب اليت تفقدنا األلفة جدا وغرابتها وإحياءاا للقلب واحلس        . الكون
وكم يف هذه املشـاهد     . حي القلب ،  متوفز احلس ،  يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العني        

؛ وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة        . رورة من عجيب وكم فيها من غريب      املك
 . وروعة النظرة األوىل إىل هذا املهرجان العجيب، ودهشة املباغتة، مث الفتها ففقدت هزة املفاجأة

وامل والع،  هذه األبعاد اهلائلة واألجرام الضخمة واآلفاق املسحورة       . .  تلك السماوات واألرض  
هذه األسرار   . . هذا التناسق يف مواقعها وجرياا يف ذلك الفضاء اهلائل الذي يدير الرؤوس            . . اهولة

هذه السماوات واألرض حىت دون أن يعرف اإلنسان         . . اليت توصوص للنفس وتلتف يف رداء اهول      
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عضها حينما تنمو مـداركهم     شيئا عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها اليت يكشف اهللا للبشر عن ب           
  . . وتسعفهم أحباث العلوم

ذلك الفجر وذلك   . توايل اإلشراق والعتمة   . . تعاقب النور والظالم   . .  واختالف الليل والنهار  
مث فقد   . . وكم كانت أعجوبة األعاجيب   ،  وكم وجفت هلا قلوب   ،  كم اهتزت هلا مشاعر    . . الغروب

ويظل أبـدا  ؛ إال القلب املؤمن الذي تتجدد يف حسه هذه املشاهد        . اراإلنسان وهلتها وروعتها مع التكر    
 . يذكر يد اهللا فيها فيتلقاها يف كل مرة بروعة اخللق اجلديد

وأشهد ما أحسست ما يف هذه اللفتة من عمـق           . .  والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس       
واملوج املتالطم والزرقة املطلقة مـن      ،   بنا قدر ما أحسست ونقطة صغرية يف خضم احمليط حتملنا وجتري         

وإال قـانون الكـون     ،  وإال رعاية اهللا  ،  وال شيء إال قدرة اهللا    . والفلك ساحبة متناثرة هنا وهناك    . حولنا
 ! حيمل تلك النقطة الصغرية على ثبج األمواج وخضمها الرعيب، الذي جعله اهللا

وتصريف ،  وبث فيها من كل دابة    ،  بعد موا فأحيا به األرض    ،  وما أنزل اهللا من السماء من ماء      
كما يوحي   - وكلها مشاهد لو أعاد اإلنسان تأملها      . . الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض     

تلـك   . . الرجتف كيانه من عظمة القدرة ورمحتها     ،  بعني مفتوحة وقلب واع    - القرآن للقلب املؤمن  
اليت تدب  ،  اللطيفة اجلوهر ،  هذه احلياة اهولة الكنه    . .  املاء احلياة اليت تنبعث من األرض حينما جيودها      

! كانت كامنة يف احلبـة والنـواة    ؟  هذه احلياة من أين جاءت     . . مث تتبدى جاهرة معلنة قوية    ،  يف لطف 
إنه ال جيدي اهلرب من مواجهة هـذا        ؟  مصدرها األول ؟  أصلها؟  ولكن من أين جاءت إىل احلبة والنواة      

لقد حاول امللحدون جتاهل هذا السؤال الذي ال جـواب عليـه إال              . . لح على الفطرة  السؤال الذي ي  
وحاولوا طويال أن يومهوا الناس أم يف طريقهم إىل إنشاء          . وجود خالق قادر على إعطاء احلياة للموات      

نفض أيديهم  مث أخريا إذا هم يف أرض اإلحلاد اجلاحد الكافر ينتهون إىل             -!  بال حاجة إىل إله    - احلياة
وأعلم علماء روسيا الكافرة يف موضوع احلياة هـو الـذي           ! استحالة خلق احلياة  : واإلقرار مبا يكرهون  

 ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء واالرتقاء من مواجهة هذا السؤال! يقول هذا اآلن
املسخر بـني   ،  وذلك السحاب احملمول على هواء    ،   مث تلك الرياح املتحولة من وجهة إىل وجهة       

إنه ال يكفي أن تقول نظرية مـا         . . اخلاضع للناموس الذي أودعه اخلالق هذا الوجود      ،  السماء واألرض 
 إن السر األعمق هو سر هذه األسباب       . . وعن طريقة تكون السحاب   ،  تقوله عن أسباب هبوب الريح    

مح بنشأة احلياة ومنوها وتوفري     اليت تس ،  سر خلقة الكون ذه الطبيعة وذه النسب وذه األوضاع        . . 
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سر هذه املوافقات اليت يعد املعـروف منـها          . . األسباب املالئمة هلا من رياح وسحاب ومطر وتربة       
سر التدبري الـدقيق   . . واليت لو اختلت واحدة منها ما نشأت احلياة أو ما سارت هذه السرية           ،  باآلالف

  . . تصميم ورمحة التدبريكما يشي بوحدة ال، الذي يشي بالقصد واالختيار
  . .  " آليات لقوم يعقلون "  إن يف ذلك

ونظرة ،  فاستقبل مشاهد الكون حبس متجدد    ،   نعم لو ألقى اإلنسان عن عقله بالدة األلفة والغفلة        
تلفت عينـه   . ولو سار يف هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة          . وقلب نوره اإلميان  ،  مستطلعة

وز كيانه تلك األعاجيب اليت مـا تـين   ، وتلفت حسه كل حركة، ت مسعه كل نأمة وتلف،  كل ومضة 
  . . تتواىل على األبصار والقلوب واملشاعر
هذا التقـدير للجمـال والتناسـق       . هذه احلساسية . هذا التفتح .  إن هذا هو ما يصنعه اإلميان     

وحياة على األرض يف مهرجـان      ،  وإدراك جديد للجمال  ،  إن اإلميان رؤية جديدة للكون     . . والكمال
  . . آناء الليل وأطراف النهار، من صنع اهللا

، فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود       ،   ومع هذا فإن هناك من ال ينظر وال يتعقل        
 : والنظر يف وحدة الناموس الكوين العجيب

  . .  " ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب اهللا " 
كانوا على عهد املخاطبني ـذا القـرآن أحجـارا           . .  من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا       

وهم يف كل عهد من عهود اجلاهلية أشـياء أو           . . أو مالئكة وشياطني  ،  أو جنوما وكواكب  ،  وأشجارا
إذا و،  إذا ذكرت إىل جانب اسم اهللا     ،  وكلها شرك خفي أو ظاهر     . . أشخاص أو شارات أو اعتبارات    
فكيف إذا نزع حب اهللا من قلبه وأفرد هذه األنداد باحلب الـذي ال  . أشركها املرء يف قلبه مع حب اهللا     

 ؟ يكون إال هللا
ال أشخاصـا وال اعتبـارات وال    . ال أنفسهم وال سـواهم    . إن املؤمنني ال حيبون شيئا حبهم هللا      

 : شارات وال قيما من قيم هذه األرض اليت جيري وراءها الناس
  . .  " والذين آمنوا أشد حبا هللا  "

أشد حبا هللا من كل حب يتجهون بـه         . ومن كل قيد  ،  حبا مطلقا من كل موازنة    ،   أشد حبا هللا  
 . إىل سواه
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فالصلة بني املؤمن احلق وبني اهللا هي صلة        . فوق أنه تعبري صادق   ،   والتعبري هنا باحلب تعبري مجيل    
صلة الوجدان املشدود بعاطفـة     . صلة املودة والقرىب  . روحيوالتجاذب ال ،  صلة الوشيجة القلبية  . احلب

 . احلب املشرق الودود
. وأن اهللا شديد العـذاب    ،  أن القوة هللا مجيعا    - إذ يرون العذاب   - ولو يرى الذين ظلموا    " 

لـو  : وقال الذين اتبعوا  . ورأوا العذاب وتقطعت م األسباب    ،  إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا      
وما هم خبارجني   ،  كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم     ! ا كرة فنتربأ منهم كما تربؤوا منا      أن لن 

  . .  " من النار
لو مدوا بأبصـارهم     . . وظلموا أنفسهم ،  فظلموا احلق .  أولئك الذين اختذوا من دون اهللا اندادا      

لو ! ن العذاب الذي ينتظر الظاملني    لو تطلعوا ببصائرهم إىل يوم يرو     ! إىل يوم يقفون بني يدي اهللا الواحد      
 .  " وأن اهللا شديد العذاب . .  " فال شركاء وال انداد " أن القوة هللا مجيعا " يرون لرأوا

فتقطعت بينـهم األواصـر والعالقـات       . ورأوا العذاب .  لو يرون إذ تربأ املتبوعون من التابعني      
ت الرياسـات والقيـادات الـيت كـان         وسقط. وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا      ،  واألسباب

وظهـرت حقيقـة األلوهيـة    . وعجزت عن وقاية أنفسها فضال عن وقاية تابعيها  ،  املخدوعون يتبعوا 
 . وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام اهللا وأمام العذاب، الواحدة والقدرة الواحدة

  . .  " وا مناوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربؤ " 
لو ! ومتنوا لو يردون هلم اجلميل    .  وتبدى احلنق والغيظ من التابعني املخدوعني يف القيادات الضالة        

اليت خدعتـهم مث    ،  يعودون إىل األرض فيتربأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة يف حقيقتها           
 ! تربأت منهم أمام العذاب
! بني احملبني واحملبوبني  . التعادي والتخاصم بني التابعني واملتبوعني    مشهد التربؤ و  :  إنه مشهد مؤثر  

 : وهنا جييء التعقيب املمض املؤمل
  . .  " وما هم خبارجني من النار، كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم " 

|     |     | 
حمذرا من اتباع   ،  ثهاوالبعد عن خبائ  ،  بعد هذا ميضي السياق يدعو الناس إىل التمتع بطيبات احلياة         

؛ واالدعاء على اهللا يف التحليل والتحرمي بغري إذن منـه وال تشـريع            ،  الذي يأمرهم باخلبائث  ،  الشيطان
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ويندد بالذين يدعون من دون اهللا ما ال يعقـل          ،  وحيذرهم من التقليد يف شأن العقيدة بغري هدى من اهللا         
 : الفقرة السابقة يف السياقوذا يلتقي موضوع هذه الفقرة مبوضوع  . . وال يسمع
إنه لكم عـدو    ،  وال تتبعوا خطوات الشيطان   ،  يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا         " 

اتبعـوا مـا    : وإذا قيل هلم  . وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون      ،  إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء   . مبني
ومثـل  ؟  و كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون       أول. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا     : أنزل اهللا قالوا  

  . .  " صم بكم عمي فهم ال يعقلون. الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء
وأن الذين   - يف الفقرات السابقة   - وأنه اخلالق الواحد  ،  أنه اإلله الواحد   - سبحانه -  ملا بني اهللا  

وأنه هو الذي يشرع    ،  شرع يبني هنا أنه الرازق لعباده      . . ناهلم ما يناهلم  يتخذون من دون اهللا أندادا سي     
فاجلهة اليت ختلق وترزق هي الـيت       . وهذا فرع عن وحدانية األلوهية كما أسلفنا       . . هلم احلالل واحلرام  

 . وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بال فكاك. تشرع فتحرم وحتلل
إال ما شرع هلم حرمته      - كلوا مما رزقهم يف األرض حالال طيبا       وهنا يبيح اهللا للناس مجيعا أن يأ      

، وأال يتبعوا الشيطان يف شيء من هذا      ،  وأن يتلقوا منه هو األمر يف احلل واحلرمة        - وهو املبني فيما بعد   
ويأمرهم بأن حيللـوا    ؛  إمنا يأمرهم بالسوء من التصور والفعل     ،  ومن مث فهو ال يأمرهم خبري     ؛  ألنه عدوهم 

كمـا   . . مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شـريعة اهللا ، دون أمر من اهللا،  وا من عند أنفسهم   وحيرم
 : وكما كان مشركو قريش يدعون، كان اليهود مثال يصنعون

وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عـدو        ،  يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا         " 
  . .  "  وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمونإمنا يأمركم بالسوء والفحشاء. مبني

 - إال احملظور القليل الذي ينص عليه القـرآن نصـا   -  وهذا األمر باإلباحة واحلل ملا يف األرض 
ومن ،  فاهللا خلق ما يف األرض لإلنسان     . وجتاوا مع فطرة الكون وفطرة الناس     ،  ميثل طالقة هذه العقيدة   

ولكن األمـر يف    . وإال جتاوز دائرة االعتدال والقصد    ،  أمر خاص باحلظر  ال يقيده إال    ،  مث جعله له حالال   
كـل   . . واستجابة للفطرة بال كزازة وال حرج وال تضييق، عمومه أمر طالقة واستمتاع بطيبات احلياة  

. هو أن يتلقى الناس ما حيل هلم وما حيرم عليهم من اجلهة اليت ترزقهم هذا الرزق               ،  أولئك بشرط واحد  
، ال يأمرهم إال بالسوء وبالفحشاء    . اء الشيطان الذي ال يوحي خبري ألنه عدو للناس بني العداوة          ال من إحي  

 ! دون تثبت وال يقني، واإلفتراء عليه، وإال بالتجديف على اهللا
  . .  " بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا: اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا: وإذا قيل هلم " 
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عنيهم اآلية هم املشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إىل             وسواء كان هؤالء الذين ت    
أو كـانوا   . وهجر ما ألفوه يف اجلاهلية مما ال يقره اإلسالم        ،  وإىل تلقي شرائعهم وشعائرهم منه    ،  اإلسالم

هم اليهود الذين كانوا يصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم ويرفضون االستجابة للدين اجلديد مجلة                
وتنـدد  ؛  سواء كانوا هؤالء أم هؤالء فاآلية تندد بتلقي شيء يف أمر العقيدة من غـري اهللا                . . فصيالوت

 : بالتقليد يف هذا الشأن والنقل بال تعقل وال إدراك
 .  " أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون " 

؟ مجود هذا وأي تقليد   فأي  ؟  يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم      ،   أولو كان األمر كذلك   
 ! 

صورة البهيمة السـارحة الـيت ال   ،  ومن مث يرسم هلم صورة زرية تليق ذا التقليد وهذا اجلمود          
بل هم أضل مـن هـذه   ! بل إذا صاح ا راعيها مسعت جمرد صوت ال تفقه ماذا تعين، تفقه ما يقال هلا 

 : وهم صم بكم عمي، فالبهمية ترى وتسمع وتصيح، البهيمة
صم بكم عمي فهـم ال      . مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء           و " 
 !  " يعقلون

فكأا . ما داموا ال ينتفعون ا وال يهتدون      . ولو كانت هلم آذان والسنة وعيون     .  صم بكم عمي  
 . وكأم إذن مل توهب هلم آذان وألسنة وعيون، ال تؤدي وظيفتها اليت خلقت هلا

ويتلقى يف أمـر العقيـدة      ،  ويغلق منافذ املعرفة واهلداية   ،   منتهى الزراية مبن يعطل تفكريه      وهذه
  . . والشريعة من غري اجلهة اليت ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة

|     |     | 
. يبيح هلم األكل مـن طيبـات مـا رزقهـم          . إىل الذين آمنوا   - خاصة - وهنا يتجه باحلديث  

. وهو غري الطيبات اليت أباحهـا هلـم       ،  ويبني هلم ما حرم عليهم    .  إىل شكر املنعم على نعمه     ويوجههم
 : وهي عندهم يف كتام. ويندد بالذين جيادلوم يف هذه الطيبات واحملرمات من اليهود

إمنـا  . واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون     ،  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم         " 
فمن اضطر غري باغ وال عـاد فـال إمث          . ليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللا         حرم ع 
أولئك ،  إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال           . إن اهللا غفور رحيم   . عليه
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أولئـك  . ذاب أليم وهلم ع ،  وال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم      ،  ما يأكلون يف بطوم إال النار     
ذلك بأن اهللا نزل الكتـاب      ! الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة فما أصربهم على النار         

  . .  " وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد، باحلق
؛ وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشـرائع ،  إن اهللا ينادي الذين آمنوا بالصفة اليت تربطهم به سبحانه      

؛ ويبيح هلم الطيبات مما رزقهم    ،  ويذكرهم مبا رزقهم فهو وحده الرازق     . وأن يأخذوا عنه احلالل واحلرام    
ال ألنه يريد أن    ،  وأنه إذا حرم عليهم شيئا فألنه غري طيب       ،  فيشعرهم أنه مل مينع عنهم طيبا من الطيبات       

للشكر إن كانوا يريدون أن     ويوجههم   - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء      - حيرمهم ويضيق عليهم  
كل أولئـك    . . فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها اهللا من العباد         . يعبدوه وحده بال شريك   

 : يف آية واحدة قليلة الكلمات
  . .  " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون " 

  . .  " إمنا "  " ن املآكل نصا وحتديدا باستعمال أداة القصر مث يبني هلم احملرمات م
  . .  " إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللا " 

بعد فترة طويلة من حترمي      - فضال على ما أثبته الطب    ،   وامليتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم     
وال نـدري إن    ،  من جتمع امليكروبات واملواد الضارة يف امليتة ويف الدم         - القرآن والتوراة قبله بإذن اهللا    

كان الطب احلديث قد استقصى ما فيهما من األذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحرمي مل يكشف عنها                  
 . بعد للناس

فقد ومع هذا    . . واخلرتير بذاته منفر للطبع النظيف القومي      . .  فأما اخلرتير فيجادل فيه اآلن قوم     
حرمه اهللا منذ ذلك األمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن يف حلمه ودمه وأمعائه دودة شـديدة                   

إن وسائل الطهـو احلديثـة قـد        : ويقول اآلن قوم  . ]الدودة الشريطية وبويضاا املتكيسة     [  اخلطورة
رة العالية اليت توافرهـا     فلم تعد هذه الديدان وبويضاا مصدر خطر ألن إبادا مضمونة باحلرا          ،  تقدمت

وينسى هؤالء الناس أن علمهم قد احتاج إىل قرون طويلـة ليكشـف آفـة                . . وسائل الطهو احلديثة  
أفـال  ؟  فمن ذا الذي جيزم بأن ليس هناك آفات أخرى يف حلم اخلرتير مل يكشف بعـد عنـها                 . واحدة

، وندع كلمة الفصـل هلـا     ،  اتستحق الشريعة اليت سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق            
 ! وهي من لدن حكيم خبري، وحنلل ما حللت، وحنرم ما حرمت
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ولكن للتوجه بـه  ، ال لعلة فيه، فهو حمرم. أي ما توجه به صاحبه لغري اهللا    . أما ما أهل به لغري اهللا     
، ريوخلـوص الضـم   ،  وطهارة الروح ،  وسالمة القلب ،  حمرم لعلة روحية تنايف صحة التصور     . لغري اهللا 

وهـو  . فهو ملحق بالنجاسة املادية والقذارة احلقيقية على هذا املعىن املشترك للنجاسة         . . ووحدة املتجه 
 . وقد حرص اإلسالم على أن يكون التوجه هللا وحده بال شريك          . ألصق بالعقيدة من سائر احملرمات قبله     

 . 
 عن وحدانيـة اهللا ورمحتـه       باحلديث،   ومن هنا تتجلى عالقة التحليل والتحرمي يف هذه اآليات        

وبني التلقي عن أمـر اهللا يف       ،  فالصلة قوية ومباشرة بني االعتقاد يف إله واحد       . كذلك يف اآليات السابقة   
  . . ويف سائر أمور التشريع . . التحليل والتحرمي

وحيل فيها احملرمات بقدر    ،  فيبيح فيها احملظورات  ،   ومع هذا فاإلسالم حيسب حساب الضرورات     
 : بغري جتاوز هلا وال تعد حلدودها، تنتفي هذه الضروراتما 

  . .  " إن اهللا غفور رحيم. فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه " 
ولكنه بإطالقه يصح أن يتناول سـواها يف سـائر          . وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه احملرمات       

احبها أن يتفادى هذا احلرج بتناول احملظور يف        فلص،  فأميا ضرورة ملجئة خيشى منها على احلياة      . املقامات
هـل   . . على أن هناك خالفا فقهيا حول مواضع الضرورة       . احلدود اليت تدفع هذه الضرورة وال زيادة      

هـل  ؟  وحول مقدار ما تدفع به الضرورة      . . أم هي الضرورات اليت نص عليها اهللا بأعياا       ؟  فيها قياس 
وحسـبنا  . وال ندخل حنن يف هذا اخلالف الفقهي       . . و شربة كاملة  هو أقل قدر من احملظور أم أكلة أ       

 . هذا البيان يف ظالل القرآن
|     |     | 

فقد كانت هناك حمرمات على     . ولقد جادل اليهود جداال كثريا حول ما أحله القرآن وما حرمه          
لبقر والغـنم   وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ا        :  " اليهود خاصة وردت يف سورة أخرى     

بينما كانت هذه    . .  " حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم            
وكذلك روي أم جادلوا يف احملرمات املذكورة هنا مع         . ولعلهم جادلوا يف هذا احلل    . مباحة للمسلمني 

 صحة األوامر القرآنيـة وصـدق       وكان اهلدف دائما هو التشكيك يف      . . أا حمرمة عليهم يف التوراة    
 . الوحي ا من اهللا

 :  ومن مث جند هنا محلة قوية على الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

175

أولئك ما يـأكلون يف     ،  ويشترون به مثنا قليال   ،  إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب        " 
أولئك الذين اشـتروا    . وهلم عذاب أليم  ،  موال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيه      ،  بطوم إال النار  

وإن ،  ذلك بأن اهللا نزل الكتاب بـاحلق      ! فما أصربهم على النار   . الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة   
 .  " الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد

نص ولكن مدلول ال  .  والتنديد بكتمان ما أنزل اهللا من الكتاب كان املقصود به أوال أهل الكتاب            
إما هو النفع اخلاص    . ويشترون به مثنا قليال   ،  يكتمون احلق الذي يعلمونه   ،  العام ينطبق على أهل كل ملة     

وخيشون عليها مـن    ،  واملصاحل اخلاصة اليت يتحروا ذا الكتمان     ،  الذي حيرصون عليه بكتمام للحق    
ومـن ثـواب    ،  ه من رضى اهللا   وهي مثن قليل حني تقاس إىل ما خيسرون        - وإما هو الدنيا كلها   . البيان

 . اآلخرة
 : يقول القرآن عن هؤالء،  ويف جو الطعام ما حرم منه وما حلل

  . .  " ما يأكلون يف بطوم إال النار " 
! وكأمنا هذا الذي يأكلونه من مثن الكتمان والبهتان نار يف بطـوم           .  تنسيقا للمشهد يف السياق   

وإذا هي هلم   ،  فإذا هي هلم لباس   ،  ة حني يصريون إىل النار يف اآلخرة      وإا حلقيق ! وكأمنا هم يأكلون النار   
 ! طعام

ويدعهم يف مهانـة وازدراء والتعـبري   ،  وجزاء ما كتموا من آيات اهللا أن يهملهم اهللا يوم القيامة 
 : القرآين عن هذا اإلمهال وهذه املهانة وهذا االزدراء هو قوله

  . .  " زكيهمال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ي " 
ال كالم وال اهتمام وال تطهـري وال         . .  لتجسيم اإلمهال يف صورة قريبة حلس البشر وإدراكهم       

  . . غفران
  . .  " وهلم عذاب أليم " 

 :  وتعبري آخر مصور موح
  . .  " أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة " 
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 ويؤدون املغفرة ويأخذون فيها العذاب    ! ويقبضون الضاللة  فكأمنا هي صفقة يدفعون فيها اهلدى       
فقد كـان اهلـدى   . وإا حلقيقة! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا! فما أخسرها من صفقة وأغباها  . . 

  . . وكانت املغفرة متاحة هلم فتركوها واختاروا العذاب. مبذوال هلم فتركوه وأخذوا الضاللة
  "  . .  !فما أصربهم على النار " 

 . وقصدوا إليها قصدا، اليت اختاروها اختيارا،  فيا لطول صربهم على النار
 !  فيا للتهكم الساخر من طول صربهم على النار

وليحقق يف  ،  جرمية كتمان الكتاب الذي أنزله اهللا ليعلن للناس       .  وإنه جلزاء مكاىفء لشناعة اجلرمية    
 : وهو احلق الذي جاء للعمل. تمه فقد عطله عن العملفمن ك. وليكون شريعة ومنهاجا، واقع األرض

  . .  " ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق " 
ويف ،  ويف وفاق مع املهتدين من اخللـق      ،  وهو يف وفاق مع احلق    ،   فمن فاء إليه فهو على اهلدى     

 . وفاق مع فطرة الكون وناموسه األصيل
  . . "  وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد " 

ولقد كـانوا    . . وشقاق فيما بينهم وبني أنفسهم    ،  وشقاق مع ناموس الفطرة   ،   شقاق مع احلق  
وعـد   . . ومتزقه تفاريق ،  فال تأخذ به مجلة   . وتلحق م كل أمة ختتلف يف كتاا      . وما يزالون ،  كذلك

هذا العامل الذي نعيش    وحنن نرى مصداقه واقعا يف      . اهللا الذي يتحقق على مدار الزمان واختالف األقوام       
 . فيه

|     |     | 
، وقواعد السلوك اإلمياين الصـحيح    ،  وأخريا ويف آية واحدة يضع قواعد التصور اإلمياين الصحيح        

 : وحيدد صفة الصادقني املتقني
ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخـر        ؛  ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب        " 

ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل       - على حبه  - وآتى املال ؛  ب والنبيني واملالئكة والكتا 
والصـابرين يف  ، واملوفون بعهدهم إذا عاهـدوا ؛ وأقام الصالة وآتى الزكاة ،  والسائلني ويف الرقاب  

  . .  " أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون. البأساء والضراء وحني البأس



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

177

ولقـد  . ة بني هذا البيان وبني حتويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويـل      والراجح أن هناك صل   
فاآلن يصل السياق إىل تقرير احلقيقة الكربى حول هذه القضـية           . سبق الكالم عن حكمة حتويل القبلة     

وكثريا مـا كـانوا     ،  وحول سائر القضايا اجلدلية اليت يثريها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات          
 . دل حول هذه األموريثريون اجل

أن يويل الناس وجـوهم     ،  وال من شعائر العبادة على اإلطالق     ،   إنه ليس القصد من حتويل القبلة     
 وهو اخلري مجلة   - وليست غاية الرب   . . حنو بيت املقدس أو حنو املسجد احلرام       . . قبل املشرق واملغرب  

احبها يف القلب من املشاعر ويف احلياة مـن         جمردة عما يص   - فهي يف ذاا  . هي تلك الشعائر الظاهرة    -
تصور ينشىء ء أثره    . إمنا الرب تصور وشعور وأعمال وسلوك     : وال تنشىء اخلري  ،  ال حتقق الرب   - السلوك

وال يغين عن هذه احلقيقة العميقة      . وعمل ينشىء أثره يف حياة الفرد واجلماعة      ؛  يف ضمري الفرد واجلماعة   
أو يف التسليم من الصالة     ؛  سواء يف التوجه إىل القبلة هذه أم تلك        . . غربتولية الوجوه قبل املشرق وامل    

 . أو يف سائر احلركات الظاهرة اليت يزاوهلا الناس يف الشعائر، ميينا ومشاال
  " . اآلية . . . ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني " 

فماذا يف تلك الصفات من قيم جتعل هلا هـذا الـوزن يف    . . ري ذلك هو الرب الذي هو مجاع اخل  
 ؟ ميزان اهللا

 ؟  ما قيمة اإلميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني
وشىت ،  وشىت األشياء ،   إن اإلميان باهللا هو نقطة التحول يف حياة البشرية من العبودية لشىت القوى            

وترتفع ا إىل مقام املساواة مع      ،  ة هللا تتحرر ا النفس من كل عبودية       إىل عبودية واحد   . . االعتبارات
وهـي   . . مث ترتفع ا فوق كل شيء وكل اعتبار       ؛  سائر النفوس يف الصف الواحد أمام املعبود الواحد       

. ومن التفكك إىل وحـدة االجتـاه      ،  ومن التيه إىل القصد   ،  نقطة التحول كذلك من الفوضى إىل النظام      
وال تعرف هلا نقطة    ،  ال تعرف هلا قصدا مستقيما وال غاية مطردة       ،  شرية دون إميان باهللا الواحد    فهذه الب 

واضـح النسـب واالرتباطـات      ،  كما يتجمع الوجود كله   ،  ارتكاز تتجمع حوهلا يف جد ويف مساواة      
وبأن حيـاة   ؛  زاءواإلميان باليوم اآلخر هو اإلميان بالعدالة اإلهلية املطلقة يف اجل          . . واألهداف والعالقات 

وبأن اخلري ال يعدم جزاءه ولو بدا أنه يف         . اإلنسان على هذه األرض ليست سدى وال فوضى بغري ميزان         
واإلميان باملالئكة طرف من اإلميان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بـني             . . هذه األرض ال يلقى اجلزاء    

اإلنسان الذي يؤمن مبـا     . د وتصور احليوان  وتصور اإلنسان هلذا الوجو   ،  إدراك اإلنسان وإدراك احليوان   
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واإلميان بالكتاب والنبيني هو اإلميان بالرساالت مجيعا        . . )1(وراء احلس واحليوان املقيد حبسه ال يتعداه        
 . . ووحدة منهجها اإلهلي  ،  ووحدة دينها ،  ووحدة إهلها ،  وهو اإلميان بوحدة البشرية   ،  وبالرسل أمجعني 

 . عور املؤمن الوارث لتراث الرسل والرساالتوهلذا الشعور قيمة يف ش
لذوي القريب واليتامى واملساكني وابن السـبيل        - على حبه واالعتزاز به    -  وما قيمة إيتاء املال   

 ؟ والسائلني ويف الرقاب
انعتاق الروح من حب املـال      .  إن قيمته هي االنعتاق من ربقة احلرص والشح والضعف واألثرة         

فهـي  . ويقبض األرواح عن االنطالق   ،  ويقبض النفوس عن األرحيية   ،  ن اإلنفاق الذي يقبض األيدي ع   
وقيمة شعورية أن يبسط اإلنسان يده وروحه فيمـا         . قيمة روحية يشري إليها ذلك النص على حب املال        

هذه العبوديـة الـيت تسـتذل    ، فيتحرر من عبودية املال. ال يف الرخيص منه وال اخلبيث. حيب من مال  
وهي قيمة إنسانية كربى    . واحلرص يذل اعناق الرجال   . ويتحرر من احلرص  . نكس الرؤوس وت،  النفوس

الذي حياول دائما حترير اإلنسان من وساوس نفسه وحرصها وضـعفها قبـل أن              ،  يف حساب اإلسالم  
وأن ؛ يقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد النـاس ، حياول حتريره من اخلارج يف حميط اجلماعة وارتباطاا     

مث إا بعد ذلك كله قيمة إنسـانية        !  . . أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس يف اتمعات        
ووشـائج  ،  وكرامـة األسـرة   ،  هذه الصلة لذوي القرىب فيها حتقيق ملروءة النفس        . . يف حميط اجلماعة  

وهي لليتامى تكافل    . . ميومن مث هذه العناية ا وهذا التقد      . واألسرة هي النواة األوىل للجماعة    . القرىب
وتعويض هلؤالء الصغار عن فقدان احلماية      ؛  وبني األقوياء فيها والضعفاء   ،  بني الكبار والصغار يف اجلماعة    

وللنقمة على اتمع الـذي مل      ،  وتعرضهم للفساد ،  ومحاية لألمة من تشرد صغارها    ؛  والرعاية األبويتني 
وهم مع ذلـك سـاكنون ال        - الذين ال جيدون ما ينفقون    وهي للمساكني    . . يقدم هلم برا وال رعاية    

وإشعار هلم بالتضامن   ،  وصيانة هلم من البوار   ،  احتفاظ هلم بكرامة نفوسهم    - يسألون ضنا مباء وجوههم   
 وهي البن السـبيل  . . وال يضيع فيها عضو، اليت ال يهمل فيها فرد، والتكافل يف حميط اجلماعة املسلمة  

وانقطاع الطريـق دون األهـل واملـال        ،  واجب للنجدة يف ساعة العسرة     - هلهاملنقطع عن ماله وأ    -
ومـاال  ،  يلقى فيها أهال بأهـل    ،  وبأن األرض كلها وطن   ،  وإشعار له بأن اإلنسانية كلها أهل     ؛  والديار

وكف هلم عن املسألة اليت يكرهها      ،  وهي للسائلني إسعاف لعوزهم    . . وقرارا بقرار ،  وصلة بصلة ،  مبال
فهو مأمور من دينـه أن يعمـل وال         ،  ويف اإلسالم ال يسأل من جيد الكفاية أو من جيد عمال          . اإلسالم

                                                 
 .  يراجع تفسري اآليات األوىل من سورة البقرة يف اجلزء األول)1(
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وهي يف الرقاب اعتاق وحترير ملن       . . فال سائل إال حيث يعييه العمل واملال      . وأن يقنع وال يسأل   ،  يسأل
ويتحقق . الكرميةحىت يسترد حريته وإنسانيته      - أوقعه سوء عمله يف الرق حبمل السيف يف وجه اإلسالم         

. وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سـيده يف نظـري عتقـه              ،  هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه     
أي أداء مبلـغ     - ويطلب مكاتبته عليها  ،  واإلسالم يعلن حرية الرقيق يف اللحظة اليت يطلب فيها احلرية         

ويصـبح مسـتحقا يف مصـارف    ، هومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر حيسب ل       ،  من املال يف سبيلها   
، كل أولئك ليسارع يف فك رقبتـه       . . ويصبح من الرب كذلك إعطاؤه من النفقات غري الزكاة        ،  الزكاة

  . . واسترداد حريته
 ؟ ما قيمتها يف جمال الرب الذي هو مجاع اخلري؟  وإقامة الصالة

ظاهرا ،  اإلنسان بكليته إىل ربه   إا توجه   .  إن إقامة الصالة شيء غري التويل قبل املشرق واملغرب        
وليست جمرد توجـه صـويف   ،  إا ليست جمرد حركات رياضية باجلسم     . جسما وعقال وروحا  ،  وباطنا
إن اإلسالم يعتـرف باإلنسـان      . فالصالة اإلسالمية تلخص فكرة اإلسالم األساسية عن احلياة       . بالروح

 نشاط هذه القوى املكونة يف جمموعها       وال يفترض أن هناك تعارضا بني     ؛  جسما وعقال وروحا يف كيان    
. ألن هذا الكبت ليس ضروريا النطالق الـروح       ،  وال حياول أن يكبت اجلسم لتنطلق الروح      ،  لإلنسان

مظهرا لنشاط قواه الثالث وتوجهها إىل خالقها مجيعا يف ترابط          . الصالة . . ومن مث جيعل عبادته الكربى    
وجيعلها قراءة وتدبرا وتفكريا يف املعـىن       ،  قيقا حلركة اجلسد  جيعلها قياما وركوعا وسجودا حت    . واتساق

 . . كلـها يف آن    . . وجيعلها توجها واستسالما هللا حتقيقا لنشاط الـروح       ؛  واملبىن حتقيقا لنشاط العقل   
وحتقق فكرة اإلسالم كلـها عـن   ، وإقامة الصالة على هذا النحو تذكر بفكرة اإلسالم كلها عن احلياة         

 . ل ركعة ويف كل صالةيف ك . . احلياة
إنه الوفاء بضريبة اإلسالم االجتماعية اليت جعلها اهللا حقا يف أموال األغنيـاء             . . ؟    وإيتاء الزكاة 

وهـي  . من شروطه إيتاء الزكاة   ،  وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه     ،  حبكم أنه هو صاحب املال    ،  للفقراء
مما يشري  ؛  ن ذكرم اآلية من قبل على اإلطالق      مل - على حبه  - مذكورة هنا بعد احلديث عن إيتاء املال      

وإمنا الزكاة ضـريبة     . . وليست الزكاة بديلة منه   ،  إىل أن اإلنفاق يف تلك الوجوه ليس بديال من الزكاة         
ومـا  . وكلتامها من مقومات اإلسالم   . والرب ال يتم إال ذه وتلك      . . واإلنفاق تطوع طليق  ،  مفروضة

وال تغين هي   ،  منفردة بعد اإلنفاق إال وهي فريضة خاصة ال يسقطها اإلنفاق         كان القرآن ليذكر الزكاة     
 . عن اإلنفاق
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، ويعدها آية اإلميـان   ؛  ويكررها القرآن كثريا  ،  إنه مسة اإلسالم اليت حيرص عليها     ؟   والوفاء بالعهد 
راد وعالقات  وهي ضرورية إلجياد جو من الثقة والطمأنينة يف عالقات األف         . وآية اآلدمية وآية اإلحسان   

وبغري هذه السمة يعيش كل     . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع اهللا      . اجلماعات وعالقات األمم والدول   
ولقد بلغ اإلسالم من الوفـاء      ،  وال يثق بإنسان  ،  وال يطمئن إىل عهد   ،  فرد مفزعا قلقا ال يركن إىل وعد      

ومل تصل إليهـا إال     ،  رية يف تارخيها كله   بالعهد ألصدقائه وخصومه على السواء قمة مل تصعد إليها البش         
 . على حداء اإلسالم وهدي اإلسالم

كي ال تطري شعاعا مـع  ، إا تربية للنفوس وإعداد. . ؟   والصرب يف البأساء والضراء وحني البأس     
إنـه التجمـل والتماسـك      . وال تنهار جزعا أمام الشدة    ،  وال تذهب حسرة مع كل فاجعة     ،  كل نازلة 

إنه الرجاء يف اهللا والثقـة بـاهللا        . نقشع الغاشية وترحل النازلة وجيعل اهللا بعد عسر يسرا        والثبات حىت ت  
أن يـأ   ،  والعدل يف األرض والصـالح    ،  وال بد ألمة تناط ا القوامة على البشرية       . واالعتماد على اهللا  

والصـرب يف   . فقـر الصرب يف البؤس وال   . ملشاق الطريق ووعثائه بالصرب يف البأساء والضراء وحني الشدة        
كـي  . والصرب على كل حـال ، والصرب يف اجلهاد واحلصار   . والصرب يف القلة والنقص   . املرض والضعف 

 . يف ثبات ويف ثقة ويف طمأنينة ويف اعتدال، وتؤدي دورها املرسوم، تنهض بواجبها الضخم
ربزهـا بإعطـاء   ي . . صفة الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس     . .  ويربز السياق هذه الصفة   

فما قبلها من الصفات مرفوع أمـا هـي         . وصفا يف العبارة يدل على االختصاص      " الصابرين " كلمة
وهي لفتة خاصة هلا وزـا يف معـرض          "  . . وأخص الصابرين :  " فمنصوبة على االختصاص بتقدير   

ت اإلميـان بـاهللا     وختصص هذه السمة من بني مسا     ،  لفتة خاصة تربز الصابرين ومتيزهم     . . صفات الرب 
 . . وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهـد       - على حبه  - واملالئكة والكتاب والنبيني وإيتاء املال    

 )1( . . يلفت األنظار، وتقدير لصفة الصرب يف ميزان اهللا، وهو مقام للصابرين عظيم
، وجتعلها كال ال يتجـزأ    ،  وتكاليف النفس واملال  ،   وهكذا جتمع آية واحدة بني أصول االعتقاد      

 اإلميان " أو هو  " مجاع اخلري  " أو هو  " الرب " وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو      . ووحدة ال تنفصم  
واحلق أا خالصة كاملة للتصور اإلسالمي وملبـادىء املنـهج اإلسـالمي            . كما ورد يف بعض األثر    " 

 . املتكامل ال يستقيم بدوا إسالم

                                                 
أولئك عليهم صلوات    " –إىل قوله تعاىل    . . . ذين آمناو استعينوا بالصرب والصالة      يا أيها ال  :  يراجع تفسري اآليات   )1(

 . يف الدرس املاضي يف هذا اجلزء"  . . . من رم ورمحة 
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 :  على من هذه صفام بأمومن مث تعقب اآلية
  . .  " وأولئك هم املتقون، أولئك الذين صدقوا " 

وصدقوا يف ترمجـة هـذا      ،  صدقوا يف إميام واعتقادهم   .  أولئك الذين صدقوا رم يف إسالمهم     
 . اإلميان واالعتقاد إىل مدلوالته الواقعة يف احلياة

 ويؤدون واجبهم له يف حساسية ويف إشفاق      ،   وأولئك هم املتقون الذين خيشون رم ويتصلون به       
 . . 

مبنهجه ،   وننظر حنن من خالل هذه اآلية إىل تلك اآلفاق العالية اليت يريد اهللا أن يرفع الناس إليها                
ويرصـدون لـه    ،  وحياربونه،  مث ننظر إىل الناس وهن ينأون عن هذا املنهج ويتجنبونه          . . الرفيع القومي 

يا حسرة على   : ونقول ما قال اهللا سبحانه    ،  ونقلب أيادينا يف أسف    . . إليهولكل من يدعوهم    ،  العداوة
 ! العباد

وعلى يقني يف قوة هذا املنهج      ،  على أمل يف اهللا وثيق    ،   مث ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه احلسرة      
 أن ال بد هلذه البشرية مـن أن       . أمل وضيء منري  . ونستشرف املستقبل فإذا على األفق أمل     ،  ال يتزعزع 

 . واهللا املستعان . . وأن تتطلع إىل هذا األفق الوضيء، إىل هذا املنهج الرفيع - بعد العناء الطويل - تفيء
|     |     | 

 172يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُرواْ ِللِّه ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ                + 
ماٍد فَـال    ِإنالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمالِْخِرتيِر و ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا ح

       ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع ابِ        173ِإثْمالِْكت ِمن لَ اللّها أَنزونَ ممكْتي ـا       ِإنَّ الَِّذيننونَ ِبـِه ثَمرتشيو 
                 ذَابع ملَهو كِّيِهمزالَ يِة وامالِْقي موي اللّه مهكَلِّمالَ يو ارِإالَّ الن طُوِنِهمأْكُلُونَ ِفي با يم قَِليالً أُولَـِئك

  174أَِليم      الْعى ودالَلَةَ ِبالْهاْ الضورتاش الَِّذين اِر        أُولَـِئكلَى النع مهربآ أَصِة فَمِفرغِبالْم 175ذَاب 
 لَّيس الِْبر أَن 176ذَِلك ِبأَنَّ اللّه نزلَ الِْكتاب ِبالْحق وِإنَّ الَِّذين اختلَفُواْ ِفي الِْكتاِب لَِفي ِشقَاٍق بِعيٍد             

    غالْمِرِق وشلَ الْمِقب كُموهجلُّواْ ووآلِئكَـِة           تالْمِم اآلِخـِر وـوالْيِباللّـِه و نآم نم الِْبر لَـِكنِرِب و
              ـآِئِلنيالسِبيِل والس نابو اِكنيسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتو

ةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصـاِبِرين ِفـي الْبأْسـاء             وِفي الرقَاِب وأَقَام الصال   
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب      177والضراء وِحني الْبأِْس أُولَـِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَـِئك هم الْمتقُونَ          

ي الْقَتلَى الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد واُألنثَى ِباُألنثَى فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شـيٌء               علَيكُم الِْقصاص فِ  
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                 فَلَـه ذَِلـك دعى بدتِن اعةٌ فَممحرو كُمبن رم ِفيفخت اٍن ذَِلكسِه ِبِإحاء ِإلَيأَدوِف ورعِبالْم اعبفَات
   أَِليم ذَابقُونَ           178عتت لَّكُماِب لَعاَأللْب اْ أُوِلياةٌ يياِص حِفي الِْقص لَكُمِإذَا     179 و كُملَـيع كُِتب 

 180ني  حضر أَحدكُم الْموت ِإن ترك خيرا الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واألقْرِبني ِبالْمعروِف حقا علَى الْمـتقِ             
              ِليمع ِميعس ِإنَّ اللّه هلُوندبي لَى الَِّذينع ها ِإثْممفَِإن هِمعا سمدعب لَهدن بوٍص     181فَمِمن م افخ نفَم 

        ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع فَالَ ِإثْم مهنيب لَحا فَأَصِإثْم فًا أَونا أ182َجي   كُملَـيع واْ كُِتبنآم ا الَِّذينهي
 أَياما معدوداٍت فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا       183الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ          

نه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني فَمن تطَوع خيرا فَهو خيـر          أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر وعلَى الَِّذين يِطيقُو         
 شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلنـاِس          184لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ         

د ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من            وبيناٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شهِ     
                  اكُمـدا هلَى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي

 ت لَّكُملَعونَ  وكُرـاِن                185شعاِع ِإذَا دةَ الـدـوعد أُِجيـب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو 
 أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسـآِئكُم هـن   186فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ  

م وأَنتم ِلباس لَّهن عِلم اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَـاآلنَ                ِلباس لَّكُ 
              ِمـن ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهاِشرِط   بـيالْخ 

                وددح اِجِد ِتلْكساِكفُونَ ِفي الْمع مأَنتو نوهاِشربالَ تِل وِإلَى الَّلي اميواْ الصأَِتم ِر ثُمالْفَج ِد ِمنواَألس
الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل      و 187اللِّه فَالَ تقْربوها كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتقُونَ           

  _188وتدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْكُلُواْ فَِريقًا من أَمواِل الناِس ِباِإلثِْم وأَنتم تعلَمونَ 
|     |     | 

ان ينشأ يف املدينـة     يتضمن هذا الدرس جانبا من التنظيمات االجتماعية للمجتمع املسلم الذي ك          
هذه وتلك جمموعة متجـاورة يف قطـاع         . . كما يتضمن جانبا من العبادات املفروضة     ،  نشأته األوىل 

حيث يتكـرر   ،  وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إىل تقوى اهللا وخشيته        . واحد من قطاعات السورة   
وحيث جتـيء    . . واء بسواء ذكر التقوى يف التعقيب على التنظيمات االجتماعية والتكاليف التعبدية س         

 . كلها عقب آية الرب اليت استوعبت قواعد التصور اإلمياين وقواعد السلوك العملي يف اية الدرس السابق
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 . وفيه حديث عن الوصية عند املوت     .  يف هذا الدرس حديث عن القصاص يف القتلى وتشريعاته        
ويف النهاية حديث عن التقاضي يف       . . افمث حديث عن فريضة الصوم وشعرية الدعاء وشعرية االعتك        . 

 . األموال
ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب       :  "  ويف التعقيب على القصاص ترد إشارة إىل التقوى       

  . .  " لعلكم تتقون
كتب عليكم إذا حضر أحـدكم      :  "  ويف التعقيب على الوصية ترد اإلشارة إىل التقوى كذلك        

  . . لوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقنيا - إن ترك خريا - املوت
يا أيها الذين آمنوا كتب علـيكم       :  "  ويف التعقيب على الصيام ترد اإلشارة إىل التقوى أيضا        

  . .  " الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
تلـك  :  "  أحكام الصوم   مث ترد نفس اإلشارة بعد احلديث عن االعتكاف يف اية احلديث عن           

  . .  " حدود اهللا فال تقربوها كذلك يبني اهللا آياته للناس لعلهم يتقون
واستجاشة احلساسية والشعور باهللا    ،   وال تبعد التعقيبات القليلة الباقية يف الدرس عن معىن التقوى         

 . .  "  " ونولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكـم تشـكر        :  " فتجيء هذه التعقيبات  . يف القلوب 
 إن اهللا غفور رحيم    . .  "  " إن اهللا مسيع عليم    . .  "  " فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون     

 " . .  
، تنظيماته االجتماعيـة   . . إنه وحدة ال تتجزأ    . . وهو اطراد يوجه النظر إىل حقيقة هذا الدين       

وكلها نابعة من التصـور الكلـي       ؛  ن العقيدة فيه  كلها منبثقة م   . . وقواعده التشريعية وشعائره التعبدية   
وكلها تنتهي إىل غايـة واحـدة هـي         ؛  وكلها مشدودة برباط واحد إىل اهللا     ؛  الذي تنشئه هذه العقيدة   

خالفـة مشـروطة    ،  واستخلف الناس يف هذا امللك    ،  ورزق،  اهللا الذي خلق  . عبادة اهللا الواحد  : العبادة
وأن يسـتمدوا تصـورهم ونظمهـم       ؛  ا بالعبادة إليه وحده   وأن يتوجهو ؛  أن يؤمنوا به وحده   : بشرط

 . وشرائعهم منه وحده
منوذج واضح هلـذا    ،  والتعقيبات اليت يتضمنها  ،   وهذا الدرس مبجموعة املوضوعات اليت حيتويها     

  . . الترابط املطلق يف هذا الدين
|     |     | 
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واألنثـى  ،  والعبد بالعبد ،  باحلراحلر  : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى         " 
ذلك ختفيف مـن ربكـم      . فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان          . باألنثى
 ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون        . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم      . ورمحة

 " . .  
يف تشـريع   ،  الـذي آمنـوا بـه     ،   التلقي من اهللا   ذه الصفة اليت تقتضي    . .  النداء للذين آمنوا  

بالتفصيل الذي جـاء يف     ،  وهو يناديهم لينبئهم أن اهللا فرض عليهم شريعة القصاص يف القتلى          . القصاص
كمـا  ،  ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هلذه احلكمة     ،  ويف اآلية الثانية يبني حكمة هذه الشريعة      . اآلية األوىل 

 . وهو صمام األمن يف جمال القتلى والقصاص؛ وىيستجيش يف قلوم شعور التق
، بقتل احلر بـاحلر    - يف حالة العمد   - أنه عند القصاص للقتلى   :  وهذه الشريعة اليت تبينها اآلية    

 . واألنثى باألنثى، والعبد بالعبد
  . .  " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان " 

ومىت قبـل ويل الـدم هـذا        .  الدية من أولياء الدم بدال من قتل اجلاين         وهذ العفو يكون بقبول   
وجيب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسـان         . فيجب إذن أن يطلبه باملعروف والرضى واملودة      ،  ورضيه

وتقوية ألواصر األخـوة بـني البقيـة        ،  وشفاء جلراح النفوس  ،  حتقيقا لصفاء القلوب  . وإمجال وإكمال 
 . األحياء

 :  امنت اهللا على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه مبا فيها من ختفيف ورمحة وقد
  . .  " ذلك ختفيف من ربكم ورمحة " 

إمنا شرع لألمة املسلمة استبقاء لـألرواح       .  ومل يكن هذا التشريع مباحا لبين إسرائيل يف التوراة        
 . عند التراضي والصفاء

 . .   " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " 
ألن االعتداء بعـد   . وال تقبل منه الدية   ،  يتعني قتله  . .  وفوق العذاب الذي يتوعده به يف اآلخرة      

ومىت قبـل ويل    ،  وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب    ،  وإهدار للتراضي ،  نكث للعهد ،  التراضي والقبول 
 . فال جيوز له أن يعود فينتقم ويعتدي، الدم الدية
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ومعرفتـه مبـا   ؛ وبصره حبوافز النفس البشرية عند التشريع هلا؛ إلسالم ومن مث ندرك سعة آفاق ا 
. فاإلسالم يلبيها بتقرير شـريعة القصـاص      . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة     . . فطرت عليه من النوازع   

، ويردع اجلاين كذلك عن التمـادي     ،  ويفثأ حنق الصدور  ،  فالعدل اجلازم هو الذي يكسر شرة النفوس      
فتكون الدعوة إليـه  ، ويرسم له احلدود ،  ويفتح له الطريق  ،  الوقت ذاته حيبب يف العفو    ولكن اإلسالم يف    

ال فرضا يكبت فطرة اإلنسان وحيملها مـا ال         ،  بعد تقرير القصاص دعوة إىل التسامي يف حدود التطوع        
 . تطيق

 نسختها آية املائدة اليت نزلت بعـدها وجعلـت        .  وتذكر بعض الروايات أن هذه اآلية منسوخة      
قـال ابـن كـثري يف        . .  " اآلية . . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس     :  " النفس بالنفس إطالقا  

حدثنا حيىي بن   . حدثنا أبو زرعة  . وذكر يف سبب نزوهلا ما رواه اإلمام أبو حممد بن أيب حامت           :  " التفسري
:  "  سعيد بن جبري يف قوله تعاىل      عن. حدثين عطاء بن دينار   . حدثين عبد اهللا بن هليعة    . عبد اهللا بن بكري   

 . . . احلـر بـاحلر    - يعين إذا كان عمدا    -  " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى        
حـىت  ،  فكان بينهم قتل وجراحات   . قبل اإلسالم بقليل   - وذلك أن حيني من العرب اقتتلوا يف اجلاهلية       

فكان أحد احليني يتطاول على اآلخر يف       . حىت أسلموا فلم يأخذ بعضهم من بعض      ،  قتلوا العبيد والنساء  
فـرتل   . . واملرأة منا الرجل منـهم    ،  فحلفوا أال يرضوا حىت يقتل بالعبد منا احلر منهم        ،  العدة واألموال 

 . .  " النفس بـالنفس :  " منسوخة نسختها  . .  " احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى     :  " فيهم
 .  " النفس بالنفس:  " مالك أا منسوخة بقولهوكذلك روي عن أيب 

وأن لكل منهما جمـاال      . .  والذي يظهر لنا أن موضع هذه اآلية غري موضع آية النفس بالنفس           
أو ،  وأن آية النفس بالنفس جماهلا جمال االعتداء الفردي من فرد معني على فرد معني             . غري جمال األخرى  

فأما اآلية الـيت     . . فيؤخذ اجلاين ما دام القتل عمدا     .  معينني كذلك  من أفراد معينني على فرد أو أفراد      
حيث تعتدي أسـرة     - كحالة ذينك احليني من العرب     - حنن بصددها فمجاهلا جمال االعتداء اجلماعي     

فإذا  . . فتصيب منها من األحرار والعبيد والنساء     . أو مجاعة على مجاعة   ،  أو قبيلة على قبيلة   ،  على أسرة 
واألنثى من هذه   ،  والعبد من هذه بالعبد من تلك     ،  زان القصاص كان احلر من هذه باحلر من تلك        أقيم مي 

وإال فكيف يكون القصاص يف مثل هذه احلالة اليت يشترك فيها مجاعة يف االعتداء على               . باألنثى من تلك  
 ؟ مجاعة

 . صاصوال تعارض يف آيات الق،  وإذا صح هذا النظر ال يكون هناك نسخ هلذه اآلية
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 مث يكمل السياق احلديث عن فريضة القصاص مبا يكشف عن حكمتـها العميقـة وأهـدافها                
 : األخرية

  . .  " ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون " 
ويف سـبيل   ،  إنه للحيـاة  . إمنا هو أجل من ذلك وأعلى     . وليس إرواء األحقاد  ،   إنه ليس االنتقام  

والسـتحياء القلـوب    ،  مث إنه للتعقل والتـدبر يف حكمـة الفريضـة          . . ه حياة بل هو يف ذات   ،  احلياة
  . . واستجاشتها لتقوى اهللا

فالذي يوقن أنه يدفع    .  واحلياة اليت يف القصاص تنبثق من كف اجلناة عن االعتداء ساعة االبتداء           
 شفاء صدور أولياء الدم     كما تنبثق من  . جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد      . . حياته مثنا حلياة من يقتل    
الثأر الذي مل يكن يقف عند حد يف القبائل         . شفائها من احلقد والرغبة يف الثأر     . عند وقوع القتل بالفعل   

وكما نرى حنن   . العربية حىت لتدوم معاركه املتقطعة أربعني عاما كما يف حرب البسوس املعروفة عندهم            
وال تكـف عـن     ،  ذابح األحقاد العائلية جيال بعد جيل     حيث تسيل احلياة على م    ،  يف واقع حياتنا اليوم   

  . . املسيل
، فاالعتداء على حياة فرد اعتداء على احلياة كلها       .  ويف القصاص حياة على معناها األمشل األعم      

فإذا كف القصاص اجلاين عـن إزهـاق        . يشترك مع القتيل يف مسة احلياة     ،  واعتداء على كل إنسان حي    
ال حياة  . حياة مطلقة . وكان يف هذا الكف حياة    . ن االعتداء على احلياة كلها    فقد كفه ع  ،  حياة واحدة 

  . . بل حياة . . وال حياة مجاعة، وال حياة أسرة، فرد
، استجاشة شـعور التـدبر حلكمـة اهللا    - وهو األهم والعامل املؤثر األول يف حفظ احلياة      - مث
 : ولتقواه

  . .  " لعلكم تتقون " 
 واالعتداء يف الثأر أخريا   ،  االعتداء بالقتل ابتداء  . لذي يعقل النفوس عن االعتداء     هذا هو الرباط ا   

 . وحترجه من غضبه وتطلبه لرضاه؛ حساسية القلب وشعروه باخلوف من اهللا . . التقوى. . 
وال تكفي التنظيمات   ،  وال يتحرج متحرج  ،  وال يفلح قانون  ،   إنه بغري هذا الرباط ال تقوم شريعة      

 ! ن الروح واحلساسية واخلوف والطمع يف قوة أكرب من قوة اإلنساناخلاوية م
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، وعهد اخللفـاء  ع  وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد اجلرائم اليت أقيمت فيها احلدود على عهد النيب            
كانت هي   . . لقد كانت هنالك التقوى    . . ومعظمها كان مصحوبا باعتراف اجلاين نفسه طائعا خمتارا       

إىل جانب الشريعة    . . تكفها عن مواضع احلدود   ،  ويف حنايا القلوب  ،  اخل الضمائر احلارس اليقظ يف د   
وكان هناك ذلك التكامل بني التنظيمات والشـرائع         . . النرية البصرية خبفايا الفطر ومكنونات القلوب     

يم تتعاون مجيعها على إنشاء جمتمع سليم التصور سل       ،  من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى      
 ! ألا تقيم حمكمتها األوىل يف داخل الضمري. نظيف احلركة نظيف السلوك. الشعور

وكان ذلـك   ،  وسقط اإلنسان سقطة  ،  حىت إذا مجحت السورة البهيمية يف حني من األحيان         " 
، ووخزا الذعا للضـمري   ،  حتول هذا اإلميان نفسا لوامة عنيفة     ،  حيث ال تراقبه عني وال تتناوله يد القانون       

، ويعرض نفسه للعقوبة الشـديدة    ،  ال يرتاح معه صاحبه حىت يعترف بذنبه أمام القانون        ،  خياال مروعا و
 )1( " . وعقوبة اآلخرة، تفاديا من سخط اهللا، ويتحملها مطمئنا مرتاحا

  . . إا التقوى . .  إا التقوى
|     |     | 

 :  وجو آيات القصاص حاضرةواملناسبة يف جوها . . مث جييء تشريع الوصية عند املوت
الوصـية للوالـدين واألقـربني     - إن ترك خريا - كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت      " 

. إن اهللا مسيع علـيم    . فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه         . باملعروف حقا على املتقني   
  . .  "  غفور رحيمإن اهللا. فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه

وفسـر  . إن كان سيترك وراءه خـريا     . الوصية للوالدين واألقربني  .  وهذه كذلك كانت فريضة   
واألرجح أا مسألة اعتباريـة حبسـب       . واختلف يف املقدار الذي جتب عنده الوصية      . اخلري بأنه الثروة  

 وقيل ألف . مثانني وقيل أربعمائة  وقيل  ،  فقال بعضهم ال يترك خريا من يترك أقل من ستني دينارا          . العرف
 . ومن بيئة إىل بيئة، واملقدار الذي يعترب ثروة تستحق الوصية ال شك خيتلف من زمان إىل زمان. . 

، وحددت فيها أنصبة معينـة للورثـة      .  وقد نزلت آيات املواريث بعد نزول آيات الوصية هذه        
:  " ع لقوله. هلما وصية ألنه ال وصية لوارث     ومن مث مل تعد     . وجعل الوالدان وارثني يف مجيع احلاالت     

                                                 
 طبعة مطبعة جلنـة     62ص. ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني للسيد أيب احلسن علي احلسين الندوي          :  عن كتاب  )1(

  .التأليف والترمجة والنشر
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أما األقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم       . )1( " فال وصية لوارث  ،  إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه       
وهذا  . . ومن مل يرث بقي نص الوصية هنا يشمله       ؛  فمن ورثته آيات املرياث فال وصية له      . على عمومه 

 . خذ بههو رأي بعض الصحابة والتابعني نأ
،  وحكمة الوصية لغري الورثة تتضح يف احلاالت اليت توجب فيها صلة القرابة الرب ببعض األقارب              

وهي لون من الوان التكافل العـائلي العـام يف          . على حني ال تورثهم آيات املرياث ألن غريهم حيجبهم        
 : ومن مث ذكر املعروف وذكر التقوى. خارج حدود الوراثة

  . .  " لى املتقنيباملعروف حقا ع " 
ويف بـر  ، ويتحرى التقوى يف قصد واعتـدال ؛ وال يهمل فيها غري الورثة   ،   فال يظلم فيها الورثة   

كي . فحصرا يف الثلث ال تتعداه والربع أفضل      ،  ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية       . . وإفضال
كما هـي طبيعـة التنظيمـات       ،  ىوقام األمر على التشريع وعلى التقو     . ال يضار الوارث بغري الوارث    

 . االجتماعية اليت حيققها اإلسالم يف تناسق وسالم
 : وهذا من التبديل بريء،  فمن مسع الوصية فهو آمث إن بدهلا بعد وفاة املورث

  . .  " إن اهللا مسيع عليم. فإمنا إمثه على الذين يبدلونه، فمن بدله بعد ما مسعه " 
. الشهيد للمورث فال يؤاخذ مبـا فعـل مـن وراءه          . ع وعلم الشهيد مبا مس   - سبحانه -  وهو

 . والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإمث التبديل والتغيري
ذلك إذا عرف أن املوصي إمنـا       .  إال حالة واحدة جيوز فيها للوصي أن يبدل من وصية املوصي          

تنفيذ الوصية أن يعـدل     فعندئذ ال حرج على من يتوىل       . أو النكاية بالوريث  ،  يقصد بوصيته حماباة أحد   
 : ويرد األمر إىل العدل والنصف، وهو احليف، فيها مبا يتالىف به ذلك اجلنف

  . .  " إن اهللا غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه " 
فهـي   ،ومشدود إىل مراعاة اهللا يف كل حال      .  واألمر موكول إىل مغفرة اهللا ورمحته هلذا ولذاك       

 . الضمان األخري للعدل واإلنصاف
 وهكذا جند األمر يف الوصية مشدودا إىل تلك العروة اليت شد إليها من قبل أمـر القصـاص يف                   

 . واليت يشد إليها كل أمر يف التصور اإلمياين ويف اتمع اإلسالمي على السواء. القتلى
                                                 

 .  رواه أصحاب السنن)1(
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|     |     | 
لتقريـر  ،  األمة اليت يفرض عليه اجلهاد يف سبيل اهللا       ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على         

فالصوم هو جمـال تقريـر اإلرادة       . وللشهادة على الناس  ،  وللقوامة به على البشرية   ،  منهجه يف األرض  
كما أنه جمال االستعالء على ضرورات      ؛  وجمال اتصال اإلنسان بربه اتصال طاعة وانقياد      ،  العازمة اجلازمة 

 . إيثارا ملا عند اهللا من الرضى واملتاع، غطها وثقلهاواحتمال ض، اجلسد كلها
 وهذه كلها عناصر الزمة يف إعداد النفوس الحتمال مشـقات الطريـق املفـروش بالعقبـات                

 ! والذي تف بالسالكيه آالف املغريات؛ والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات؛ واألشواك
. زمان من آثار نافعة للصوم يف وظائف األبـدان         وذلك كله إىل جانب ما يتكشف على مدار ال        

مبا يظهر للعـني     - بصفة خاصة  - ومع أنين ال أميل إىل تعليق الفرائض والتوجيهات اإلهلية يف العبادات          
ويئتـه  ، إذ احلكمة األصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره علـى األرض      ،  من فوائد حسية  

مع هذا فإنين ال أحب أن أنفي ما تكشـف عنـه املالحظـة أو                . . خرةللكمال املقدر له يف حياة اآل     
وذلك ارتكانا إىل امللحوظ واملفهوم من مراعاة       ؛  يكشف عنه العلم من فوائد هلذه الفرائض والتوجيهات       

ولكن يف غري تعليق حلكمة     . التدبري اإلهلي لكيان هذا اإلنسان مجلة يف كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه             
فمجال هذا العلم حمدود ال يتسع وال يرتقـي إىل          .  اإلهلي ذا الذي يكشف عنه العلم البشري       التكليف

أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعـة         . استيعاب حكمة اهللا يف كل ما يروض به هذا الكائن البشري          
 : احلال

، تقـون لعلكم ت ،  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم             " 
وعلى الذين يطيقونه فدية    ؛  فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر          ،  أياما معدودات 

شهر رمضان  . وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون      ؛  فمن تطوع خريا فهو خري له     ؛  طعام مسكني 
ـ     . الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان          ، مهفمن شهد منكم الشهر فليص

، يريد اهللا بكم اليسر وال يريـد بكـم العسـر          . ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر         
  . .  " ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون

يعلم أن التكليف أمر حتتاج النفس البشرية فيه إىل عون ودفع واستجاشـة              - سبحانه -  إن اهللا 
 . حىت تقتنع به وتراض عليه، مهما يكن فيه من حكمة ونفع؛ لتنهض به وتستجيب له
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 مث يقرر هلم  ؛  املذكر هلم حبقيقتهم األصيلة   ،   ومن مث يبدأ التكليف بذلك النداء احلبيب إىل املؤمنني        
وأن الغاية األوىل هي    ،  أن الصوم فريضة قدمية على املؤمنني باهللا يف كل دين          - بعد ندائهم ذلك النداء    -

 : وم للتقوى والشفافية واحلساسية واخلشية من اهللاإعداد قل
 .  " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون               " 

 . 
فالتقوى هي اليت تستيقظ يف القلـوب        . . إا التقوى  . .  وهكذا تربز الغاية الكبرية من الصوم     

والتقوى هي اليت حترس هذه القلوب مـن إفسـاد          . وإيثارا لرضاه ،  طاعة هللا ،  وهي تؤدي هذه الفريضة   
، واملخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عنـد اهللا        ،  ولو تلك اليت جس يف البال     ،  الصوم باملعصية 

. وطريق موصل إليهـا   ،  وهذا الصوم أداة من أدواا    . فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    . ووزا يف ميزانه  
 .  " لعلكم تتقون  "  . . رفعها السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام          ومن مث ي  

 . 
ومع هذا فقد أعفي    . فليس فريضة العمر وتكليف الدهر    ،   مث يثين بتقرير أن الصوم أيام معدودات      

 : حتقيقا وتيسريا، واملسافرون حىت يقيموا، من أدائه املرضى حىت يصحوا
  . .  " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وداتأياما معد " 

علـى أن   ،  فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر     .  وظاهر النص يف املرض والسفر يطلق وال حيدد       
، وهذا هو األوىل يف فهم هذا الـنص القـرآين املطلـق           . يقضي املريض حني يصح واملسافر حني يقيم      

فليست شدة املرض وال مشقة السفر هـي        .  رفع احلرج ومنع الضرر    واألقرب إىل املفهوم اإلسالمي يف    
وحنن ال ندري حكمة    . إلرادة اليسر بالناس ال العسر    ،  اليت يتعلق ا احلكم إمنا هي املرض والسفر إطالقا        

فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها اهللا وجيهلـها         ؛  اهللا كلها يف تعليقه مبطلق املرض ومطلق السفر       
أو ال تظهـر للتقـدير      ،  وقد تكون هناك مشقات أخرى ال تظهر للحظتـها        ؛   املرض والسفر  البشر يف 
ولكن نطيع النصوص ولو خفيـت      ؛  وما دام اهللا مل يكشف عن علة احلكم فنحن ال نتأوهلا           . . البشري

 . وليس من الضروري أن نكون حنن ندركها. فوراءها قطعا حكمة. علينا حكمتها
وأن مل العبادات املفروضة    ،  شى أن حيمل املترخصني على شدة الترخص       يبقى أن القول ذا خي    

ال يربر التقييد فيمـا      - يف اعتقادي  - ولكن هذا . مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون    . ألدىن سبب 
وغاية هذه العبـادة    . إمنا يقودهم بالتقوى  ،  فالدين ال يقود الناس بالسالسل إىل الطاعات      . أطلقه النص 
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ألن الغاية  ،  والذي يفلت من أداء الفريضة حتت ستار الرخصة ال خري فيه منذ البدء            . التقوىخاصة هي   
بني ،  واهللا أعلم بتكامل هذا الدين    . وهذا الدين دين اهللا ال دين الناس      . األوىل من أداء الفريضة ال تتحقق     
.  يتحقق بدوا  وقد يكون وراء الرخصة يف موضع من املصلحة ما ال         ؛  مواضع الترخص ومواضع التشدد   
أن يأخذ املسلمون برخص اهللا اليت رخصها        ع ومن مث أمر رسول اهللا    . بل ال بد أن يكون األمر كذلك      

وإذا حدث أن فسد الناس يف جيل من األجيال فإن إصالحهم ال يتأتى مـن طريـق التشـدد يف                    . هلم
وإذا . تقـوى يف أرواحهـم  ولكن يتأتى من طريق إصالح تربيتهم وقلوم واستحياء شعور ال ؛  األحكام

فإن األمر يف الشـعائر     ،  وسد للذرائع ،  صح التشدد يف أحكام املعامالت عند فساد الناس كعالج رادع         
ال تتعلق به مصاحل العباد تعلقـا مباشـرا كأحكـام           ،  إذ هي حساب بني العبد والرب     ،  التعبدية خيتلف 

وإذا .  جيدي ما مل يقم على تقوى القلـوب        والظاهر يف العبادات ال   . املعامالت اليت يراعى فيها الظاهر    
، ويراهـا هـي األوىل   ،  ومل يستخدم الرخصة إال حيث يرتضيها قلبه      ،  وجدت التقوى مل يتفلت متفلت    

أما تشديد األحكام مجلة يف العبادات أو امليل        . وحيس أن طاعة اهللا يف أن يأخذ ا يف احلالة اليت يواجهها           
يف الوقت  . فقد ينشيء حرجا لبعض املتحرجني    ،   أطلقتها النصوص  إىل التضييق من إطالق الرخص اليت     

واألوىل على كل حال أن نأخذ األمور بالصورة اليت أرادهـا            . . الذي ال جيدي كثريا يف تقومي املتفلتني      
وهذا هو   . . فهو أحكم منا وأعلم مبا وراء رخصه وعزائمه من مصاحل قريبة وبعيدة           . اهللا يف هذا الدين   

 . ول يف هذا االمجاع الق
يف بعضها كان   ،   بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة يف حاالت متعددة من حاالت السفر              

وهي مبجموعها تساعد على تصور مـا كـان    . . التوجيه إىل الفطر ويف بعضها مل يقع ي عن الصيام        
لفقهي على أيدي الفقهـاء     قبل أن تأخذ األحكام شكل التقعيد ا      ،  عليه السلف الصاحل من إدراك لألمر     

وألصق بروح هذا الدين    ،  امأل باحليوية  - رضوان اهللا عليهم   - وصورة سلوك أولئك السلف   . املتأخرين
ومن شأن احلياة معها ويف جوها أن تنشيء يف القلب مذاقا حيـا هلـذه               ؛  من البحوث الفقهية  ،  وطبيعته

 : العقيدة وخصائصها
 فصام حىت بلغ  ،  عام الفتح إىل مكة يف رمضان      ع خرج رسول اهللا  : قال ا عن جابر  - 1 

فقيل لـه بعـد     . مث شرب ،  مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر الناس        . فصام الناس  " كراع الغميم " 
أخرجـه مسـلم    [  "  . . أولئـك العصـاة   . أولئك العصاة :  " فقال،  إن بعض الناس قد صام    : ذلك

 . ]والترمذي 
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فرتلنا مرتال يف   . يف سفر فمنا الصائم ومنا املفطر      ع النيبكنا مع   : قال - ت   وعن أنس  - 2 
، فسقط الصوام وقـام املفطـرون     . ومنا من يتقي الشمس بيده    ،  أكثرنا ظال صاحب الكساء   ،  يوم حار 

أخرجه الشيخان  [  "  . . ذهب املفطرون اليوم باألجر    " ع فقال النيب ،  وسقوا الركاب ،  فضربوا األبنية 
 . ]والنسائي 
وقـد  ،  فرأى رجال قد اجتمع عليه الناس     ،  يف سفر  ع كان النيب : قال ا  جابر وعن - 3 

 "  . ليس من الرب الصوم يف السفر     :  " ع فقال رسول اهللا  . رجل صائم : فقالوا؟  ما له : فقال. ظلل عليه 
 . ]أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي [ . 

: فقـال . من سـفر   ع ول اهللا قدمت على رس  : قال ا وعن عمرو بن أمية الضمري     - 4 
إن اهللا تعـاىل    . إذا أخربك عن املسـافر    :  " قال. يا رسول اهللا إين صائم    : قلت. انتظر الغداء يا أبا أمية    

  . . ]أخرجه النسائي [  " . وضع عنه الصيام ونصف الصالة
 قال رسـول اهللا   : قال. وعن رجل من بين عبد اهللا بن كعب بن مالك امسه أنس بن مالك              - 5 
إن اهللا تعاىل وضع شطر الصالة عن املسافر وأرخص له يف اإلفطار وأرخص فيه للمرضع واحلبلى                 " ع

 . ]أخرجه أصحاب السنن [  " . إذا خافتا على ولديهما
عن الصوم   ع رسول اهللا  ا سأل محزة بن عمرو األسلمي    : قالت ل وعن عائشة  - 6 
أخرجـه مالـك    [  " . وإن شئت فـأفطر   ،  ت فصم إن شئ :  " فقال ]وكان كثري الصيام    [ . يف السفر 

 . ويف رواية أخرى وكان جلدا على الصوم ]والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي 
فال الصائم يعيب علـى     . فمنا الصائم ومنا املفطر    ع كنا مع النيب  : قال ا وعن أنس  - 7 

 . ]ن وأبو داود أخرجه مالك والشيخا[  "  . . وال املفطر يعيب على الصائم، املفطر
حىت إن  ،  يف رمضان يف حر شديد     ع خرجنا مع رسول اهللا   : قال ا وعن أيب الدرداء   - 8 

.  ت   وابن رواحة  ع وما فينا صائم إال رسول اهللا     ؛  كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة احلر        
 . ]أخرجه الشيخان وأبو داود [ . 

وقـد  . يف رمضان وهو يريد سفرا     ا أتيت أنس بن مالك   : وعن حممد بن كعب قال     - 9 
[  . . مث ركـب  . نعم: قال؟  سنة: فقلت له . فدعا بطعام فأكل  ،  ولبس ثياب سفره  ،  رحلت له راحلته  
 . ]أخرجه الترمذي 
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 - ع صـاحب رسـول اهللا   - كنت مع أيب بصرة الغفـاري : وعن عبيد بن جبري قال   - 10 
ألسـت تـرى    : قلـت . اقترب: الفق،  فدفع فقرب غداؤه  . يف سفينة من الفسطاط يف رمضان     ت  
  ]أخرجه أبو داود [  . . فأكل وأكلت؟ ع أترغب عن سنة رسول اهللا: قال؟ البيوت

خرج من قرية من دمشق إىل قدر قريـة      ا أن دحية بن خليفة   : وعن منصور الكليب   - 11 
أن وكـره آخـرون     . فأفطر وأفطر معه ناس كـثري     . يف رمضان ،  وذلك ثالثة أميال  ،  عقبة من الفساط  

إن قوما رغبوا عـن     . واهللا لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه         : فلما رجع إىل قريته قال    . يفطروا
  . . ]أخرجه أبو داود [  . . اللهم أقبضين إليك. وأصحابه ع هدي رسول اهللا

وتـرجح  .  فهذه األحاديث يف مجلتها تشري إىل تقبل رخصة اإلفطار يف السفر يف مساحة ويسـر              
وإذا ،  وال تشترط وقوع املشقة لألخذ ا كما يشري إىل ذلك احلديثان األخريان بوجه خاص             .  ا األخذ

وحده ظل مرة صائما مع املشقة هو وعبد اهللا بـن            ع كان احلديث الثامن منها يشري إىل أن رسول اهللا        
 الصـوم   كنهيه هلم عن مواصـلة    . خصوصيات يف العبادة يعفي منها أصحابه      ع فقد كانت له  ،  رواحة

، إين لست مثلكم  :  " قال،  فلما قالوا له يف هذا    . أي يصل اليوم باليوم بال فطر     . وهو كان يواصل أحيانا   
وثابت من احلديث األول أنه أفطر وقال عن         ]أخرجه الشيخان   [  "  . . إين أظل يطعمين ريب ويسقيين    

فهو أحـدث    - يف سنة الفتح   - وهذا احلديث متأخر  . أولئك العصاة . أولئك العصاة : الذين مل يفطروا  
  . . وأكثر داللة على االجتاه املختار. من األحاديث األخرى

إنه كانت هنـاك مراعـاة حلـاالت         . .  والصورة اليت تنشأ يف احلس من جمموع هذه احلاالت        
د وجن،  كما هو الشأن يف األحاديث اليت تروى يف املوضوع العام الواحد           - تقتضي توجيها معينا  ،  واقعية

ومل يكن يواجهها بقوالب    . كان يريب وكان يواجه حاالت حية      ع فالرسول - فيها توجيهات متنوعة  
 ! جامدة

دون تقيد حبصول   ،   ولكن االنطباع األخري يف احلس يف أمر الصوم يف السفر هو استحباب الفطر            
 مطلق يف كل ما يثبت لـه        والظاهر أنه ،  أما املرض فلم أجد فيه شيئا إال أقوال الفقهاء         . . املشقة بالفعل 
على وجوب القضاء يوما بيوم يف املـرض        ،  بال حتديد يف نوعه وقدره وال خوف شدته       ،  وصف املرض 

 . من غري مواالة يف أيام القضاء على الرأي األرجح، والسفر
ولكن لتقرير قاعدة يف النظر إىل      ؛   وقد استطردت هذا االستطراد ال ألخوض يف خالفات فقهية        

وهذه احلالة هـي الـيت   . وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية املقدمة منها        ،  لتعبديةالشعائر ا 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

194

وحسن أدائه للعبادة وحسن سـلوكه يف       ،  وعليها االعتماد األول يف تربية ضمريه     ؛  حتكم سلوك املتعبد  
، بتكاليفـه كلـها    - كما أراده اهللا   - ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين      . هذا من ناحية   . . احلياة

، ويقني حبكمتـه  ،  يف طمأنينة إىل اهللا   ،  متكامال متناسقا ،  طاعة وتقوى وأن نأخذه مجلة بعزائمه ورخصه      
 . وشعور بتقواه

 :  مث نعود إىل استكمال السياق
وأن تصوموا خـري    ،  فمن تطوع خريا فهو خري له     ،  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني      " 

  .  . " لكم إن كنتم تعلمون
وقد فرض يف السنة الثانية من اهلجـرة   -  ويف أول األمر كان تكليف الصوم شاقا على املسلمني       

فاإلطاقـة   - وهو مدلول يطيقونه - فجعل اهللا فيه رخصة ملن يستطيع الصوم جبهد  - قبيل فرض اجلهاد  
بـهم يف   مث حب  . . وهي الفطر مع إطعـام مسـكني      ،  جعل اهللا هذه الرخصة    - االحتمال بأقصى جهد  

كأن يطعم اثـنني  ، وإما باإلكثار عن حد الفدية ،  إما تطوعا بغري الفدية   ،  التطوع بإطعام املساكني إطالقا   
مث حببهم   . .  " فمن تطوع خريا فهو خري له     :  " أو ثالثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر يف رمضان          

  " صوموا خري لكم إن كنتم تعلمون     وأن ت  :  " - يف غري سفر وال مرض     - يف اختيار الصوم مع املشقة    
وإيثـار  ،  وتقوية االحتمـال  ،  يبدو منه لنا عنصر تربية اإلرادة     . ملا يف الصوم من خري يف هذه احلالة       . . 

كما يبدو لنا منه ما يف الصوم مـن         . وكلها عناصر مطلوبة يف التربية اإلسالمية     . عبادة اهللا على الراحة   
 . لو أحس الصائم باجلهدحىت و - لغري املريض - مزايا صحية

 وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه متهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح املقـيم وإجيـاب                 
وال ترجى لـه حالـة      ،  وقد بقيت للشيخ الكبري الذي جيهده الصوم      . كما جاء فيما بعد   . الصيام إطالقا 

كرب حىت كـان   ا نس بن مالكفأخرج اإلمام مالك أنه بلغه أن أ . . يكون فيها قادرا على القضاء    
هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية     ،  ليست منسوخة : وقال ابن عباس   . . ال يقدر على الصيام فكان يفتدي     

دخلت على عطاء   : وعن ابن أيب ليلى قال     . . ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا        
ية فنسخت األوىل إال الكبري الفاين إن شـاء         قال ابن عباس نزلت هذه اآل     : فقال،  يف رمضان وهو يأكل   

فمـن شـهد    :  " فالنسخ ثابت يف حق الصحيح املقيم باآلية اآلتية       . أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر     
 .  . . .  " منكم الشهر فليصمه
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الشهر الذي أنزل فيـه     : إا صوم رمضان   . .  وحتبيب آخر يف أداء هذه الفريضة للصحيح املقيم       
والقرآن هـو    - أو أن معظمه نزل يف أشهر رمضان      ،  ا مبعىن أن بدء نزوله كان يف رمضان       إم - القرآن

وبدهلا من خوفها   ،  فأنشأها هذه النشأة  ،  الذي أخرجها من الظلمات إىل النور     ،  كتاب هذه األمة اخلالد   
بـدون  وهـي  . ومل تكن من قبل شيئا، ووهبها مقوماا اليت صارت ا أمة،  ومكن هلا يف األرض   ،  أمنا

فال أقل من شـكر اهللا علـى    . هذه املقومات ليست أمة وليس هلا مكان يف األرض وال ذكر يف السماء            
 : نعمة هذا القرآن باالستجابة إىل صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن

فمـن   . . هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقـان      ،  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن      " 
  . .  " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .شهد منكم الشهر فليصمه

فيمـا عـدا     -  وهذه هي اآلية املوجبة الناسخة لرخصة اإلفطار والفدية بالنسبة للصحيح املقيم          
 : الشيخ والشيخة كما أسلفنا

  . .  " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " 
واملستيقن من مشـاهدة  . شهرأو من رأى منكم هالل ال   .  أي من حضر منكم الشهر غري مسافر      

 . اهلالل بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده يف إجياب الصوم عليه عدة أيام رمضان
 :  وملا كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثين منه من كان مريضا أو على سفر

  . .  " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " 
 : رمحة اهللا يف التكليف ويف الرخصة سواءوبيان ل،  وحتبيب ثالث يف أداء الفريضة

  . .  " يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر " 
وهي توحي  . فهي ميسرة ال عسر فيها    .  وهذه هي القاعدة الكربى يف تكاليف هذه العقيدة كلها        

مـن  وتطبع نفس املسلم بطـابع خـاص        ؛  بالسهولة واليسر يف أخذ احلياة كلها     ،  للقلب الذي يتذوقها  
مساحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشـاط          . السماحة اليت ال تكلف فيها وال تعقيد      

مع الشعور  . ومنو الشجرة الصاعدة يف طمأنينة وثقة ورضاء      ،  احلياة اجلادة وكأمنا هي مسيل املاء اجلاري      
 . الدائم برمحة اهللا وإرادته اليسر ال العسر بعباده املؤمنني

لكي يتمكن املضطر من إكمـال عـدة أيـام    ،  وم للمسافر واملريض يف أيام أخر      وقد جعل الص  
 : فال يضيع عليه أجرها، الشهر
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 .  " ولتكملوا العدة " 
 :  والصوم على هذا نعمة تستحق التكبري والشكر

  . .  " ولعلكم تشكرون. ولتكربوا اهللا على ما هداكم " 
وهـم  . الذين آمنوا بقيمة اهلدى الذي يسره اهللا هلم       أن يشعر    . .  فهذه غاية من غايات الفريضة    

، وهم مكفوفو القلوب عن التفكري يف املعصية      . جيدون هذا يف أنفسهم يف فترة الصيام أكثر من كل فترة          
ليكربوا اهللا على هـذه اهلدايـة       . وهم شاعرون باهلدى ملموسا حمسوسا    . ومكفوفو اجلوارح عن إتياا   
:  كما قال هلم يف مطلع احلديث عن الصيام       . ولتفيء قلوم إليه ذه الطاعة    . وليشكروه على هذه النعمة   

  . .  " لعلكم تتقون" 
وتتجلـى الغايـة    .  وهكذا تبدو منة اهللا يف هذا التكليف الذي يبدو شاقا على األبدان والنفوس            

ء حترسـه التقـوى     أدا،  واإلعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه األمة لتؤديه         ،  التربوية منه 
 . ورقابة اهللا وحساسية الضمري

|     |     | 
وحدود املتاع فيه وحـدود     ،  وقبل أن ميضي السياق يف بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام          

جند العوض الكامل احلبيب املرغـوب      . جند لفتة عجيبة إىل أعماق النفس وخفايا السريرة        . . اإلمساك
جند ذلك العوض وهذا اجلزاء يف القرب مـن          . . ملعجل على االستجابة هللا   واجلزاء ا ،  عن مشقة الصوم  

 : تصوره الفاظ رفافة شفافة تكاد تنري . . ويف استجابته للدعاء، اهللا
، فليسـتجيبوا يل  . فإين قريب أجيب دعوة الـداع إذا دعـان        ،  وإذا سألك عبادي عين    " 
  . .  " لعلهم يرشدون، وليؤمنوا يب

وأي ؟  وأيـة شـفافية   ؟  وأي انعطاف ؟  أية رقة  . . أجيب دعوة الداع إذا دعان     . .  فإين قريب 
وظـل هـذا    ،  وظل هذا القـرب   ،  وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف يف ظل هذا الود          ؟  إيناس

 ؟ اإليناس
 :  ويف كل لفظ يف التعبري يف اآلية كلها تلك النداوة احلبيبة

  . .  " دعوة الداع إذا دعانأجيب . وإذا سألك عبادي عين فإين قريب " 
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إمنا توىل بذاتـه     . . إين قريب : فقل هلم : مل يقل  . . والرد املباشر عليهم منه   ،   إضافة العباد إليه  
:  إمنا عجل بإجابة الدعاء    . . ومل يقل امسع الدعاء    . . قريب . . العلية اجلواب على عباده مبجرد السؤال     

  . .  " أجيب دعوة الداع إذا دعان" 
، والرضى املطمـئن  ،  والود املؤنس ،  آية تسكب يف قلب املؤمن النداوة احللوة       . .  إا آية عجيبة  

 . ومالذ أمني وقرار مكني، وقرىب ندية، ويعيش منها املؤمن يف جناب رضي . . والثقة واليقني
عبـاده  يوجه اهللا  . . وهذه االستجابة الوحية، وهذا القرب الودود،  ويف ظل هذا األنس احلبيب    

 . لعل هذا أن يقودهم إىل الرشد واهلداية والصالح، واإلميان به، إىل االستجابة له
  . .  " وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون، فليستجيبوا يل " 

فـاهللا  . وهي الرشد واهلدى والصالح . .  فالثمرة األخرية من االستجابة واإلميان هي هلم كذلك       
 . غين عن العاملني

فاملنهج اإلهلي الـذي اختـاره اهللا       . ئه اإلميان وتنشئه االستجابة هللا هو الرشد       والرشد الذي ينش  
. وال ينتهي إىل رشاد   ،  وما عداه جاهلية وسفه ال يرضاه راشد      ؛  للبشر هو املنهج الوحيد الراشد القاصد     

 فهـو . وعليهم أن يدعوه وال يستعجلوه    . واستجابة اهللا للعباد مرجوة حني يستجيبون له هم ويرشدون        
 . يقدر االستجابة يف وقتها بتقديره احلكيم

 عن سلمان الفارسي   - بإسناده -  أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون         
إن اهللا تعاىل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خريا فريدمها             :  " أنه قال  ع عن النيب  ا
  " . خائبني

ورواه عبـد   : عن ابن ثوبان   - بإسناده -  بن عبد الرمحن الدارمي     وأخرج الترمذي عن عبد اهللا    
ما على ظهر األرض مـن      :  " قال ع أن النيب : عن عبادة بن الصامت    - بإسناده - اهللا بن اإلمام أمحد   

ما مل يدع بإمث أو     ،  أو كف عنه من السوء مثلها     ،  رجل مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوة إال آتاه اهللا إياها          
  " . قطيعة رحم

دعوت فلم  : يقول. يستجاب ألحدكم ما مل يعجل    :  " قال ع أن رسول اهللا  :  ويف الصحيحني 
 !  "  . . يستجب يل
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ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعـة           :  " أنه قال  ع عن النيب :  ويف صحيح مسلم  
فلم ،  وقد دعوت ،   دعوت قد: يقول:  " قال. يا رسول اهللا وما االستعجال    : قيل " رحم ما مل يستعجل   

  " . فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، أر يستجاب يل
عن  - بإسناده - كما روى اإلمام أبو داود الطيالسي يف مسنده       ،   والصائم أقرب الدعاة استجابة   

 "  . . للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة    :  " يقول ع مسعت رسول اهللا  : قال ب عبد اهللا بن عمر   
عن عبد   - بإسناده - وروى ابن ماجه يف سننه    . بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا       فكان عبد اهللا    

ويف مسند اإلمام أمحـد      " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد      :  " ع قال النيب : اهللا بن عمر كذلك قال    
 ثالثة ال تـرد   :  " ع قال رسول اهللا  : قال : ا وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة       

وتفتح هلا  ،  ودعوة املظلوم يرفعها اهللا دون الغمام يوم القيامة       ،  والصائم حىت يفطر  ،  اإلمام العادل : دعوم
  "  . . بعزيت ألنصرنك ولو بعد حني: ويقول، أبواب السماء

 .  ومن مث جاء ذكر الدعاء يف ثنايا احلديث عن الصيام
|     |     | 

فيقرر هلم حل املباشرة للنسـاء يف ليلـة         . ض أحكام الصيام  مث ميضي السياق يبني للذين آمنوا بع      
كما يبني هلم مواعيد الصوم من الفجـر        ،  وحل الطعام والشراب كذلك   ،  الصوم ما بني املغرب والفجر    

 : وحكم املباشرة يف فترة االعتكاف يف املساجد، إىل الغروب
علم اهللا أنكـم    ؛  لباس هلن هن لباس لكم وأنتم     ،  أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم       " 

وكلـوا  ،  فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم      ؛  كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم      
وال ،  مث أمتوا الصيام إىل الليـل     ،  واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر          

كذلك يبني اهللا آياتـه للنـاس       . قربوهاتلك حدود اهللا فال ت    . تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد    
 .  " لعلهم يتقون

فـإذا  .  ويف أول فرض الصوم كانت املباشرة والطعام والشراب متتنع لو نام الصائم بعد إفطاره             
وقد . مل حتل له املباشرة ومل حيل له الطعام والشراب         - ولو كان قبل الفجر    - صحا بعد نومه من الليل    

مث صحا فلم حيل له الطعام والشراب       ،  فغلبه النوم ،  ا عند أهله وقت اإلفطار    وقع أن بعضهم مل جيد طعام     
كما وقع أن بعضهم نام بعد اإلفطار أو نامـت           ع مث جهد يف النهار التايل وبلغ أمره إىل النيب        . فواصل
ذا وبدت املشقة يف أخذ املسلمني       ع مث وجد يف نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إىل النيب          ،  امرأته
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ليحسوا بقيمة اليسـر ومبـدى الرمحـة        ،  فردهم اهللا إىل اليسر وجتربتهم حاضرة يف نفوسهم       ،  التكليف
 : نزلت حتل هلم املباشرة ما بني املغرب والفجر. ونزلت هذه اآلية . . واالستجابة
  . .  " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم " 

ولكن القرآن ال مير     . . وكالمها مقصود هنا ومباح   ،  ااأو املباشرة ذ  ،   والرفث مقدمات املباشرة  
وتنأى ا عن غلـظ     ،  متنح العالقة الزوجية شفافية ورفقا ونداوة     ،  على هذا املعىن دون ملسة حانية رفافة      

 : وتوقظ معىن الستر يف تيسري هذه العالقة، املعىن احليواين وعرامته
  . .  " هن لباس لكم وأنتم لباس هلن " 
واإلسـالم  . تستر كال منهما وتقيه   . وكذلك هذه الصلة بني الزوجني     . . لباس ساتر وواق   وال

ويأخذ بيده إىل معارج    ،  ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي    ،  الذي يأخذ هذا الكائن اإلنساين بواقعه كله      
، اللطيفـة وينسم عليها هذه النسـمة      . اإلسالم وهذه نظرته يليب دفعة اللحم والدم       . . االرتفاع بكليته 

  . . يف آن . . ويدثرها ذا الدثار اللطيف
 : وهو يكشف هلم عن رمحته باالستجابة هلواتف فطرم،  ويكشف هلم عن خبيئة مشاعرهم

  . .  " فتاب عليكم وعفا عنكم. علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم " 
أو ؛  والرغبـات املكبوتـة   ،  بيسةتتمثل يف اهلواتف احل   ،   وهذه اخليانة ألنفسهم اليت حيدثهم عنها     

مـذ  ،  ويف كلتا احلالتني لقد تاب عليهم وعفا عنهم        . . وقد ورد أن بعضهم أتاه    ،  تتمثل يف الفعل ذاته   
 : فأباح هلم ما كانوا خيتانون فيه أنفسهم . . ظهر ضعفهم وعلمه اهللا منهم

  . .  " فاآلن باشروهن " 
 : ودون توجيه النفوس يف هذا النشاط هللا أيضا، هللا ولكن هذه اإلباحة ال متضي دون أن تربط با

  . .  " وابتغوا ما كتب اهللا لكم " 
فكلتامها مـن  . مثرة املباشرة ،  ومن املتعة بالذرية  ،   ابتغوا هذا الذي كتبه اهللا لكم من املتعة بالنساء        

وهي موصولة  . ابتغاؤهاومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها و      ،  ومن املتاع الذي أعطاكم إياه    ،  أمر اهللا 
فليست إذن جمـرد انـدفاع حيـواين        . وهلا يف حسابه غاية   ،  ومن ورائها حكمة  . باهللا فهي من عطاياه   

 . منفصل عن ذلك األفق األعلى الذي يتجه إليه كل نشاط، موصول باجلسد
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ة وأفق أرفع من األرض ومـن حلظـة اللـذ        ،   ذا ترتبط املباشرة بني الزوجني بغاية أكرب منهما       
ومن مراجعة مثل هذه اإلحياءات يف التوجيه القـرآين          . . وذا تنظف هذه العالقة وترق وترقى     . بينهما

يف ،  ويف التصور اإلسالمي ندرك قيمة اجلهد املثمر احلكيم الذي يبذل لترقية هذه البشـرية وتطويرهـا               
املنـهج  . واالستعالء والنماء وهذا هو املنهج اإلسالمي للتربية      . حدود فطرا وطاقتها وطبيعة تكوينها    

 . وهو اللطيف اخلبري، وهو أعلم مبن خلق. اخلارج من يد اخلالق
 :  وكما أباح املباشرة أباح الطعام والشراب يف الفترة ذاا

  . .  " وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر " 
وليس هو ظهور اخليط األبيض يف السماء وهو        . مم اجلبال  أي حىت ينتشر النور يف األفق وعلى ق       

إنه : وحسب الروايات اليت وردت يف حتديد وقت اإلمساك نستطيع أن نقول          . ما يسمى بالفجر الكاذب   
وإننا منسك اآلن وفق املواعيد املعروفة يف قطرنا هـذا قبـل أوان اإلمسـاك    . قبل طلوع الشمس بقليل 

  . . زيادة يف االحتياطرمبا  . . الشرعي ببعض الوقت
ال يغرنكم نـداء    :  " ع قال رسول اهللا  : قال: عن مسرة بن جندب    - بإسناده -  قال ابن جرير  

مث رواه من حديث شعبة وغريه عن سواد         "  . . حىت ينفجر الفجر أو يطلع الفجر     ،  بالل وهذا البياض  
م أذان بـالل وال الفجـر       ال مينعكم مـن سـحورك     :  " ع قال رسول اهللا  : بن حنظلة عن مسرة قال    

والفجر املستطري يف األفق يسبق طلوع الشمس بوقت         "  . . ولكنه الفجر املستطري يف األفق    ،  املستطيل
. وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا لإلمسـاك       ،  يبكر يف األذان لتنبيه النائم     ا وكان بالل  . . قليل

  . . وإىل هذا كانت اإلشارة إىل أذان بالل
مبعـىن اخللـوة إىل اهللا يف        - واالعتكاف. م املباشرة يف فترة االعتكاف يف املساجد      مث يذكر حك  

يسـتحب يف    - أو ضرورة الطعام والشراب   ،  وعدم دخول البيوت إال لضرورة قضاء احلاجة      . املساجد
. وهي فتـرة جتـرد هللا      . . يف العشر األواخر منه    ع وكانت سنة رسول اهللا   . رمضان يف األيام األخرية   

وخيلص ،  الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء      ،   مث امنتعت فيها املباشرة حتقيقا هلذا التجرد الكامل        ومن
 : فيه القلب من كل شاغل

  . .  " وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد " 
 .  سواء يف ذلك فترة اإلمساك وفترة اإلفطار
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كل أمـر  .  توجيه كل نشاط وكل امتناع      ويف النهاية يربط األمر كله باهللا على طريقة القرآن يف         
 : كل حركة وكل سكون. وكل ي
  . .  " تلك حدود اهللا فال تقربوها " 

. فمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه       . لتكون هناك منطقة أمان    . .  والنهي هنا عن القرب   
مـن احملظـورات   فأحرى به أال يعرض إرادته لالمتحان بالقرب        ؛  واإلنسان ال ميلك نفسه يف كل وقت      

وألن اال هنا جمال حدود للمالذ والشـهوات كـان          . اعتمادا على أنه مينع نفسه حني يريد      ،  املشتهاة
ولكن هذا التحذير على هذا النحـو لـه        . واملقصود هو املواقعة ال القرب     . .  " فال تقربوها :  " األمر

 : إحياؤه يف التحرج والتقوى
  . .  " لعلهم يتقونكذلك يبني اهللا آياته للناس  " 

وهي غاية كبرية يدرك قيمتها الـذين       ،   وكذلك تلوح التقوى غاية يبني اهللا آياته للناس ليبلغوها        
 . املخاطبون ذا القرآن يف كل حني، آمنوا

|     |     | 
أكل أموال  : يرد حتذير من نوع آخر من األكل      ،  واالمتناع عن املأكل واملشرب   ،  ويف ظل الصوم  

واللحن ،  عن طريق التقاضي بشأا أمام احلكام اعتمادا على املغالطة يف القرائن واألسانيد           ،  لباطلالناس با 
وجييء هذا التحـذير    . وتكون احلقيقة غري ما بدا له     ،  حيث يقضي احلاكم مبا يظهر له     . بالقول واحلجة 

 : ليظللها جو اخلوف الرادع عن حرمات اهللا، والدعوة إىل تقواه، عقب ذكر حدود اهللا
وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أمـوال النـاس                 " 

 .  " باإلمث وأنتم تعلمون
هذا يف الرجل يكـون  : قال علي بن أيب طلحة وعن ابن عباس   :  "  ذكر ابن كثري يف تفسري اآلية     

وهو يعلم  ،  وهو يعرف أن احلق عليه    ،  احلكاموخياصم إىل   ،  فيجحد املال ،  وليس عليه فيه بينة   ،  عليه مال 
وعكرمة واحلسن وقتادة والسدي ومقاتـل      ،  وكذا روي عن جماهد وسعيد بن جبري      . أنه آمث آكل احلرام   

وقـد ورد يف    . ال ختاصم وأنت تعلم أنـك ظـامل       : بن حيان وعبد الرمحان بن زيد بن أسلم أم قالوا         
وإمنا يأتيين اخلصم فلعـل بعضـكم أن        ،  إمنا أنا بشر   " : قال ع الصحيحني عن أم سلمة أن رسول اهللا      
فليحملـها أو  . فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من نار، يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له      

  "  . . ليذرها
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. وال حيرم حـالال  ،  فحكم احلاكم ال حيل حراما    .  وهكذا يتركهم ملا يعلمونه من حقيقة دعواهم      
 . وإمثه على احملتال فيه. ظاهرإمنا هو ملزم يف ال

ويف الوصـية ويف  ، كما ربط يف القصـاص . وهكذا يربط األمر يف التقاضي ويف املال بتقوى اهللا        
وكلها مشدودة إىل تلك العروة الـيت       . فكلها قطاعات متناسقة يف جسم املنهج اإلهلي املتكامل       . الصيام

ويصـبح  . ال تتجزأ وال تتفرق. هلي وحدة واحدة ومن مث يصبح املنهج اإل     . . تربط قطاعات املنهج كله   
والعيـاذ  . فهو الكفر يف النهاية    . . إميانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض    ،  ترك جانب منه وإعمال جانب    

  . . باهللا
|     |     | 

تـأْتواْ الْبيـوت ِمـن      يسأَلُونك عِن األِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبر ِبأَنْ            + 
 وقَاِتلُواْ ِفي   189ظُهوِرها ولَـِكن الِْبر مِن اتقَى وأْتواْ الْبيوت ِمن أَبواِبها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ              

         ِحبالَ ي واْ ِإنَّ اللّهدتعالَ تو كُمقَاِتلُوني ِبيِل اللِّه الَِّذينس   ِدينتع190 الْم     مـوهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتو 
وأَخِرجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل والَ تقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحـراِم حتـى                

 فَِإِن انتهواْ فَِإنَّ اللّه غَفُور رِحـيم        191ك جزاء الْكَاِفِرين    يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِ     
192                 لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإالَّ عودواْ فَالَ عهِللِّه فَِإِن انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى الَ تتح مقَاِتلُوه193 و 

ِم والْحرمات ِقصاص فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى           الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحرا   
         ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو كُملَيِإلَـى          194ع ِديكُملْقُواْ ِبأَيالَ تِبيِل اللِّه وأَنِفقُواْ ِفي سو 

 وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه فَـِإنْ أُحِصـرتم فَمـا           195 وأَحِسنواْ ِإنَّ اللّه يِحب الْمحِسِنني       التهلُكَِة
 أَذًى  استيسر ِمن الْهدِي والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضاً أَو ِبهِ               

                   ِمن رسيتا اسفَم جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمن تفَم مٍك فَِإذَا أَِمنتسن قٍَة أَودص اٍم أَون ِصيةٌ ميأِْسِه فَِفدن رم
           متعجٍة ِإذَا رعبسو جاٍم ِفي الْحثَالثَِة أَي امفَِصي ِجدي ن لَّمِي فَمدالْه        ن لَّـمِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكرشع ِتلْك 

 الْحج أَشـهر    196يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب             
 ِجدالَ ِفي الْحج وما تفْعلُواْ ِمـن خيـٍر          معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ         

 لَيس علَـيكُم جنـاح أَن       197يعلَمه اللّه وتزودواْ فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن يا أُوِلي اَأللْباِب            
اٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشعِر الْحراِم واذْكُـروه كَمـا          تبتغواْ فَضالً من ربكُم فَِإذَا أَفَضتم من عرفَ       

        آلِّنيالض ِلِه لَِمنن قَبم مِإن كُنتو اكُمدِإنَّ          198ه واْ اللّهِفرغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح واْ ِمنأَِفيض ثُم 
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    ِحيمر غَفُور م    199اللّهتيفَِإذَا قَض           ا فَِمـنِذكْـر دأَش أَو اءكُمآب كَِذكِْركُم واْ اللّهفَاذْكُر اِسكَكُمنم
 ِوِمنهم من يقُولُ ربنا آِتنا ِفـي  200الناِس من يقُولُ ربنا آِتنا ِفي الدنيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خالٍَق   

   ِفي اآلِخرةً ونسا حيناِر      الدالن ذَابا عِقنةً ونس201ِة ح         اللّـهواْ وـبا كَسمم ِصيبن ملَه أُولَـِئك 
  202سِريع الِْحساِب 

واذْكُرواْ اللّه ِفي أَياٍم معدوداٍت فَمن تعجلَ ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تأَخر فَال ِإثْم علَيـِه                  
  _203مِن اتقَى واتقُواْ اللّه واعلَموا أَنكُم ِإلَيِه تحشرونَ ِل

|     |     | 
وأحكـام  ،  ونظم حياا ،  استطراد يف بيان فرائض هذه األمة وتكاليفها       - كسابقه - هذا الدرس 
 . وشريعتها مع غريها من األمم حوهلا، شريعتها فيما بينها

كما يتضمن تصحيحا لعادة جاهلية وهي       - مجع هالل  - نا عن األهلة   ويتضمن هذا الدرس بيا   
وأحكـام  ،  مث بيانا عن أحكام القتال عامة     ،  إتيان البيوت من ظهورها بدال من أبواا يف مناسبات معينة         

ويف النهاية بيانا لشعائر احلج والعمرة كما أقرهـا         . وعند املسجد احلرام خاصة   ،  القتال يف األشهر احلرم   
 . وعدل فيها كل ما ميت إىل التصورات اجلاهلية، الم وهذااإلس

وأحكامـا  ،  أحكاما تتعلق بالتصور واالعتقاد    - كما رأينا يف الدرس السابق     -  وهكذا نرى هنا  
وكلها يعقب عليهـا    ،  كلها تتجمع يف نطاق واحد     . . وأحكاما تتعلق بالقتال  ،  تتعلق بالشعائر التعبدية  
 . واهتعقيبات تذكر باهللا وتق

وأنه لـيس يف احلركـة      ،   يف موضوع إتيان البيوت من ظهورها جييء تعقيب يصحح معىن الرب          
وأتـوا  ، وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقـى :  " الظاهرة إمنا هو يف التقوى 

  . .  " البيوت من أبواا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
إن اهللا ال   .  " ويربط هذا حبب اهللا وكرهـه     ،   إىل عدم االعتداء    ويف القتال بصفة عامة يوجههم    

  . .  " حيب املعتدين
  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقني:  "  ويف القتال يف الشهر احلرام يعقب بتقوى اهللا

  . .  " وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني:  "  ويف اإلنفاق يعقب حبب اهللا للمحسنني
  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب:  "  التعقيب على بعض شعائر احلج يقول ويف
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:  "  ويف التعقيب اآلخر على بيان مواقيت احلج والنهي عن الرفث فيه والفسوق واجلدال يقـول      
  . .  " وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب

واتقوا اهللا واعلموا أنكـم إليـه       :  " اهللا بعد احلج جييء التعقيب     وحىت يف توجيه الناس لذكر      
  . .  " حتشرون

الـذي ال   ،  ناشئا من طبيعة هـذا الـدين      ،  وهكذا جند هذه األمور املتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقا       
ل وال يستقيم إال بأن يشـم     ،  عن التشريعات التنظيمية  ،  عن املشاعر القلبية  ،  تنفصل فيه الشعائر التعبدية   
وإال أن يشرف على    ،  وشؤون القلب وشؤون العالقات االجتماعية والدولية     ،  أمور الدنيا وأمور اآلخرة   

وأداة ،  ونظام واحـد شـامل    ،  ومنهج واحد متناسق  ،  فيصرفها وفق تصور واحد متكامل    ،  احلياة كلها 
 . واحدة هي هذا النظام اخلاص الذي يقوم على شريعة اهللا يف كافة الشؤون

   |     ||   
تطالعنا يف صورة مواقف يسـأل فيهـا        . وهناك ظاهرة يف هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع        

ويريدون أن يعرفوا   ،  هي الشؤون اليت تصادفهم يف حيام اجلديدة      ،  عن شؤون شىت   ع املسلمون نبيهم 
م الذي  وعن الظواهر اليت تلفت حسه    . ووفق نظامهم اجلديد  ،  كيف يسلكون فيها وفق تصورهم اجلديد     

  . . استيقظ جتاه الكون الذي يعيشون فيه
مث ،  مث يكرب حىت يستدير بـدرا     ،  ما بال القمر يبدو هالال    ؟  ما شأا  . .  فهم يسألون عن األهلة   

 ؟ مث خيتفي ليظهر هالال من جديد، يأخذ يف التناقص حىت يرتد هالال
 ؟ أية نسبة مما ميلكونوأي قدر و؟ من أي نوع من ماهلم ينفقون؟  ويسألون ماذا ينفقون

 ؟ هل جيوز.  ويسألون عن القتال يف الشهر احلرام وعند املسجد احلرام
 ! وقد كانوا أهل مخر يف اجلاهلية وأهل ميسر؟  ويسألون عن اخلمر وامليسر ما حكمهما

مث يسألون عن أشياء يف أخـص عالقـام         . وعالقتهم بنسائهم يف فترته   ؟   ويسألون عن احمليض  
 . وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن، بأزواجهم

  . .  وقد وردت أسئلة أخرى يف موضوعات متنوعة يف سور أخرى من القرآن أيضا
 :  وهذه األسئلة ذات دالالت شىت
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وبروز أوضـاع جديـدة يف      ،   فهي أوال دليل على تفتح وحيوية ومنو يف صور احلياة وعالقاا          
فلم يعودوا أولئـك األفـراد      ؛  ويتعلق به األفراد تعلقا وثيقا    ،  اتمع الذي جعل يأخذ شخصيته اخلاصة     

ويهم ؛  وهلا وضع يشد اجلميع إليه    ،  وهلا نظام ،  إمنا عادوا أمة هلا كيان    . وال تلك القبائل املتناثرة   ،  املبعثرين
وهي حالة جديدة أنشأها اإلسـالم بتصـوره ونظامـه           . . كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته      

 . حالة منو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساين بوجه عام . . لى السواءوقيادته ع
ممـا  ،  وتغلغل العقيدة اجلديدة وسيطرا على النفـوس      ،   وهي ثانيا دليل على يقظة احلس الديين      

فلـم  ،  جيعل كل أحد يتحرج أن يأيت أمرا يف حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة اجلديدة فيه                 
، وقد اخنلعت قلوم من كل مألوفـام يف اجلاهليـة         ،  ت سابقة يف احلياة يرجعون إليها     تعد هلم مقررا  

وهـذه احلالـة     . . ووقفوا ينتظرون التعليمات اجلديدة يف كل أمر من أمور احليـاة          ؛  وفقدوا ثقتهم ا  
 وكـل   عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراـا السـابقة        . الشعورية هي احلالة اليت ينشئها اإلميان احلق      

وتقوم على قدم االستعداد لتلقـي      ،  وتقف موقف احلذر من كل ما كانت تأتيه يف جاهليتها         ،  مألوفاا
فإذا تلقـت   . مربأة من كل شائبة   ،  لتصوغ حياا اجلديدة على أساسها    ،  كل توجيه من العقيدة اجلديدة    

.  مرتبطا بالتصور اجلديـد من العقيدة اجلديدة توجيها يقر بعض جزئيات من مألوفها القدمي تلقته جديدا        
ولكن من املهم أن تـرتبط هـذه        ؛  إذ ليس من احلتم أن يبطل النظام اجلديد كل جزئية يف النظام القدمي            

كمـا   . . متناسقا مع بقية أجزائه   ،  داخال يف كيانه  ،  فتصبح جزءا منه  ،  اجلزئيات بأصل التصور اجلديد   
، وتقوم على قواعده  ،   تنبثق من التصور اإلسالمي    فقد أصبحت . صنع اإلسالم بشعائر احلج اليت استبقاها     

 . وأنبتت عالقتها بالتصورات اجلاهلية ائيا
وقيام اليهود يف املدينة واملشركني يف مكة بني احلني         ؛   والداللة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة      
ملة مضللة على بعـض     وانتهاز كل فرصة للقيام حب    ،  واحلني مبحاولة التشكيك يف قيمة النظم اإلسالمية      

كما وقع يف سرية عبد اهللا بن جحش وما قيل من اشـتباكها يف قتـال مـع                   - التصرفات واألحداث 
مبـا يقطـع    ،  مما كان يستدعي بروز بعض االستفهامات واإلجابة عليها        - املشركني يف األشهر احلرم   

ومعىن هذه الداللـة أن     . .  ويسكب الطمأنينة واليقني يف قلوب املسلمني     ؛  الطريق على تلك احملاوالت   
سواء تلك املعركة الناشئة يف القلوب بني تصورات اجلاهلية وتصـورات           . القرآن كان دائما يف املعركة    

واملعركة الناشئة يف اجلو اخلارجي بني اجلماعة املسلمة وأعدائها الذين يتربصون ا من كـل               ؛  اإلسالم
 . جانب
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وأعداء األمة املسلمة هم    ؛  فس البشرية هي النفس البشرية    فالن.  هذه املعركة كتلك ما تزال قائمة     
وال جناة للنفس البشرية وال لألمة املسلمة إال بإدخال هذا القـرآن يف              . . والقرآن حاضر  . . أعداؤها
وما مل يستيقن املسلمون من هذه احلقيقة فـال          . . ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة      ،  املعركة

 ! فالح هلم وال جناح
أن تقبل على هذا القرآن ذا الفهـم وهـذا اإلدراك            . .  وأقل ما تنشئه هذه احلقيقة يف النفس      

، ويقاوم تصـورات اجلاهليـة    ،  أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشىء التصور اجلديد       . وهذا التصور 
الما مجـيال   وك،  ال كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل       . ويقيها العثرات ،  ويدفع عن هذه األمة   

، وحيركهـا ،  لقد نزله لينشىء حياة كاملـة      . . إنه ألمر غري هذا نزل اهللا القرآن       . . وينتهي أمر ،  يتلى
اليت تتناثر فيها الشهوات كمـا      ؛  ومشقات الطريق ،  ويقودها إىل شاطىء األمان بني األشواك والعثرات      

  . . واهللا املستعان. تتناثر فيها العقبات
|     |     | 

 : ن نواجه النصوص القرآنية يف هذا الدرس بالتفصيلواأل
وليس الرب بأن تأتوا البيـوت مـن        . هي مواقيت للناس واحلج   : قل. يسألونك عن األهلة   " 
  . .  " واتقوا اهللا لعلكم تفلحون، وأتوا البيوت من أبواا. ولكن الرب من اتقى، ظهورها

ظهورها ومنوها  : ل الذي أسلفناه عن األهلة    سئل ذلك السؤا   ع إن النيب :  تقول بعض الروايات  
وقد ؟  يا رسول اهللا مل خلقت األهلة     : إم قالوا : وتقول بعض الروايات  ؟  ما باهلا تصنع هذا    . . وتناقصها

 : ع فقال اهللا لنبيه. يكون هذا السؤال يف صيغته األخرية أقرب إىل طبيعة اجلواب
  . .  " هي مواقيت للناس واحلج: قل " 

   عدول القرآن عن اإلجابة العلمية إىل وظيفة األهلةداللة 
ويف ،  ويف نكاحهم وطالقهم وعدم   ،  ويف صومهم وفطرهم  ،   مواقيت للناس يف حلهم وإحرامهم    

 . ويف أمور دينهم وأمور دنياهم على سواء . . معامالم وجتارام وديوم
فهو يف كلتا احلالتني اجته     ،  ال الثاين  وسواء كان هذا اجلواب ردا على السؤال األول أو على السؤ          

وحدثهم عن وظيفة األهلة يف واقعهم ويف حيام ومل         ؛  إىل واقع حيام العملي ال إىل جمرد العلم النظري        
 . ما بال القمر يبدو هالال    : حيدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة يف مدلول السؤال           
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. يفة القمر يف اموعة الشمسية أو يف توازن حركة األجرام السماوية          كذلك مل حيدثهم عن وظ    . إخل. . 
فما هو اإلحياء الذي ينشـئه هـذا االجتـاه يف           ؟  ملاذا خلق اهللا األهلة   : وهي داخلة يف مضمون السؤال    

 ؟ اإلجابة
كان بصدد إنشاء    . . وجمتمع خاص ،  ونظام خاص ،   لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص      

لتنشىء منوذجا معينا مـن اتمعـات غـري      ،  ذات دور خاص يف قيادة البشرية     ،   األرض أمة جديدة يف  
وتقـود إليهـا   ؛ ولتقر قواعد هذه احلياة يف األرض     ؛  ولتعيش حياة منوذجية خاصة غري مسبوقة     ؛  مسبوق

 . الناس
 هـم  إذا؛ عن هذا السؤال رمبا كانت متنح السائلني علما نظريا يف الفلـك          " العلمية "  واإلجابة

ولقد كان ذلـك    ،  أن يستوعبوا هذا العلم   ،  مبا كان لديهم من معلومات قليلة يف ذلك احلني        ،  استطاعوا
كانت تعـد   ،  ألن العلم النظري من هذا الطراز يف حاجة إىل مقدمات طويلة          ،  مشكوكا فيه كل الشك   

 . بالقياس إىل عقلية العامل كله يف ذلك الزمان معضالت
وال تفيدها كثريا يف املهمة األوىل اليت جـاء         ،  اليت مل تتهيأ هلا البشرية     من هنا عدل عن اإلجابة      

إذ القرآن قد جاء ملا هـو أكـرب مـن تلـك     . وليس جماهلا على أية حال هو القرآن. القرآن من أجلها  
كمـا حيـاول بعـض       . . ومل جييء ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طيب         . املعلومات اجلزئية 
أو كما حياول بعض الطاعنني فيه أن يتلمسوا خمالفاته هلـذه           ،   يلتمسوا فيه هذه العلوم    املتحمسني له أن  

 ! العلوم
إن جماله هو   .  إن كلتا احملاولتني دليل على سوء اإلدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته وجمال عمله            

ولوضع ،  تباطه خبالقه وإن وظيفته أن ينشىء تصورا عاما للوجود وار       . النفس اإلنسانية واحلياة اإلنسانية   
وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح لإلنسـان           ؛  اإلنسان يف هذا الوجود وارتباطه بربه     

وإطـالق  ،  اليت تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة      ،  ومن بينها طاقته العقلية    . . أن يستخدم كل طاقاته   
وتصل إىل ما   ،  وبالتجريب والتطبيق  - حة لإلنسان يف احلدود املتا   - بالبحث العلمي  - اال هلا لتعمل  

 . ليست ائية وال مطلقة بطبيعة احلال، تصل إليه من نتائج
، ومشـاعره ومفهوماتـه   ،  تصوره واعتقـاده  :  إن مادة القرآن اليت يعمل فيها هي اإلنسان ذاته        

 املـادة بشـىت وسـائله       واإلبداع يف عامل  ،  أما العلوم املادية   . . وروابطه وعالقاته ،  وسلوكه وأعماله 
مبا أا أساس خالفتـه يف      . فهي موكولة إىل عقل اإلنسان وجتاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته        ،  وصنوفه
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، والقرآن يصحح له فطرته كـي ال تنحـرف وال تفسـد            . . ومبا أنه مهيأ هلا بطبيعة تكوينه     ،  األرض
ويزوده بالتصور العـام    ؛  املوهوبة له ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته            

وهو أي اإلنسـان     - وطبيعة العالقة القائمة بني أجزائه    ،  وتناسق تكوينه ،  لطبيعة الكون وارتباطه خبالقه   
وال يعطيه تفصيالت    . . مث يدع له أن يعمل يف إدراك اجلزئيات واالنتفاع ا يف خالفته            - أحد أجزائه 

 . عمله الذايتألن معرفة هذه التفصيالت جزء من 
وأن ،  الذين حياولون أن يضيفوا إليه ما ليس منـه        ،   وإين ألعجب لسذاجة املتحمسني هلذا القرآن     

 . حيملوا عليه ما مل يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات يف علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها                
 ! كأمنا ليعظموه ذا ويكربوه. 

ألنـه هـو    . . وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلـها     ،   إن القرآن كتاب كامل يف موضوعه     
والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل       . . اإلنسان ذاته الذي يكشف هذه املعلومات وينتفع ا       

كما يعـاجل   . بناء شخصيته وضمريه وعقله وتفكريه    . والقرآن يعاجل بناء هذا اإلنسان نفسه     . يف اإلنسان 
وبعد أن  .  يسمح هلذا اإلنسان بأن حيسن استخدام هذه الطاقات املذخورة فيه          بناء اتمع اإلنساين الذي   

يتركه القرآن  ،  ويوجد اتمع الذي يسمح له بالنشاط     ،  يوجد اإلنسان السليم التصور والتفكري والشعور     
وقد ضمن له مـوازين التصـور       . يف جمال العلم والبحث والتجريب    ،  وخيطيء ويصيب ،  يبحث وجيرب 

 . لتفكري الصحيحوالتدبر وا
 كذلك ال جيوز أن نعلق احلقائق النهائية اليت يذكرها القرآن أحيانا عن الكون يف طريقه إلنشـاء     

ال جيوز أن نعلق هـذه       . . وطبيعة التناسق بني أجزائه   ،  التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه خبالقه     
حقـائق   " وال حىت مبا يسـميه    ،   ونظرياته بفروض العقل البشري  ،  احلقائق النهائية اليت يذكرها القرآن    

 . مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة يف نظره " علمية
أيا كانـت    - أما ما يصل إليه البحث اإلنساين     .  إن احلقائق القرآنية حقائق ائية قاطعة مطلقة      

 وظـروف هـذه     وهي مقيدة حبدود جتاربـه    ؛  فهي حقائق غري ائية وال قاطعة      - األدوات املتاحة له  
أن نعلـق احلقـائق      - حبكم املنهج العلمي اإلنساين ذاته     - فمن اخلطأ املنهجي   . . التجارب وأدواا 

 ! وهي كل ما يصل إليه العلم البشري. النهائية القرآنية حبقائق غري ائية
 الـيت   واألمر أوضح بالقياس إىل النظريات والفـروض       "  . . احلقائق العلمية  "  هذا بالقياس إىل  

وكل النظريات اخلاصة بنشأة    ؛  ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية       " . علمية " تسمى
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وكل النظريات اخلاصة بنشـأة      . . وكل النظريات اخلاصة بنفس اإلنسان وسلوكه     ؛  اإلنسان وأطواره 
وإمنا هي نظريـات    . حىت بالقياس اإلنساين   " حقائق علمية  " فهذه كلها ليست   . . اتمعات وأطوارها 

كل قيمتها أا تصلح لتفسري أكرب قدر من الظـواهر الكونيـة أو احليويـة أو النفسـية أو                   . وفروض
! أو يفسر تلك الظواهر تفسريا أدق     ،  إىل أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكرب من الظواهر         . االجتماعية

، قابلة ألن تنقلب رأسـا علـى عقـب   بل ؛ ومن مث فهي قابلة دائما للتغيري والتعديل والنقص واإلضافة   
 ! أو بتفسري جديد موعة املالحظات القدمية، بظهور أداة كشف جديدة

أو  -  وكل حماولة لتعليق اإلشارات القرآنية العامة مبا يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغرية             
كما أا تنطوي   . سيحتتوي أوال على خطأ منهجي أسا      - حىت حبقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا      

  . . على معان ثالثة كلها ال يليق جبالل القرآن الكرمي
ومن هنـا   . هي اهلزمية الداخلية اليت ختيل لبعض الناس أن العلم هو املهيمن والقرآن تابع            :  األوىل

على حـني أن القـرآن كتـاب كامـل يف           . أو االستدالل له من العلم    . حياولون تثبيت القرآن بالعلم   
وكل ما يصـل    ،  والعلم ما يزال يف موضوعه ينقض اليوم ما أثبته باألمس         . وائي يف حقائقه  ،  موضوعه

وكلها ليس من طبيعتها أن تعطـي       ،  ألنه مقيد بوسط اإلنسان وعقله وأدواته     ،  إليه غري ائي وال مطلق    
 . حقيقة واحدة ائية مطلقة

ة ائية مطلقة تعاجل بناء اإلنسان بنـاء        وهي أنه حقيق  . سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته    :  والثانية
حىت ال يصطدم   . مع طبيعة هذا الوجود وناموسه اإلهلي      - بقدر ما تسمح طبيعة اإلنسان النسبية      - يتفق

. ويستخدم بعض نواميسـه يف خالفتـه      ،  بل يصادقه ويعرف بعض أسراره    ؛  اإلنسان بالكون من حوله   
وفق ما يهديه إليه عقله املوهوب له ليعمل        ،  يب والتطبيق نواميسه اليت تكشف له بالنظر والبحث والتجر      

 ! ال ليتسلم املعلومات املادية جاهزة
لنصوص القرآن كي حنملها ونلهث ا       - مع التمحل والتكلف   - هي التأويل املستمر  :  والثالثة

 . وكل يوم جيد فيها جديد. وراء الفروض والنظريات اليت ال تثبت وال تستقر
  . . كما أنه حيتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا،  يتفق وجالل القرآنوكل أولئك ال

عن الكون واحليـاة     - ومن حقائق  -  ولكن هذا ال يعين أال ننتفع مبا يكشفه العلم من نظريات          
:  " ولقد قال اهللا سـبحانه    . إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان       ! كال . . واإلنسان يف فهم القرآن   

ومن مقتضى هذه اإلشارة أن نظل       . .  " ا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق         سنريهم آياتن 
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وأن نوسع مبا يكشفه مدى املـدلوالت       . نتدبر كل ما يكشفه العلم يف اآلفاق ويف األنفس من آيات اهللا           
 . القرآنية يف تصورنا

هنا ؟   ليست ائية وال مطلقة    ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية املطلقة مبدلوالت       ؟   فكيف
 : ينفع املثال

مث تكشـف املالحظـات      . .  " وخلق كل شيء فقدره تقديرا    :  "  يقول القرآن الكرمي مثال   
األرض يئتها هذه وببعـد      . . العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة يف هذا الكون          

وبسرعة ،  وحجم الشمس والقمر بالنسبة حلجمها    ،  لبعدوبعد القمر عنها هذا ا    ،  الشمس عنها هذا البعد   
هـي الـيت     . . . وبآالف من اخلصائص   . . وبتكوين سطحها هذا  ،  ومبيل حمورها هذا  ،  حركتها هذه 

هـذه   . . فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة وال مصادفة غري مقصـودة            . . تصلح للحياة وتوائمها  
فـال   . . وتعميقه يف تصورنا   " ق كل شيء فقدره تقديرا    وخل:  " املالحظات تفيدنا يف توسيع مدلول    

  . . وهكذا . . بأس من تتبع مثل هذه املالحظات لتوسيع هذا املدلول وتعميقه
 : هذه األمثلة األخرى، ولكن الذي ال جيوز وال يصح علميا . .  هذا جائز ومطلوب
مث توجد نظريـة يف النشـوء        . .  " خلق اإلنسان من ساللة من طني     :  "  يقول القرآن الكرمي  

وأـا  ،  وأن هذه اخللية نشأت يف املاء     ،  واالرتقاء لواالس ودارون تفترض أن احلياة بدأت خلية واحدة        
هذا : لنقول. فنحمل حنن هذا النص القرآين ونلهث وراء النظرية       . تطورت حىت انتهت إىل خلق اإلنسان     

 ! ! هو الذي عناه القرآن
فقد دخل عليها من التعديل يف أقل من قرن من الزمان           . وال ليست ائية  إن هذه النظرية أ    . .  ال

وقد ظهر فيها من النقص املبين على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثـة الـيت               . ما يكاد يغريها ائيا   
وهي معرضة غـدا    . ما يكاد يبطلها  ،  حتتفظ لكل نوع خبصائصه وال تسمح بانتقال نوع إىل نوع آخر          

فهي تثبت  . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها      . بينما احلقيقة القرآنية ائية    . . نللنقض والبطال 
وهي ائية يف النقطة اليت تسـتهدفها وهـي   . فقط أصل نشأة اإلنسان وال تذكر تفصيالت هذه النشأة    

  . . وال زيادة . . وكفى . . أصل النشأة اإلنسانية
فيثبت حقيقة ائية عـن الشـمس        . .  " ي ملستقر هلا  والشمس جتر :  "  ويقول القرآن الكرمي  

إن الشمس جتري بالنسبة ملا حوهلا من النجوم بسرعة قدرت بنحـو            : ويقول العلم  . . وهي أا جتري  
 170ولكنها يف دوراا مع ارة اليت هي واحدة من جنومها جتري مجيعا بسـرعة               .  ميال يف الثانية   12
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إن هذه تعطينـا    . ذه املالحظات الفلكية ليست هي عني مدلول اآلية القرآنية        ولكن ه  . . ميال يف الثانية  
يف أن   - أما اآلية القرآنية فتعطينا حقيقـة ائيـة        . . حقيقة نسبية غري ائية قابلة للتعديل أو البطالن       

 . فال نعلق هذه بتلك أبدا . . وكفى - الشمس جتري
 .  " فروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها      أومل ير الذين ك   :  "  ويقول القرآن الكرمي  

فنحمل النص القـرآين     . . إن األرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها       : مث تظهر نظرية تقول   . 
 ! هذا ما تعنيه اآلية القرآنية: ونقول. ونلهث لندرك هذه النظرية العلمية

وهناك عدة نظريات عن نشأة األرض      . يةفهذه نظرية ليست ائ   ! ليس هذا هو الذي تعنيه     . . ال
وهي حتدد فقـط أن  . أما احلقيقة القرآنية فهي ائية ومطلقة ! يف مثل مستواها من ناحية اإلثبات العلمي      

 . . هذا ما ال تتعرض له اآليـة      ؟  ما هي السماء اليت فصلت عنها     ؟  كيف . . األرض فصلت عن السماء   
إنه املدلول النهائي املطابق    : لفروض العلمية يف هذا املوضوع    ومن مث ال جيوز أن يقال عن أي فرض من ا          

 ! لآلية
فقد أردنا به إيضاح املنهج الصحيح يف االنتفاع بالكشوف         ،   وحسبنا هذا االستطراد ذه املناسبة    

دون تعليقها بنظرية خاصة أو حبقيقة علمية خاصـة         ،  العلمية يف توسيع مدلول اآليات القرآنية وتعميقها      
 . وفرق بني هذا وذاك . . تطابق وتصديقتعليق 

|     |     | 
 : مث نعود إىل النص القرآين

، وأتوا البيوت من أبواـا    ،  ولكن الرب من اتقى   . وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها       " 
  . .  " واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

وبـني  ،   هي مواقيت للناس واحلج     واالرتباط بني شطري اآلية يبدو أنه هو املناسبة بني أن األهلة          
عـن   - بإسـناده  - يف الصحيحني  . . عادة جاهلية خاصة باحلج هي اليت يشري إليها شطر اآلية الثاين          

فجـاء رجـل    ،  كان األنصار إذا حجوا فجاءوا مل يدخلوا من قبل أبواب البيوت          :  " قال ا الرباء
؛ س الرب بأن تأتوا البيوت مـن ظهورهـا        ولي:  " فرتلت. فكأنه عري بذلك  ،  منهم فدخل من قبل بابه    

  . .  " ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواا
كانت األنصار إذا قدموا من سـفرهم       :  ورواه أبو داود عن شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء قال          

 . فرتلت هذه اآلية . . مل يدخل الرجل من قبل بابه
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أو يف احلج بصفة خاصـة وهـو األظهـر يف           ،  مة وسواء كانت هذه عادم يف السفر بصفة عا       
فجاء القرآن ليبطل هذا التصـور       - أي اخلري أو اإلميان    - فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو الرب      ،  السياق
وجاء يصـحح التصـور     . وال يؤدي إىل شيء   ،  وهذا العمل املتكلف الذي ال يستند إىل أصل       ،  الباطل

وليس شكلية من الشكليات    . الشعور باهللا ورقابته يف السر والعلن     هو  . فالرب هو التقوى   . . اإلمياين للرب 
 . وال تعين أكثر من عادة جاهلية. اليت ال ترمز إىل شيء من حقيقة اإلميان

 : بوصفها سبيل الفالح، وكرر اإلشارة إىل التقوى.  كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبواا
  . .  "  لعلكم تفلحونواتقوا اهللا، وأتوا البيوت من أبواا " 

وربط هذه احلقيقة برجاء الفالح املطلق       - هي التقوى  -  وذا ربط القلوب حبقيقة إميانية أصيلة     
ووجه املؤمنني إىل إدراك نعمة اهللا      ،  وأبطل العادة اجلاهلية الفارغة من الرصيد اإلمياين      ؛  يف الدنيا واآلخرة  

  . . كل ذلك يف آية واحدة قصرية . . ناس واحلجعليهم يف األهلة اليت جعلها اهللا مواقيت لل
|     |     | 

وعن القتال عند املسجد احلرام ويف األشهر احلـرم         ،  بعد ذلك جييء بيان عن القتال بصفة عامة       
 : وهي مرتبطة باجلهاد كل االرتباط، كما جتيء الدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا، بصفة خاصة

واقتلوهم حيث  ،  إن اهللا ال حيب املعتدين    ،  ذين يقاتلونكم وال تعتدوا   وقاتلوا يف سبيل اهللا ال     " 
وال تقاتلوهم عنـد املسـجد      . والفتنة أشد من القتل   . وأخرجوهم من حيث أخرجوكم   ،  ثقفتموهم

فإن انتهوا فإن اهللا غفـور  . كذلك جزاء الكافرين  ،  فإن قاتلوكم فاقتلوهم  ،  احلرام حىت يقاتلوكم فيه   
الشهر . فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني      ؛  ال تكون فتنة ويكون الدين هللا     وقاتلوهم حىت   . رحيم

، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى علـيكم         . احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص    
سنوا وأح،  وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة        . واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقني      

  . .  " إن اهللا حيب احملسنني
نزل قبلـها اإلذن مـن اهللا       .  ورد يف بعض الروايات أن هذه اآليات هي أول ما نزل يف القتال            

وأحس املؤمنون بأن هذا اإلذن هو مقدمة لفرض اجلهـاد          . للمؤمنني الذين يقاتلهم الكفار بأم ظلموا     
أذن للذين يقاتلون بـأم     :  "  آيات سورة احلج   كما وعدهم اهللا يف   ،  وللتمكني هلم يف األرض   ،  عليهم
. ربنـا اهللا : الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولـوا  . وإن اهللا على نصرهم لقدير    ،  ظلموا

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهـا اسـم اهللا                 
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الذين إن مكناهم يف األرض أقـاموا الصـالة         ،  قوي عزيز إن اهللا ل  ،  ولينصرن اهللا من ينصره   . كثريا
  . .  " وهللا عاقبة األمور، وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر

، وأعطيت هلم إشارة االنتصاف من هذا الظلـم       ،   ومن مث كانوا يعرفون مل أذن هلم بأم ظلموا        
كفوا أيديكم وأقيموا الصـالة وآتـوا         " :وقيل هلم ،  بعد أن كانوا مكفوفني عن دفعه وهم يف مكة        

نستطيع أن حندس بعض أسـباا علـى سـبيل           . . وكان هذا الكف حلكمة قدرها اهللا      . .  " الزكاة
 . التقدير البشري الذي ال حيصى وال يستقصى
أنه كان يراد أوال تطويع نفوس املؤمنني من العرب للصرب          ،   وأول ما نراه من أسباب هذا الكف      

يسـتجيبون  ،  وقد كانوا يف اجلاهلية شديدي احلماسة     . وانتظارا لإلذن ،  وخضوعا للقيادة ،   لألمر امتثاال
وبناء األمة املسلمة اليت تنهض بالدور العظيم الذي نيطت بـه            . . وال يصربون على الضيم   ،  ألول ناعق 

، ا تقدر وتدبر  وتطاع فيم ،  وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر   ،  هذه األمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية      
حىت لو كانت هذه الطاعة على حساب األعصاب اليت تعودت االندفاع واحلماسة واخلفة للهيجاء عند               

ومحزة بن عبـد املطلـب يف       ،  ومن مث استطاع رجال من طراز عمر بن اخلطاب يف محيته           . . أول داع 
وأن يربطـوا علـى     ؛  ة املسلمة وأمثاهلما من أشداء املؤمنني األوائل أن يصربوا للضيم يصيب الفئ         ،  فتوته

كفوا أيـديكم   :  " وأن خيضعوا ألمر القيادة العليا وهي تقول هلم        ع أعصام يف انتظار أمر رسول اهللا     
، واحلماسة والتـدبر  ،  ومن مث وقع التوازن بني االندفاع والتروي       . .  " وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة   

  . . ت تعد ألمر عظيميف هذه النفوس اليت كان . . واحلمية والطاعة
كانـت  ، هو أن البيئة العربية   . .  واألمر الثاين الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال يف مكة           

ممـا يـثري   ، وفيهم من ميلك رد الصاع صـاعني      ،  وقد كان صرب املسلمني على األذى     . بيئة خنوة وجندة  
عت قريش على مقاطعة بين هاشـم يف  وقد حدث بالفعل عندما أمج؛ النخوة وحيرك القلوب حنو اإلسالم 

ثارت نفوس  ،  أنه عندما اشتد االضطهاد لبين هاشم      ع كي يتخلوا عن محاية الرسول    ،  شعب أيب طالب  
وانتهى هذا احلصار حتت تـأثري هـذا        . ومزقت الصحيفة اليت تعاهدوا فيها على املقاطعة      ،  جندة وخنوة 

فيما يبدو لنـا مـن      ،   يف خطة الكف عن املقاومة     الشعور الذي كانت القيادة اإلسالمية يف مكة تراعيه       
 . خالل دراسة السرية كحركة

فقد كـان   . ومما يتعلق ذا اجلانب أن القيادة اإلسالمية مل تشأ أن تثري حربا دموية داخل البيوت              
؛ وكانت هذه البيوت هي اليت تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينـهم          . املسلمون حينذاك فروعا من البيوت    
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ولو أذن للمسلمني أن يدفعوا عـن أنفسـهم         .  هناك سلطة موحدة هي اليت تتوىل اإليذاء العام        ومل تكن 
مما كان جيعل    . . وأن يقع دم يف كل أسرة     ،  لكان معىن هذا اإلذن أن تقوم معركة يف كل بيت         ،  يومذاك
فأما بعد   . . هاوتشعل النار فيها من داخل    ،  يبدو دعوة تفتت البيوت    - يف نظر البيئة العربية    - اإلسالم

جتند اجليوش وتقود   ،  تواجه سلطة أخرى يف مكة    ،  اهلجرة فقد انعزلت اجلماعة املسلمة كوحدة مستقلة      
بالنسبة لكـل مسـلم يف   ، وهذا وضع متغري عما كان عليه الوضع الفردي يف مكة  . . احلمالت ضدها 

 . داخل أسرته
حلكمة يف كف املسلمني يف مكة عـن         هذه بعض األسباب اليت تلوح للنظرة البشرية من وراء ا         

وقد يأيت  ،  وهم حمصورون يف مكة   ،  وقد يضاف إليها أن املسلمني إذ ذاك كانوا قلة        . دفع الفتنة واألذى  
، فشاء اهللا أن يكثروا   . يف صورة مجاعة ذات قيادة حربية ظاهرة      ،  القتل عليهم لو تعرضوا لقتال املشركني     

  . . م بعد هذا يف القتالمث أذن هل، وأن يتحيزوا يف قاعدة آمنة
 وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات احلركة اإلسـالمية               

وهذه اآليات املبكرة يف الرتول قد تضمنت بعض األحكـام املوافقـة           . ]مث خارج اجلزيرة    [  يف اجلزيرة 
وهي يف  . سكر اإلسالم ومعسكر الشرك   مع. ملقتضيات املوقف يف بدء املناجزة بني املعسكرين األساسيني       

ومل تعدل من ناحية املبدأ إال تعديال يسريا يف         ،  الوقت ذاته متثل بعض األحكام الثابتة يف القتال بوجه عام         
 . سورة براءة

|     |     | 
، تصلح أساسا لتفسري آيات القتال هنا     ،  ولعله حيسن أن نقول كلمة جمملة عن اجلهاد يف اإلسالم         

 : قبل مواجهة النصوص القرآنية يف هذا املوضع بصفة خاصة، اضع القرآنية األخرىويف املو
لتكون قاعدة للحياة البشـرية     ؛   لقد جاءت هذه العقيدة يف صورا األخرية اليت جاء ا اإلسالم          

ريق ولتقوم األمة املسلمة بقيادة البشرية يف ط      ؛  ولتكون منهجا عاما للبشرية مجيعها    ،  يف األرض من بعدها   
كمـا  ، املنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود اإلنساين ،  اهللا وفق هذا املنهج   

قيادا إىل هذا اخلري الذي ال خري غريه يف مناهج اجلاهليـة  . املرتل من عند اهللا،  أوضحهما القرآن الكرمي  
ومتتيعها ذه النعمة اليت ال تعـدهلا  ،  هذا املنهج ورفعها إىل هذا املستوى الذي ال تبلغه إال يف ظل           ،  مجيعا
وال يعتدي عليها معتـد بـأكثر مـن         ،  واليت تفقد البشرية كل جناح وكل فالح حني حترم منها         ،  نعمة

 . واحليلولة بينها وبني ما أراده هلا خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال، حرماا من هذا اخلري
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وأال تقـف   ،  بشرية أن تبلغ إليها الدعوة إىل هذا املنهج اإلهلي الشـامل           ومن مث كان من حق ال     
 . عقبة أو سلطة يف وجه التبليغ بأي حال من األحوال

 مث كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا يف اعتناق هـذا                  
مل يكـن لـه أن   ، هم أن يعتنقه بعد البيانفإذا أىب فريق من. ال تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة     ؛  الدين

وما ؛  وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل هلا احلرية واالطمئنان          . يصد الدعوة عن املضي يف طريقها     
  . . يضمن للجماعة املسلمة املضي يف طريق التبليغ بال عدوان

ال . وسيلة من وسائل الفتنة    فإذا اعتنقها من هداهم اهللا إليها كان من حقهم أال يفتنوا عنها بأي              
وكان . وال بإقامة أوضاع من شأا صد الناس عن اهلدى وتعويقهم عن االستجابة           . باألذى وال باإلغراء  

، ضمانا حلرية العقيدة  . من واجب اجلماعة املسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض هلم باألذى والفتنة            
ومحاية للبشرية من احلرمان من ذلك اخلـري        ،   اهللا يف احلياة   وإقرارا ملنهج ،  وكفالة ألمن الذين هداهم اهللا    

 . العام
وهو أن حتطـم كـل قـوة        ؛   وينشأ عن تلك احلقوق الثالثة واجب آخر على اجلماعة املسلمة         

وأن . أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفنت الناس عنـها        ،  تعترض طريق الدعوة وإبالغها للناس يف حرية      
ال مبعـىن    . . ويكون الـدين هللا   ،  تنة للمؤمنني باهللا غري ممكنة لقوة يف األرض       تظل جتاهد حىت تصبح الف    

حبيث ال خيشى أن يدخل فيه من يريد        ،  ولكن مبعىن استعالء دين اهللا يف األرض      . إكراه الناس على اإلميان   
. وأن يبقـى عليـه    ،  وأن يستجيب له  ،  وال خياف قوة يف األرض تصده عن دين اهللا أن يبلغه          ؛  الدخول

بأيـة  . وحبيث ال يكون يف األرض وضع أو نظام حيجب نور اهللا وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل اهللا                 
 . وسيلة وبأية أداة

 .  ويف حدود هذه املباديء العامة كان اجلهاد يف اإلسالم
 . وال بأي شارة أخرى، غري متلبسة بأي هدف آخر،  وكان هلذه األهداف العليا وحدها

ومحاية منـهجها وشـريعتها يف      ؛  ومحايتها من الفتنة  ؛  حلمايتها من احلصار  . دة إنه اجلهاد للعقي  
وحبيث يلجأ إليهـا    ؛  وإقرار رايتها يف األرض حبيث يرهبها من يهم باالعتداء عليها قبل االعتداء           ؛  احلياة

 . كل راغب فيها ال خيشى قوة أخرى يف األرض تتعرض له أو متنعه أو تفتنه
ويعترب الذين يقتلـون فيـه      ؛  ويقره ويثيب عليه  ،  د الذي يأمر به اإلسالم     وهذا هو اجلهاد الوحي   

 . والذين حيتملون أعباءه أولياء؛ شهداء
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|     |     | 
وهذه اآليات من سورة البقرة يف هذا الدرس كانت تواجه وضع اجلماعة املسلمة يف املدينة مـع                 

 - وهـي ،  وفتنوهم يف عقيدم  ،   دينهم وآذوهم يف ،  مشركي قريش الذين أخرجوا املؤمنني من ديارهم      
 : متثل قاعدة أحكام اجلهاد يف اإلسالم - مع هذا

وبقتال من يقاتلهم   ،   وتبدأ اآليات بأمر املسلمني بقتال هؤالء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوم          
 : ولكن دون اعتداء، يف أي وقت ويف أي مكان

  . .  " إن اهللا ال حيب املعتدين، وال تعتدوا، وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم " 
والراية اليت ختاض حتتها املعركة     ،   ويف أول آية من آيات القتال جند التحديد احلاسم هلدف القتال          

 : يف وضوح وجالء
  . .  " وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم " 

القتال يف  . لبشرية يف حروا الطويلة   ال ألي هدف آخر من األهداف اليت عرفتها ا        ،   إنه القتال هللا  
وال يف سـبيل    ؛  وال يف سبيل املغامن واملكاسـب     ،  ال يف سبيل األجماد واالستعالء يف األرض      . سبيل اهللا 

إمنا هو القتال لتلـك      . . وال يف سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس          ؛  األسواق واخلامات 
وإقـرار  ،  القتال إلعالء كلمـة اهللا يف األرض      ،  اد يف اإلسالم  األهداف احملددة اليت من أجلها شرع اجله      

وما عدا هذه   ،  أو أن جيرفهم الضالل والفساد    ،  ومحاية املؤمنني به أن يفتنوا عن دينهم      ،  منهجه يف احلياة  
 . وليس ملن خيوضها أجر عند اهللا وال مقام، فهي حرب غري مشروعة يف حكم اإلسالم

 : ىحتديد املد،  ومع حتديد اهلدف
  . .  " وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين " 

 والعدوان يكون بتجاوز احملاربني املعتدين إىل غري احملاربني من اآلمنني املساملني الذين ال يشكلون              
كالنساء واألطفال والشيوخ والعباد املـنقطعني      ،  خطرا على الدعوة اإلسالمية وال على اجلماعة املسلمة       

ووضع ا حدا   ،  كما يكون بتجاوز آداب القتال اليت شرعها اإلسالم        . . ل ملة ودين  للعبادة من أهل ك   
تلك الشناعات الـيت ينفـر    . . للشناعات اليت عرفتها حروب اجلاهليات الغابرة واحلاضرة على السواء       

 . وتأباها تقوى اإلسالم، منها حس اإلسالم
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الـيت  ،  ف عن طبيعة هذه اآلداب    تكش،  ووصايا أصحابه  ع  وهذه طائفة من أحاديث الرسول    
 : عرفتها البشرية أول مرة على يد اإلسالم

فنهى رسـول   ع وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهللا   :  " قال ب  عن ابن عمر  
 . ]أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي [  "  . . عن قتل النساء والصبيان ع اهللا

[  "  . . إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجـه     :  " ع اهللاقال رسول   : قال ا  وعن أيب هريرة  
 . ]أخرجه الشيخان 

رجلـني  [  إن وجدمت فالنا وفالنا   :  " فقال ع بعثنا رسول اهللا  :  " قال ا  وعن أيب هريرة  
وإن ،  كنت أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا     :  " فلما أردنا اخلروج قال    " . فأحرقومها بالنار  ]من قريش   
أخرجه البخاري وأبو داود والترمـذي  [  "  . . ذب ا إال اهللا تعاىل فإن وجدمتومها فاقتلومها      النار ال يع  

[ . 
[  "  . . أعف الناس قتلة أهـل اإلميـان      :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن ابن مسعود  

 . ]أخرجه أبو داود 
[  "  . . بى واملثلـة  عن النه  ع ى رسول اهللا  :  " قال ا  وعن عبد اهللا بن يزيد األنصاري     

 . ]أخرجه البخاري 
، فأتى بأربعة أعالج من العـدو     ،  غزونا مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد       :  وعن ابن يعلى قال   
ينهى عن   ع مسعت رسول اهللا  : فقال ا فبلغ ذلك أبا أيوب األنصاري    . فأمر م فقتلوا صربا بالنبل    

فأعتق أربع رقاب   ،  فبلغ ذلك عبد الرمحن   .  ما صربا  لو كانت دجاجة  ،  فوالذي نفسي بيده  . قتل الصرب 
 . ]أخرجه أبو داود [  . . )1(

فلما بلغنا  ؛  يف سرية  ع بعثنا رسول اهللا  : قال ا  وعن احلارث بن مسلم بن احلارث عن أبيه       
 ال إلـه إال اهللا : قولوا: فقلت هلم. فتلقاين أهل احلي بالرنني؛  استحثثت فرسي فسبقت أصحايب    )2(املغار  

أخـربوه   ع فلما قدمنا على رسول اهللا    ! حرمتنا الغنيمة : وقالوا،  فالمين أصحايب . فقالوها. )3(تحرزوا  
                                                 

وأعتق عبد الرمحن بن خالد . . وفيه نوع من التعذيب باملوت البطيء . القتل بصفحة السيف ال بشفرته:  قتل الصرب)1(
 . بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل اخلطأ

 .  أي مكان اإلغارة على العدو)2(
 .  حتفظوا وتصانوا وحترم دماؤكم وأموالكم)3(
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إن اهللا تعاىل قد كتب لك بكل إنسان منهم         :  " مث قال يل  . فدعاين فحسن يل ما صنعت    . بالذي صنعت 
  ]أخرجه أبو داود [  "  . . كذا وكذا من األجر

إذا أمر األمري على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى            ع ول اهللا كان رس :  وعن بريدة قال  
. قاتلوا من كفر باهللا   ،  يف سبيل اهللا  ،  اغزوا باسم اهللا  :  " مث قال له  . ومبن معه من املسلمني خريا    ،  اهللا تعاىل 

 . ]أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي [  "  . . اغزوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا
ستجدون قوما زعمـوا    :  " أنه قال يف وصيته جلنده     ا وروى مالك عن أيب بكر الصديق      

 "  . وال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما       ،  فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له    ،  أم حبسوا أنفسهم هللا   
 . 

ـ  . . وهذه هي أهدافه منها   ؛  وهذه هي آدابه فيها   ؛   فهذه هي احلرب اليت خيوضها اإلسالم      ي وه
 : تنبثق من ذلك التوجيه القرآين اجلليل

  . .  " إن اهللا ال حيب املعتدين، وال تعتدوا، وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم " 
وال ينصـرون بعـدم    - فعددهم قليل -  وقد كان املسلمون يعلمون أم ال ينصرون بعددهم    

فـإذا  . م ينصرون بإميام وطاعتهم وعون اهللا هلم      إمنا ه  - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم       - وعتادهم
فقد ختلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنـون          ع هم ختلوا عن توجيه اهللا هلم وتوجيه رسول اهللا        

 . . ومن مث كانت تلك اآلداب مرعية حىت مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل              . إليه
، عاد فنهى عن حرقهمـا     ]رجلني من قريش    [  فأمر حبرق فالن وفالن    ع وملا فار الغضب برسول اهللا    

 . ألنه ال حيرق بالنار إال اهللا
وأخرجوهم من  ،   مث ميعن السياق يف توكيد القتال هلؤالء الذين قاتلوا املسلمني وفتنوهم يف دينهم            

ـ . ويف أي مكان وجـدوهم ، واملضي يف القتال حىت يقتلوهم على أية حالة،  ديارهم تثناء املسـجد  باس
مهمـا  ،  وإال أن يدخلوا يف دين اهللا فتكف أيدي املسلمني عنهم         . إال أن يبدأ الكفار فيه بالقتال     . احلرام

 : كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم
وال . والفتنة أشد من القتل    - وأخرجوهم من حيث أخرجوكم   ،  واقتلوهم حيث ثقفتموهم   " 

فإن . كذلك جزاء الكافرين  . فإن قاتلوكم فاقتلوهم  . حىت يقاتلوكم فيه  تقاتلوهم عند املسجد احلرام     
  . .  " انتهوا فإن اهللا غفور رحيم
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أشـد  . ومن مث فهي أشد من القتل     .  إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما يف احلياة اإلنسانية          
أو ،  ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد واألذى الفعلي       . من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام احلياة      

وتزين هلم الكفر به أو     ،  بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اهللا            
، وأقرب األمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي حيرم تعليم الدين ويبيح تعليم اإلحلاد             . االعراض عنه 

بينما يقبح هلم اتبـاع     ؛  وحيسنها للناس بوسائل التوجيه   ،  بيح احملرمات كالزنا واخلمر   ويسن تشريعات ت  
 . وجيعل من هذه األوضاع فروضا حتمية ال ميلك الناس التفلت منها. الفضائل املشروعة يف منهج اهللا

هـي   . . وإعطاؤها هذه القيمة الكربى يف حياة البشرية      ،   وهذه النظرة اإلسالمية حلرية العقيدة    
[  فغاية الوجود اإلنساين هـي العبـادة      . ونظرته إىل غاية الوجود اإلنساين    ،  اليت تتفق مع طبيعة اإلسالم    

. وأكرم ما يف اإلنسان حريـة االعتقـاد       . ]ويدخل يف نطاقها كل نشاط خري يتجه به صاحبه إىل اهللا            
 عليه ما ال جيين عليـه قاتـل         جيين،  ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة      ،  فالذي يسلبه هذه احلرية   

واقتلـوهم   . .  "  " واقتلوهم:  " إمنا قال . وقاتلوهم: لذلك مل يقل   . . ومن مث يدفعه بالقتل   . حياته
مـع   - وبأية وسيلة متلكوـا   ؛  يف أية حالة كانوا عليها    . أي حيث وجدمتوهم   . .  " حيث ثقفتموهم 

 . ارمراعاة أدب اإلسالم يف عدم املثلة أو احلرق بالن
وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله      ،  الذي كتب اهللا له األمن    ،   وال قتال عند املسجد احلرام    

ال قتـال    . . وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه األمن واحلرمة والسالم          ]عليه السالم   [  إبراهيم
وعنـد ذلـك    . تال املسلمني عنده  فيبدأون بق ،  عند املسجد احلرام إال للكافرين الذين ال يرعون حرمته        

الذين يفتنـون   ،  فذلك هو اجلزاء الالئق بالكافرين     . . يقاتلهم املسلمون وال يكفون عنهم حىت يقتلوهم      
 . الذي عاشوا يف جواره آمنني، وال يرعون حرمة للمسجد احلرام، الناس عن دينهم

  . .  " فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم " 
ال جمرد االنتهاء عـن قتـال     ،  هو االنتهاء عن الكفر   ،  أهل غفران اهللا ورمحته    واالنتهاء الذي يست  

ولكنه . فاالنتهاء عن قتال املسلمني وفتنتهم قصاراه أن يهادم املسلمون        . املسلمني أو فتنتهم عن الدين    
لينـالوا  ،  نفالتلويح باملغفرة والرمحة هنا يقصد به إطماع الكفار يف اإلميـا          . ال يؤهل ملغفرة اهللا ورمحته    

 . املغفرة والرمحة بعد الكفر والعدوان
ويسقط عنهم القصاص والدية مبجـرد      ،  وهو يلوح للكفار باملغفرة والرمحة    ،   وما أعظم اإلسالم  
 ! ! ! وفعلو بأهله األفاعيل، الذي قتلوا منه وفتنوا، دخوهلم يف الصف املسلم
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وأال يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة        ،   وغاية القتال هي ضمانة أال يفنت الناس عن دين اهللا         
وذلك بأن يعز   . وتسلط عليهم فيه املغريات واملضلالت واملفسدات     ،  الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام     

وال خيشى أحـد    ،  فال جيرؤوا على التعرض للناس باألذى والفتنة      ،  ويهابه أعداؤه ،  دين اهللا ويقوى جانبه   
واجلماعة املسلمة مكلفة إذن أن تظـل        . . و أن تلحق به األذى والفتنة     يريد اإلميان أن تصده عنه قوة أ      

 : وحىت تصبح الغلبة لدين اهللا واملنعة؛ تقاتل حىت تقضي على هذه القوى املعتدية الظاملة
 .  " فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني      . وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا        " 

 . 
وهي اليت كانـت تفـنت      ،  يواجه قوة املشركني يف شبه اجلزيرة      - عند نزوله  -  وإذا كان النص  

. واجلهاد ماض إىل يوم القيامة    . مستمر التوجيه ،  فإن النص عام الداللة   ،  ومتنع أن يكون الدين هللا    ،  الناس
تجابة واالس،  وحتول بينهم وبني مساع الدعوة إىل اهللا      ،  ففي كل يوم تقوم قوة ظاملة تصد الناس عن الدين         

واجلماعة املسلمة مكلفة يف كل حني أن حتطم هـذه القـوة            . واالحتفاظ ا يف أمان   ،  هلا عند االقتناع  
 . يستمعون وخيتارون ويهتدون إىل اهللا، وتطلق الناس أحرارا من قهرها؛ الظاملة

تكرار هذا ال  . . بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل     ،   وهذا التكرار يف احلديث عن منع الفتنة      
وينشىء مبدأ عظيما يعين يف حقيقته ميالدا جديدا لإلنسان علـى        ؛  يوحي بأمهية األمر يف اعتبار اإلسالم     

، وتوضع حياته يف كفة وعقيدتـه يف كفـة        ،  ميالدا تتقرر فيه قيمة اإلنسان بقيمة عقيدته      . يد اإلسالم 
إـم أولئـك الـذين       "  . . ناإلنسا " كذلك يتقرر يف هذا املبدأ من هم أعداء       . فترجح كفة العقيدة  

أولئك الذين حيرمون البشرية أكرب عنصر للخري       . ويؤذون مسلما بسبب إسالمه   ،  يفتنون مؤمنا عن دينه   
 " وأن تقتلهم حيث وجدم   ،  وهؤالء على اجلماعة املسلمة أن تقاتلهم      . . وحيولون بينها وبني منهج اهللا    

  . .  " حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا
وما . هذا املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم يف أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما                 و

وما يزال األذي والفتنـة تلـم        . . تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها يف شىت العصور          
ة يف دينـه واألذى     وكل من يتعرض للفتن    . . باملؤمنني أفرادا ومجاعات وشعوبا كاملة يف بعض األحيان       

وأن ؛  مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل     ،  ويف أي شكل من األشكال    ،  يف عقيدته يف أية صورة من الصور      
  . . فكان ميالدا جديدا لإلنسان، حيقق املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم
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أي  - فال عدوان علـيهم ؛ وكفوا عن احليلولة بني الناس ورم   ؛   فإذا انتهى الظاملون عن ظلمهم    
 : ألن اجلهاد إمنا يوجه إىل الظلم والظاملني - ال مناجزة هلم

 . )1( " فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني " 
وإال فهو العـدل والقسـط      .  ويسمى دفع الظاملني ومناجزم عدوانا من باب املشاكلة اللفظية        

 . ودفع العدوان عن املظلومني
 : حلرم كما بني حكمه عند املسجد احلرام مث يبني حكم القتال يف األشهر ا

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما       . الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص      " 
  . .  " واعلموا أن اهللا مع املتقني، واتقوا اهللا، اعتدى عليكم

وقـد  . احلرام فالذي ينتهك حرمة الشهر احلرام جزاؤه أن حيرم الضمانات اليت يكفلها له الشهر              
كما جعل األشهر احلرم واحة لألمن والسالم يف        ؛  جعل اهللا البيت احلرام واحة لألمن والسالم يف املكان        

فمن أىب أن يسـتظل ـذه       . وال ميس فيها حي بسوء    ،  واحلرمات واألموال ،  تصان فيها الدماء  . الزمان
والذي ينتـهك احلرمـات ال تصـان        . فجزاؤه أن حيرم هو منها    ،  الواحة وأراد أن حيرم املسلمني منها     

ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسـلمني توضـع يف حـدود ال               . . فاحلرمات قصاص ،  حرماته
 : فما تباح هذه املقدسات إال للضرورة وبقدرها. يعتدوا

  . .  " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم " 
كمـا   - وقد كانوا يعلمون  . مون موكولون يف هذا إىل تقواهم     واملسل . .  بال جتاوز وال مغاالة   

ويف هـذا    . . بعد أمرهم بالتقوى  . فيذكرهم هنا بأن اهللا مع املتقني     . أم إمنا ينصرون بعون اهللا     - تقدم
  . . الضمان كل الضمان

|     |     | 
، فسـه بعـدة القتـال   ولقد كان ااهد املسلم جيهز ن. واجلهاد كما حيتاج للرجال حيتاج للمال    

إمنا كان هنـاك تطـوع      . مل تكن هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند       . . وزاد القتال ،  ومركب القتال 

                                                 
وهذا هو . . ال إله إال اهللا : زل فيما بعد يف سورة براءة، األمر بقتال املشركني يف كافة اجلزيرة العربية حىت يقولوا ن )1(

فال يدع وراءه أعداء له . لتخلص اجلزيرة لإلسالم. التعديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف اإلسالم واجلماعة املسلمة        
 . زيرةوهو يواجه عداوات الروم والفرس خارج اجل
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إا ال حتتاج حينئـذ أن تنفـق        . وهذا ما تصنعه العقيدة حني تقوم عليها النظم       . بالنفس وتطوع باملال  
 ! تقدم القادة متطوعني ينفقون هم عليهاإمنا يتقدم اجلند وي، لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها

مل ،  والذود عن منهج اهللا ورايـة العقيـدة       ،   ولكن كثريا من فقراء املسلمني الراغبني يف اجلهاد       
وكـانوا  . وال ما يتجهزون به من عدة احلرب ومركب احلـرب ،  يكونوا جيدون ما يزودون به أنفسهم     

فإذا مل جيـد  . الذي ال يبلغ على األقدام،  املعركة البعيد يطلبون أن حيملهم إىل ميدان     ع جييئون إىل النيب  
كما حكى عنـهم     . .  " تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون          " ما حيملهم عليه  
 . القرآن الكرمي

. اإلنفاق لتجهيز الغزاة  . من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا           
  . . احبت الدعوة إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف معظم املواضعوص

 :  وهنا يعد عدم اإلنفاق لكة ينهى عنها املسلمون
  . .  " وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني، وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة " 

. لكة للجماعة بـالعجز والضـعف  و،  واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اهللا لكة للنفس بالشح     
 . كما كان يقوم اإلسالم، وخباصة يف نظام يقوم على التطوع

 :  مث يرتقي م من مرتبة اجلهاد واإلنفاق إىل مرتبة اإلحسان
  . .  " وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني " 

ن تعبـد اهللا    أ:  " ع وهي كما قال رسـول اهللا     .  ومرتبه اإلحسان هي عليا املراتب يف اإلسالم      
 . )1( " فإن مل تكن تراه فإنه يراك، كأنك تراه

، وتنتهي عـن املعاصـي كلـها      ،  فإا تفعل الطاعات كلها   ،   وحني تصل النفس إىل هذه املرتبة     
 . ويف السر والعلن على السواء، وتراقب اهللا يف الصغرية والكبرية

. لنفس يف أمر اجلهاد إىل اإلحسـان فيكل ا،   وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال واإلنفاق       
  . . أعلى مراتب اإلميان

|     |     | 

                                                 
 .  يف الصحيحني من حديث اإلميان)1(
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والتسلسل يف السياق واضح بني احلـديث   . بعد ذلك جييء احلديث عن احلج والعمرة وشعائرمها       
؛ واحلديث عن القتال يف األشهر احلرم وعـن املسـجد احلـرام          ؛  عن األهلة وإا مواقيت للناس واحلج     

 :  والعمرة وشعائرمها يف اية الدرس نفسهواحلديث عن احلج
وال حتلقوا رؤوسكم حـىت     . فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي     . وأمتوا احلج والعمرة هللا    " 

. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسـك                . يبلغ اهلدي حمله  
فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلـج         . ن اهلدي فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر م         

واتقـوا اهللا   . ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلـرام        ،  تلك عشرة كاملة  ،  وسبعة إذا رجعتم  
فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق        ،  احلج أشهر معلومات   . . واعلموا أن اهللا شديد العقاب    

واتقون يـا أويل    ،  وتزودوا فإن خري الزاد التقوى    ،  مه اهللا وما تفعلوا من خري يعل    . وال جدال يف احلج   
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند       . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم        . . األلباب

مث أفيضوا من حيـث أفـاض       . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني        ،  املشعر احلرام 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آبـاءكم   . .  غفور رحيمإن اهللا،  الناس واستغفروا اهللا  

: ومنهم من يقول  . ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من خالق        : فمن الناس من يقول   . أو أشد ذكرا  
أولئك هلم نصيب ممـا كسـبوا واهللا        . وقنا عذاب النار  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة       

ومن تأخر فال   ،  واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه            .  .سريع احلساب 
  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون، إمث عليه ملن اتقى

فإن أحصـرمت   :  " وليس لدينا تاريخ حمدد لرتول آيات احلج هذه إال رواية تذكر أن قوله تعاىل             
كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع بـه       .  احلديبية سنة ست من اهلجرة     نزلت يف  " فما استيسر من اهلدي   

 .  " وأمتوا احلج والعمرة هللا   :  " سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية       . لفرضية احلج يف اإلسالم   
. الواردة يف سـورة آل عمـران       . .  " وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال         " أو بآية . 

:  وقد ذكر اإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتاب       . س لدينا عن وقت نزوهلا رواية قطعية الثبوت       فهذه كتلك لي  
حج  ع ارتكانا منه إىل أن الرسول    ؛  إن احلج فرض يف السنة التاسعة أو العاشرة من اهلجرة          " زاد املعاد " 

 . .  أو العاشـرة  وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما يف السنة التاسـعة         ؛  حجة الوداع يف السنة العاشرة    
يؤخر حجـه    ع فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي اليت جعلت الرسول        . ولكن هذا ال يصلح سندا    

وقـد  . أمريا على احلج يف السنة التاسعة      ا وخباصة إذا الحظنا أنه أرسل أبا بكر      . إىل السنة العاشرة  
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ركني حيضرون موسم احلـج     مث تذكر أن املش   ؛  ملا رجع من غزوة تبوك هم باحلج       ع ورد أن رسول اهللا   
علي بن   ع فأرسل،  مث نزلت براءة   . . فكره خمالطتهم ،  وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة    ،  على عادم 

ويعلن يوم النحر إذا    ،  وينهي ا عهود املشركني   ،  يبلغ مطلع براءة للناس    - كرم اهللا وجهه   - أيب طالب 
. وال يطوف بالبيت عريـان    ،  حيج بعد العام مشرك   وال  ،  أنه ال يدخل اجلنة كافر    :  " اجتمع الناس مبىن  

حىت تطهر البيـت مـن       ع ومن مث مل حيج    "  . . فهو إىل مدته   ع ومن كان له عهد عند رسول اهللا      
  . . املشركني ومن العرايا

وقـد ورد أن  .  وهناك ما يستأنس به على أن فريضة احلج وشعائره قد أقرها اإلسالم قبل هـذا          
إال أن آيات سورة احلـج      . ولكن هذا القول قد ال جيد سندا قويا       .  قبل اهلجرة  الفريضة كتبت يف مكة   

وقد ورد  . بوصفها الشعائر اليت أمر اهللا إبراهيم ا      ،  ذكرت معظم شعائر احلج    - على األرجح  - املكية
ركع وطهر بييت للطائفني والقائمني وال    ،  وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا         :  " فيها

ليشـهدوا  . وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميـق             ،  السجود
منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة األنعام فكلوا منها وأطعمـوا                  

ذلـك ومـن     "  . .  " وليطوفوا بالبيت العتيق  ،  وليوفوا نذورهم ،  مث ليقضوا تفثهم  . البائس الفقري 
  " مث حملها إىل البيت العتيق    ،  لكم فيها منافع إىل أجل مسمى     ،  يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب      

فـإذا  . والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا عليهـا صـواف               . .  " 
لن ينال  . كم لعلكم تشكرون  كذلك سخرناها ل  . وأطعموا القانع واملعتر  ،  وجبت جنوا فكلوا منها   

، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هـداكم            ،  اهللا حلومها وال دماؤها   
  . .  " وبشر احملسنني

 وقد ذكر يف هذه اآليات أو أشري إىل اهلدي والنحر والطواف واإلحالل من اإلحرام وذكر اسم                
.  اخلطاب موجها إىل األمة املسلمة موصولة بسرية أبيهم إبراهيم         وكان. وهي شعائر احلج األساسية   . اهللا

فإذا كانت  . باعتباره شعرية إبراهيم الذي إليه ينتسب املسلمون      ،  مما يشري إىل فرضية احلج يف وقت مبكر       
جعلـت أداء    - وهم سدنة الكعبـة إذ ذاك      - قد وجدت عقبات من الصراع بني املسلمني واملشركني       

وقد رجحنا يف أوائل هذا اجلزء أن بعـض املسـلمني   . فذلك اعتبار آخر، عض الوقت الفريضة متعذرا ب  
 . بعد حتويل القبلة يف السنة الثانية من اهلجرة؛ كانوا يؤدون الفريضة أفرادا يف وقت مبكر
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وعن ،  لنواجه اآليات الواردة هنا عن شعائره     ،   وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض احلج        
 . ثرية يف ثناياهاالتوجيهات الك

|     |     | 
وال حتلقـوا رؤوسـكم      - فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي      - وأمتوا احلج والعمرة هللا    " 

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صـيام أو صـدقة أو                 . حىت يبلغ اهلدي حمله   
فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف       . يفمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلد        : فإذا أمنتم . نسك

ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام واتقـوا        . تلك عشرة كاملة   - احلج وسبعة إذا رجعتم   
  . .  " اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب

وتقسيم الفقـرات يف    ،   وأول ما يالحظ يف بناء اآلية هو تلك الدقة التعبريية يف معرض التشريع            
وجميء االستدراكات على كل حكم قبل االنتقـال        . ستقل كل فقرة ببيان احلكم الذي تستهدفه      اآلية لت 

  . . مث ربط هذا كله يف النهاية بالتقوى وخمافة اهللا . . إىل احلكم التايل
 والفقرة األوىل يف اآلية تتضمن األمر بإمتام أعمال احلج والعمرة إطالقا مىت بدأ احلاج أو املعتمر                

 : وجتريد التوجه ما هللا؛ رة أو حبج أو ما معافأهل بعم
  . .  " وأمتوا احلج والعمرة هللا " 

وفهم بعضهم أنه األمر بإمتامـه      .  وقد فهم بعض املفسرين من هذا األمر أنه إنشاء لفريضة احلج          
هـا  فالعمرة ليست فريضة عند اجلميع ومع هذا ورد األمر هنـا بإمتام            - وهذا هو األظهر   - مىت بدىء 

ويؤخذ من هذا األمـر     . مما يدل على أن املقصود هو األمر باإلمتام ال إنشاء الفريضة ذا النص            . كاحلج
. إال أنه مىت أهل ا املعتمر فإن امتامها يصبح واجبا          - ولو أا ابتداء ليست واجبة     - كذلك أن العمرة  

وليست موقوتة  . ؤدي على مدار العام   واألشهر أا ت  . والعمرة كاحلج يف شعائرها ما عدا الوقوف بعرفة       
 . بأشهر معلومات كاحلج

من عدو مينع احلاج واملعتمـر      .  ويستدرك من هذا األمر العام بإمتام احلج والعمرة حالة اإلحصار         
 - أو من مرض وحنوه مينع من إمتام أعمال احلـج والعمـرة            - وهذا متفق عليه   - من إكمال الشعائر  

  : -  باملرض والراجح صحتهواختلفوا يف تفسري اإلحصار
  . .  " فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي " 
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 ويف هذه احلالة ينحر احلاج أو املعتمر ما تيسر له من اهلدي وحيل من إحرامه يف موضعه الـذي                   
ولو كان مل يصل بعد إىل املسجد احلرام ومل يفعل من شعائر احلج والعمـرة إال اإلحـرام عنـد                    . بلغه

ويترك لبس املخـيط    ،  هو املكان الذي يهل منه احلاج أو املعتمر باحلج أو العمرة أو ما معا             و[  امليقات
  ] . . . وحيرم عليه حلق شعره أو تقصريه أو قص أظافره كما حيرم عليه صيد الرب وأكله، من الثياب

ن ومن معه مـن املسـلمني دو       ع  وهذا ما حدث يف احلديبية عندما حال املشركون بني النيب         
على أن يعتمر يف العام     ،  مث عقدوا معه صلح احلديبية    ،  سنة ست من اهلجرة   ،  الوصول إىل املسجد احلرام   

أمر املسلمني الذين معه أن ينحروا يف املوضـع          ع وأن رسول اهللا  ؛  فقد ورد أن هذه اآلية نزلت     . القادم
فوسهم أن حيلوا قبـل أن يبلـغ        وشق على ن  ،  الذي بلغوا إليه وحيلوا من إحرامهم فتلبثوا يف تنفيذ األمر         

 . . هديه أمامهم وأحل من إحرامـه      ع حىت حنر النيب   - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة      - اهلدي حمله 
  . . )1(ففعلوا 

وجيـوز  ،  وهي اإلبل والبقر والغنم واملعز    ،  واهلدي من النعم  ،  أي ما تيسر  ،  وما استيسر من اهلدي   
، كما اشترك كل سبعة يف بدنة يف عمرة احلديبية        ،  اقة أو بقرة  أن يشترك عدد من احلجاج يف بدنة أي ن        

 . وجيوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو املعز فتجزيء؛ فيكون هذا هو ما استيسر
أو اإلحصـار   ،   واحلكمة من هذا االستدراك يف حالة اإلحصار بالعدو كما وقع يف عام احلديبية            

والقيـام  ، الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من اهللا فالغرض األول من    ،  هي التيسري ،  باملرض
مث وقف العدو أو املرض أو ما يشبهه يف الطريق فال حيرم احلـاج أو               ،  فإذا مت هذا  . بالطاعات املفروضة 

وهذا التيسري هو الذي    . فينحر ما معه من اهلدى وحيل     . ويعترب كأنه قد أمت   . املعتمر أجر حجته أو عمرته    
 . ح اإلسالم وغاية الشعائر وهدف العبادةيتفق مع رو

يعود السياق فينشىء حكما جديدا عاما من أحكام        ،   وبعد هذا االستدراك من األمر األول العام      
 . احلج والعمرة

  . .  " وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله " 
إشارة إىل اإلحالل   وهو   - فال جيوز حلق الرؤوس   .  وهذا يف حالة اإلمتام وعدم وجود اإلحصار      

بعد الوقوف  . وهو مكان حنره  . إال بعد أن يبلغ اهلدي حمله      - من اإلحرام باحلج أو العمرة أو منهما معا       

                                                 
 .  يراجع تفصيل هذا يف تفسري سورة الفتح يف اجلزء السادس والعشرين)1(
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أما قبل  . وعندئذ حيل احملرم  ،  والنحر يكون يف مىن يف اليوم العاشر من ذي احلجة         . واإلفاضة منها ،  بعرفة
 . بلوغ اهلدي حمله فال حلق وال تقصري وال إحالل

 :  واستدراكا من هذا احلكم العام جييء هذا االستثناء
  . .  " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " 

أو كان به أذى من اهلوام اليت تتكون يف         ،   ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس         
قبل أن يبلغ    -،    ر والواقع يبيح للمحرم أن حيلق شعره      فاإلسالم دين اليس  ،  الشعر حني يطول وال ميشط    

صيام ثالثـة   : وذلك يف مقابل فدية    - وقبل أن يكمل أفعال احلج    ،  اهلدي الذي ساقه عند اإلحرام حمله     
قـال   ع وهذا التحديد حلديث الـنيب    . أو ذبح شاة والتصدق ا    ،  أو صدقة بإطعام ستة مساكني    ،  أيام

:  فقـال . والقمل يتناثر على وجهي    ع محلت إىل النيب  : قال - بن عجرة بإسناده إىل كعب     - البخاري
أو أطعـم سـتة     ،  صم ثالثة أيام  : قال. ال: قلت؟  أما جتد شاة  . ما كنت أرى أن اجلهد بلغ بك هذا       " 

  "  . . وأحلق رأسك، لكل مسكني نصف صاع من طعام، مساكني
 :  مث يعود إىل حكم جديد عام يف احلج والعمرة

  . .  " فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي،  أمنتمفإذا " 
فمن أراد التمتع بالعمرة إىل احلج فلينحـر مـا          ،  ومتكنتم من أداء الشعائر   ،   أي فإذا مل حتصروا   

حىت إذا  . أن املسلم قد خيرج للعمرة فيهل حمرما عند امليقات        : وتفصيل هذا احلكم   . . استيسر من اهلدي  
. أحرم للحج وانتظر أيامـه     - وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة        - رةفرغ من العم  

هذه صورة من    . . وهي شوال وذو القعدة والعشرة األوىل من ذي احلجة        ،  وهذا إذا كان يف أشهر احلج     
قضـى  فـإذا   . والصورة الثانية هي أن حيرم من امليقات بعمرة وحج معا         . صور التمتع باحلج إىل العمرة    

ويف أي من احلالتني على      - وهذه هي الصورة الثانية للتمتع    . مناسك العمرة انتظر حىت يأيت موعد احلج      
ويتمتع باإلحالل ما بـني قضـائه       ؛  املعتمر املتمتع أن ينحر ما استيسر من اهلدي بعد العمرة ليحل منها           

 . بل والبقر أو الغنم واملعزوما استيسر يشمل املستطاع من األنعام سواء اإل. للعمرة وقضائه للحج
 :  فإذا مل جيد ما استيسر من اهلدي فهناك فدية

  . .  " تلك عشرة كاملة. فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم " 
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أمـا  .  واألوىل أن يصوم األيام الثالثة األوىل قبل الوقوف بعرفة يف اليوم التاسع من ذي احلجـة               
ينص عليها   . .  " تلك عشرة كاملة   . .  " لباقية فيصومها بعد عودته من احلج إىل بلده       األيام السبعة ا  

فيمـا بـني   ، ولعل حكمة اهلدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب باهللا . . نصا للتوكيد وزيادة البيان 
حرج الذي وجو الت،  وجو الرقابة ،  فال يكون اإلحالل بينهما خمرجا للشعور عن جو احلج        ،  العمرة واحلج 

  . . يالزم القلوب يف هذه الفريضة
مل يكـن هلـم      . . إمنا هو احلج وحده    . .  وملا كان أهل احلرم عماره املقيمني فيه ال عمرة هلم         

 : ومن مث فليس عليهم فدية وال صوم بطبيعة احلال. وال إحالل بني العمرة واحلج، متتع
 . .   " ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام " 

يشـد بـه   ،  وعند هذا املقطع من بيان أحكام احلج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيبا قرآنيـا         
 : القلوب إىل اهللا وتقواه

  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب " 
واإلحـرام  . وخشـية عقابـه  ، وهي خمافة اهللا،  وهذه األحكام ضمان القيام ا هو هذه التقوى 

، تستجيش فيه هذا الترج   ،  فإذا أباح هلم اإلحالل فترة أقام تقوى اهللا وخشيته يف الضمري          . رجبصاحبه حت 
 ! وتقوم باحلراسة يف انتباه

|     |     | 
وينتهي يف هذا املقطع اجلديـد إىل       ،  وآدابه،  فيبني مواعيده ؛  مث ميضي يف بيان أحكام احلج خاصة      
 : اءالتقوى كما انتهى إليها يف املقطع األول سو

وما . فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج           . احلج أشهر معلومات   " 
  . .  " واتقون يا أويل األلباب، وتزودوا فإن خري الزاد التقوى. تفعلوا من خري يعلمه اهللا

هـي شـوال وذو القعـدة        . . وأن وقته أشهر معلومات   ،   وظاهر النص أن للحج وقتا معلوما     
وعلى هذا ال يصح اإلحرام باحلج إال يف هذه األشهر املعلومات وإن             . . األوائل من ذي احلجة   والعشر  

وخيصص هذه األشهر املعلومـات ألداء      ،  كان بعض املذاهب يعترب اإلحرام به صحيحا على مدار السنة         
. د بن حنبل  مالك وأبو حنيفة وأمح   : وقد ذهب إىل هذا الرأي األئمة     . شعائر احلج يف مواعيدها املعروفة    
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، وذهب إىل الرأي األول اإلمام الشـافعي      . والثوري والليث بن سعد   ،  وهو مروي عن إبراهيم النخعي    
 . وهو األظهر. وهو مروي عن بن عباس وجابر وعطاء وطاووس وجماهد

فـال   " –أي أوجب على نفسه امتامه بـاإلحرام        -  فمن فرض احلج يف هذه األشهر املعلومات      
والرفث هنا ذكر اجلماع ودواعيه إمـا إطالقـا وإمـا يف      . .  "  جدال يف احلج   رفث وال فسوق وال   

إتيان املعاصي كربت   : والفسوق. املناقشة واملشادة حىت يغضب الرجل صاحبه     : واجلدال. حضرة النساء 
، والنهي عنها ينتهي إىل ترك كل ما ينايف حالة التحرج والتجـرد هللا يف هـذه الفتـرة                  . . أم صغرت 

والتأدب الواجب يف بيته    ،  والرياضة الروحية على التعلق باهللا دون سواه      ،  فاع على دواعي األرض   واالرت
 ! احلرام ملن قصد إليه متجردا حىت من خميط الثياب

 : وبعد النهي عن فعل القبيح حيبب إليهم فعل اجلميل
  . .  " وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا " 

ليكون هذا حـافزا    ،   اهللا يعلم ما يفعله من خري ويطلع عليه         ويكفي يف حس املؤمن أن يتذكر أن      
  . . قبل اجلزاء . . وهذا وحده جزاء . . لرياه اهللا منه ويعلمه، على فعل اخلري

فقد ورد أن مجاعة من أهل       . . زاد اجلسد وزاد الروح    . .  مث يدعوهم إىل التزود يف رحلة احلج      
 وهذا القول ! حنج بيت اهللا وال يطعمنا    : يقولون،   معهم زاد  اليمن كانوا خيرجون من ديارهم للحج ليس      

فوق خمالفته لطبيعة اإلسالم اليت تأمر باختاذ العدة الواقعية يف الوقت الذي يتوجه فيه القلـب إىل اهللا                   -
ورائحـة  ،  حيمل كذلك رائحة عدم التحرج يف جانب احلديث عـن اهللا           - ويعتمد عليه كل االعتماد   

مع اإلحياء  ،  ومن مث جاء التوجيه إىل الزاد بنوعيه      ! !  بأم حيجون بيته فعليه أن يطعمهم      االمتنان على اهللا  
 : بالتقوى يف تعبري عام دائم اإلحياء

  . .  " واتقون يا أويل األلباب. وتزودوا فإن خري الزاد التقوى " 
ـ   . وبه تتقوى وترف وتشـرق    . منه تقتات .  والتقوى زاد القلوب واألرواح    تند يف  وعليـه تس

 . وخري من ينتفع ذا الزاد، وأولوا األلباب هم أول من يدرك التوجيه إىل التقوى. الوصول والنجاة
|     |     | 

فيبني حكم مزاولة التجارة أو العمـل بـأجر بالنسـبة           ،  مث ميضي يف بيان أحكام احلج وشعائره      
 : دهاوما جيب من الذكر واالستغفار بع. وحكم اإلفاضة ومكاا. للحاج
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فإذا أفضتم من عرفات فـاذكروا اهللا عنـد       . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم        " 
مث أفيضوا من حيـث أفـاض       . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني        ،  املشعر احلرام 

  . .  " إن اهللا غفور رحيم، الناس واستغفروا اهللا
كانت عكاظ وجمنـة وذو اـاز أسـواقا يف          : قال. عن ابن عباس   - بإسناده -  قال البخاري 

يف  " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكـم        :  " فرتلت. فتأمثوا أن يتجروا يف املوسم    . اجلاهلية
 . مواسم احلج

كانوا يتقون البيوع والتجارة    : قال. إىل ابن عباس   - بإسناده من طريق آخر    -  وروى أبو داود  
 .  " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم       :  " فأنزل اهللا . أيام ذكر : يقولون،  يف املوسم واحلج  

 . 
ألـيس  : قال؟  فهل لنا من حج   . إنا نكري : قلت البن عمر  :  ويف رواية عن أيب أمامة التيمي قال      

فقـال ابـن    . بلى: قلنا: قال؟  وحتلقون رؤوسكم ،  وترمون اجلمار ،  وتأتون باملعروف ،  تطوفون بالبيت 
ليس :  " فسأله عن الذي سألتين فلم جيبه حىت نزل عليه جربيل ذه اآلية            ع جل إىل النيب  جاء ر : عمر

 .  " عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم
كنـتم  . يا أمـري املـؤمنني    : قلت: قال ]رواها ابن جرير    [   ويف رواية عن أيب صاحل موىل عمر      

  ؟وهل كانت معايشهم إال يف احلج: قال؟ تتجرون يف احلج
والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثـة      ،   وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان األوليان من التجارة       

هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه اإلسالم يف النفوس مـن          . . عن الكراء أو العمل بأجر يف احلج      
احلالة اليت حتدثنا عنـها  وهي  . وانتظار رأي اإلسالم فيه قبل اإلقدام عليه      ،  كل ما كان سائغا يف اجلاهلية     

 . عند الكالم عن التحرج من الطواف بالصفا واملروة، يف أوائل هذا اجلزء
 : ومساها القرآن ابتغاء من فضل اهللا،  وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء يف احلج

  . .  " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم " 
ل اهللا حني يتجر وحني يعمل بأجر وحني يطلـب أسـباب             ليشعر من يزاوهلا أنه يبتغي من فض      

فـأحرى أال ينسـى هـذه       . فيعطيه اهللا ،  إمنا هو يطلب من فضل اهللا     . إنه ال يرزق نفسه بعمله    : الرزق
وأنه ينال من هذا الفضل حني يكسب وحني يقبض وحني حيصل           ،  وهي أنه يبتغي من فضل اهللا     ؛  احلقيقة
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وهـو يبتغـي    ،  ومىت استقر هذا اإلحساس يف قلبه     . خذها لالرتزاق على رزقه من وراء األسباب اليت يت      
ومىت ضمن اإلسـالم   . . يف االجتاه إىل اهللا،  ال تتناىف مع عبادة احلج    ،  فهو إذن يف حالة عبادة هللا     ،  الرزق

 . وكل حركة منه عبادة يف هذا املقام . . هذه املشاعر يف قلب املؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء
فتذكر اإلفاضة  ،  عل احلديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر احلج             هلذا جي 

 : والذكر عند املشعر احلرام
واذكروه كما هداكم وإن كنـتم      . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام         " 

  . .  " من قبله ملن الضالني
ب السنن بإسناد صحيح عن الثـوري عـن         روى أصحا  . .  والوقوف بعرفة عمدة أفعال احلج    

 احلج عرفات :  " يقول ع مسعت رسول اهللا  : قال. عن عبد الرمحن بن معمر الديلمي     ،  عن عطاء ،  بكري
فمن تعجل يف يومني فال إمث      . وأيام مىن ثالثة  . فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك         - ثالثا -

  "  . . ومن تأخر فال إمث عليه، عليه
إىل  - وهو اليوم التاسع من ذي احلجة      - يوم عرفة  ]الظهر  [  ت الوقوف بعرفة من الزوال     ووق

وهو أن وقت الوقوف من أول يوم       ،  وهناك قول ذهب إليه اإلمام أمحد      . . طلوع الفجر من يوم النحر    
عن الشعيب عن عـروة     . استنادا إىل حديث رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن وصححه الترمذي         . عرفة

: باملزدلفة حني خرج إىل الصالة فقلت      ع أتيت رسول اهللا  :  " بن مضرس بن حارثة بن الم الطائي قال       
واهللا ما تركت مـن جبـل إال        ،  أكللت راحليت وأتعبت نفسي   . يا رسول اهللا إين جئت من جبل طيء       

، عمن شهد صالتنا هذه فوقف معنا حىت نـدف        :  " ع فقال رسول اهللا  ؟  فهل يل من حج   . وقفت عليه 
  " . فقد مت حجه وقضى تفثه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو ارا

ومد وقت الوقوف بعرفة إىل      - على أي القولني   - للوقوف هذا الوقت   ع  وقد سن رسول اهللا   
روى ابـن    . . ليخالف هدي املشركني يف وقوفهم ا      - وهو العاشر من ذي احلجة     - فجر يوم النحر  

عـن   - بإسـناده  - تدرك كالمها من حديث عبد الرمحن بن املبارك العيشـي        مردويه واحلاكم يف املس   
 - أما بعد : مث قال ،  فحمد اهللا وأثىن عليه   . وهو بعرفات  ع خطبنا رسول اهللا  :  " املسور ابن خمرمة قال   

أال وإن أهل الشرك واألوثان كانوا      . فإن هذا اليوم احلج األكرب     - أما بعد : وكان إذا خطب خطبة قال    
إذا كانت الشمس يف رؤوس اجلبال كأا عمائم الرجـال          ،  ون يف هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس       يدفع

  "  . . خمالفا هدينا هدي أهل الشرك، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس. يف وجوهها
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وقد جاء يف حـديث     ،  أنه دفع بعد غروب مشس يوم عرفة       ع  والذي ورد عن فعل رسول اهللا     
حىت غربت الشمس وبـدت      - يعين بعرفة  - فلم يزل واقفا    " -  صحيح مسلم  يف - جابر بن عبد اهللا   

، وقد شنق للقصواء الزمام    ع ودفع رسول اهللا  ،  وأردف أسامة خلفه  ،  حىت غاب القرص  ،  الصفرة قليال 
كلما اتـى    " السكينة السكينة ،  أيها الناس :  " ويقول بيده اليمىن  ،  حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله     

حىت أتى املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بـأذان واحـد           . بال أرخى هلا قليال حىت تصعد     جبال من اجل  
مث اضطجع حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصـبح بـأذان          . وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا    

ده فلم يزل   فاستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله ووح      . مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام      ،  وإقامة
  "  . . فدفع قبل أن تطلع الشمس، واقفا حىت أسفر جدا

 : هو الذي تشري إليه اآلية ع  وهذا الذي فعله رسول اهللا
واذكروه كما هداكم وإن كنـتم      . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام         " 

  . .  " من قبله ملن الضالني
مث يـذكر  . القرآن هنا يأمر بذكر اهللا عنده بعد اإلفاضة من عرفات و.  واملشعر احلرام هو املزدلفة   

ويذكرهم مبا كان مـن  . وهو مظهر الشكر على هذه اهلداية؛ املسلمني بأن هذا الذكر من هداية اهللا هلم       
 : أمرهم قبل أن يهديهم

  . .  " وإن كنتم من قبله ملن الضالني " 
لقـد   . . دراك مدى وعمق هذه احلقيقة يف حياا       واجلماعة املسلمة األوىل كانت تدرك حق اإل      

مظهره عبادة األصـنام واجلـن      ،  ضالل يف التصور   . . كانت قريبة عهد مبا كان العرب فيه من ضالل        
إىل آخر هـذه التصـورات       . . ونسبة الصهر إىل اهللا مع اجلن     ،  ونسبة بنوة املالئكة إىل اهللا    ،  واملالئكة

مـن  : ليت كانت تنشىء بدورها اضطرابا يف العبادات والشعائر والسـلوك ا، السخيفة املتهافتة املضطربة 
ومن نذر بعض   . حترمي بعض األنعام ظهورها أو حلومها بال مربر إال تصور عالقات بينها وبني شىت اآلهلة              

ومن عادات جاهلية شىت ال سند هلا إال هذا الركام من التصـورات             . أوالدهم لآلهلة وإشراك اجلن فيها    
متثله تلك الفوارق الطبقية اليت تشري       . . وضالل يف احلياة االجتماعية واألخالقية     . . ادية املضطربة االعتق

ومتثله تلـك   . إىل إزالتها كما سيجيء   .  " مث أفيضوا من حيث أفاض الناس     :  " اآلية التالية يف السياق   
ومتثله . ساب يف العامل الدويل   احلروب واملشاحنات القبلية اليت مل تكن جتعل من العرب أمة حيسب هلا ح            

ومتثلـه  . وعالقات األسرة بصفة عامة   ،  والعالقات الزوجية ،  تلك الفوضى اخللقية يف العالقات اجلنسية     
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ومتثلـها   . . تلك املظامل اليت يزاوهلا األقوياء ضد الضعاف يف اتمع بال ميزان ثابت يفيء إليه اجلميـع       
 .  املتخلف الذي مل يرفعهم منه إال اإلسالمحياة العرب بصفة عامة ووضعهم اإلنساين

 :  وحني كانوا يسمعون
  . .  " واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني " 

 كانت وال شك تتواكب على خياهلم وذاكرم ومشاعرهم صور حيام الضالة الزرية اهلابطـة              
، وا مكام اجلديد الذي رفعهم إليه اإلسـالم       مث يتلفتون على أنفسهم لري    ؛  اليت كانت تطبع تارخيهم كله    

  . . فيدركون عمق هذه احلقيقة وأصالتها يف وجودهم كله بال جدال، والذي هداهم اهللا إليه ذا الدين
من هم بغـري     . .  وهذه احلقيقة ما تزال قائمة بالقياس إىل املسلمني من كل أمة ومن كل جيل             

وحني يصـبح املنـهج اإلسـالمي    ، إم حني يهتدون إىل اإلسالم؟  وما هم بغري هذه العقيدة    ؟  اإلسالم
. حقيقة يف حيام ينتقلون من طور وضيع صغري ضال مضطرب إىل طور آخر رفيع عظيم مهتد مستقيم                

أي حني يقيمون حيام كلها علـى النـهج         ،  وال يدركون هذه النقلة إال حني يصبحون مسلمني حقا        
ال يـدرك    . . لتتيه يف جاهلية عمياء ما مل تد إىل هذا النهج املهتدي          وإن البشرية كلها     . . اإلسالمي

مث حييـا بعـد ذلـك       ،  هذه احلقيقة إال من يعيش يف اجلاهلية البشرية اليت تعج ا األرض يف كل مكان              
ويدرك حقيقة املنهج اإلسالمي الشاخمة على كل ما حوهلا من مقـاذر       ،  بالتصور اإلسالمي الرفيع للحياة   

 ! قعات وأوحالومستن
على البشرية كلها يف مجيـع      ،   وحني يطل اإلنسان من قمة التصور اإلسالمي واملنهج اإلسالمي        

، مبا يف ذلك تصورات أكرب فالسـفتها قـدميا وحـديثا           - ومجيع نظمها ،  ومجيع مناهجها ،  تصوراا
دركه العجب مـن    حني يطل اإلنسان من تلك القمة الشاخمة ي        - ومذاهب أكرب مفكريها قدميا وحديثا    

ومن اضطراب ال يصنعه    ،  ومن ضآلة ،  ومن عنت ومن شقوة   ،  انشغال هذه البشرية مبا هي فيه من عبث       
يف  - كما يزعم  - أو مل يعد على األقل    ! أنه مل يعد يف حاجة إىل إله       - فيما يدعي  - بنفسه عاقل يدعي  

 ! حاجة التباع شريعة إله ومنهج إله
 : وهو مينت عليهم بنعمته الكربى، ملسلمني فهذا هو الذي يذكر اهللا به ا

  . .  " واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني " 
، الذي يتالقون فيه جمردين من كل آصرة سوى آصرة اإلسالم         ،   واحلج هو مؤمتر املسلمني اجلامع    

وال مييز  ،  ستر العورة عرايا من كل شيء إال من ثوب غري خميط ي         ،  متجردين من كل مسة إال مسة اإلسالم      
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، إن عقدة اإلسالم هـي وحـدها العقـدة         . . وال جنسا عن جنس   ،  وال قبيلة عن قبيلة   ،  فردا عن فرد  
وقد كانت قريش يف اجلاهليـة      . وصبغة اإلسالم هي وحدها الصبغة    ،  ونسب اإلسالم هو وحده النسب    

ومن هذه  . ن سائر العرب  ويتخذون ألنفسهم امتيازات تفرقهم ع    ،  مجع أمحس  " احلمس " تسمي نفسها 
من حيث يفـيض     - أي يرجعون  - وال يفيضون ،  االمتيازات أم ال يقفون مع سائر الناس يف عرفات        

وإىل االندماج الـذي يلغـي هـذه        ،  فجاءهم هذا األمر لريدهم إىل املساواة اليت أرادها اإلسالم        . الناس
 : الفوارق املصطنعة بني الناس

  . .  " إن اهللا غفور رحيم، واستغفروا اهللا، لناسمث أفيضوا من حيث أفاض ا " 
كان قريش ومن دان دينـها يقفـون        :  " حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت      :  قال البخاري 

أن  ع فلما جاء اإلسالم أمر اهللا نبيـه      . وسائر العرب يقفون بعرفات   ،  وكانوا يسمون احلمس  ،  باملزدلفة
  "  . . من حيث أفاض الناس: فذلك قوله. مث يقف ا مث يفيض منها، يأيت عرفات

وال ،  إن اإلسالم ال يعـرف نسـبا       . . وانصرفوا معهم حيث انصرفوا   ،   قفوا معهم حيث وقفوا   
ال فضـل ألحـد علـى أحـد إال          ،  سواسية كأسنان املشط  . إن الناس كلهم أمة واحدة    . يعرف طبقة 

ليلتقوا يف بيـت اهللا     ،   مييزهم من الثياب   ولقد كلفهم اإلسالم أن يتجردوا يف احلج من كل ما         . بالتقوى
وادخلوا ،  ودعوا عنكم عصبية اجلاهلية    . . فال يتجردوا من الثياب ليتخايلوا باألنساب     . إخوانا متساوين 

واستغفروه من كل ما مس     . استغفروه من تلك الكربة اجلاهلية     . . واستغفروا اهللا  . . يف صبغة اإلسالم  
مما ى عنه من الرفث والفسـوق       . أو نطق ا اللسان   ،  جست يف النفس  احلج من خمالفات ولو يسرية ه     

 . واجلدال
. على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه       ،   وهكذا يقيم اإلسالم سلوك املسلمني يف احلج      

وال ،  وال تفرقهـا لغـة    ،  وال يفرقها جنس  ،  وأساس األمة الواحدة اليت ال تفرقها طبقة      ،  أساس املساواة 
وهكذا يردهم إىل استغفار اهللا من كل ما خيـالف عـن هـذا               . . مسة من مسات األرض مجيعا    تفرقها  

  . . التصور النظيف الرفيع
|     |     | 

: فمن الناس من يقول   . فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا          " 
ربنا آتنا يف الـدنيا حسـنة ويف        : يقولومنهم من   . وما له يف اآلخرة من خالق     ،  ربنا آتنا يف الدنيا   

  . .  " واهللا سريع احلساب، أولئك هلم نصيب مما كسبوا. وقنا عذاب النار، اآلخرة حسنة
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وهذه األسواق مل تكن أسواق      . .  ولقد سبق أم كانوا يأتون أسواق عكاظ وجمنة وذي ااز         
ذلك  . . باء ومعاظمات باألنساب  إمنا كانت كذلك أسواق كالم ومفاخرات باآل      ؛  بيع وشراء فحسب  

مل تكن هلـم    ! حني مل يكن للعرب من اإلهتمامات الكبرية ما يشغلهم عن هذه املفاخرات واملعاظمات            
فرسالتهم اإلنسانية الوحيدة هي اليت ناطهم ا       . رسالة إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل        

ومن مث   . . وال ذكر هلم يف السماء    ،  م فال رسالة هلم يف األرض     فأما قبل اإلسالم وبدون اإلسال    . اإلسالم
يف املفـاخرة باألنسـاب ويف      . كانوا ينفقون أيام عكاظ وجمنة وذي ااز يف تلك االهتمامات الفارغة          

وأنشأ هلـم اإلسـالم تصـورا       ،  فأما اآلن وقد أصبحت هلم باإلسالم رسالة ضخمة        . . التعاظم باآلباء 
يوجههم إىل ذكـر اهللا     ،  أما اآلن فيوجههم القرآن ملا هو خري       . . نشأهم نشأة جديدة  بعد أن أ  ،  جديدا

 : بدال من ذكر اآلباء، بعد قضاء مناسك احلج
  . .  " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " 

ولكنـه  ، باء مع اهللاال يفيد أن يذكروا اآل . .  " كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا  :  "  وقوله هلم 
إنكم تذكرون آباءكم حيث ال     : يقول هلم  . . ويوحي بالتوجيه إىل األجدر واألوىل    ،  حيمل طابع التنديد  

بل كونوا أشد ذكرا هللا وأنتم خرجتم إليه متجردين مـن           . فاستبدلوا هذا بذاك  . جيوز أن تذكروا إال اهللا    
وليس هو  ،  ن ذكر اهللا هو الذي يرفع العباد حقا       إ: ويقول هلم  . . فتجردوا كذلك من األنساب   ،  الثياب

 . ميزان االتصال باهللا وذكره وتقواه. فامليزان اجلديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى. التفاخر باآلباء
 : ويريهم مقادير الناس ومآالم ذا امليزان،  مث يزن هلم ذا امليزان

: ومنهم مـن يقـول     وما له يف اآلخرة من خالق     ،  ربنا آتنا يف الدنيا   : فمن الناس من يقول    " 
أولئك هلم نصيب مما كسـبوا واهللا        . . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار          

  . .  " سريع احلساب
وقد كان قوم من األعـراب      . مشغول ا ،  فهو حريص عليها  ،  فريقا مهه الدنيا  .  إن هناك فريقني  

ال يذكرون  ،  اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والد حسن        :  احلج فيقولون  جييئون إىل املوقف يف   
ولكـن   . . أن اآلية نزلت يف هذا الفريق من الناس ب وورد عن ابن عباس . . من أمر اآلخرة شيئا 

النموذج الذي مهه الدنيا    . فهذا منوذج من الناس مكرور يف األجيال والبقاع        . . مدلول اآلية اعم وأدوم   
وحتيط عامله  ،  ومتأل فراغ نفسه  ،  ألا هي اليت تشغله   ؛  يذكرها حىت حني يتوجه إىل اهللا بالدعاء      . دهاوح
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وال نصيب هلم يف اآلخـرة       - إذا قدر العطاء   - هؤالء قد يعطيهم اهللا نصيبهم يف الدنيا       . . وتغلقه عليه 
 ! على اإلطالق

د احلسنة يف الدنيا ولكنه ال ينسى نصيبه        يري،  ألنه موصول باهللا  ،  وأكرب نفسا ،   وفريقا أفسح أفقا  
 : يف اآلخرة فهو يقول

  . .  " ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار " 
واهللا ،  بل يدعون اختيارها هللا    - وال حيددون نوع احلسنة   .  إم يطلبون من اهللا احلسنة يف الدارين      

فاهللا . وهؤالء هلم نصيب مضمون ال يبطىء عليهم       . .  هلم راضون  خيتار هلم ما يراه حسنة وهم باختياره      
 . سريع احلساب

وتـرك  ،  ويقرر أنه من اجته إىل اهللا وأسلم له أمره        . ملن يكون االجتاه  :  إن هذا التعليم اإلهلي حيدد    
 الدنيا  ومن جعل مهه  . فلن تفوته حسنات الدنيا وال حسنات اآلخرة      ،  ورضي مبا خيتاره له اهللا    ،  هللا اخلرية 

. وهو يف ميزان اهللا أربح وأرجح     . واألول رابح حىت باحلساب الظاهر    . فقد خسر يف اآلخرة كل نصيب     
ويف استقامة على التصور اهلاديء املتـزن الـذي ينشـئه           ،  وقد تضمن دعاؤه خري الدارين يف اعتدال      

 . اإلسالم
ولكنـه  . للخالفة يف هذه الدنيا   فهم خلقوا   . إن اإلسالم ال يريد من املؤمنني أن يدعوا أمر الدنيا         

 فيجعلوا من الدنيا سورا حيصرهم فيها     ،  وأال يضيقوا من آفاقهم   ؛  يريد منهم أن يتجهوا إىل اهللا يف أمرها       
ويزاول ؛  فيعمل فيها وهو أكرب منها    ؛  من أسوار هذه األرض الصغرية     " اإلنسان " إنه يريد أن يطلق   . . 

من مث تبدو االهتمامات القاصرة على هذه األرض ضئيلة هزيلـة  و . . اخلالفة وهو متصل باألفق األعلى    
  . . وحدها حني ينظر إليها اإلنسان من قمة التصور اإلسالمي

|     |     | 
 : وإىل تقواه، مث تنتهي أيام احلج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إىل ذكر اهللا

ومن تأخر فال إمث عليـه    ،   عليه فمن تعجل يف يومني فال إمث     . واذكروا اهللا يف أيام معدودات     " 
  . .  " واعلموا أنكم إليه حتشرون، واتقوا اهللا. ملن اتقى

األيـام  : قال ابـن عبـاس   . .  أيام الذكر هي يف األرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده          
 أيـام   يعين التكـبري يف    " واذكروا اهللا يف أيام معدودات    :  " وقال عكرمة  . . املعدودات أيام التشريق  
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ويف احلديث املتقدم عن عبد الرمحن بـن معمـر   . اهللا أكرب. اهللا أكرب : التشريق بعد الصلوات املكتوبات   
وأيام عرفـة   "  . . وأيام مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه :  " الديلمي

 : بشرط التقوى. أو اليومني األخرييناليومني األولني منها . كلها صاحلة للذكر. والنحر والتشريق
  . .  " ملن اتقى "  ذلك

وهو يستجيش يف قلوم مشاعر التقـوى أمـام         ؛   مث يذكرهم مبشهد احلشر مبناسبة مشهد احلج      
 : ذلك املشهد املخيف

  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون " 
|     |     | 

وكيـف خلعهـا مـن      ؛  سالم احلج فريضة إسالمية   وهكذا جند يف هذه اآليات كيف جعل اإل       
ونقاها من  ؛  وظللها بالتصورات اإلسالمية  ؛  وشدها إىل حموره  ؛  وربطها بعروة اإلسالم  ؛  جذورها اجلاهلية 

إا  . . وهذه هي طريقة اإلسالم يف كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعرية              . . الشوائب والرواسب 
إـا مل تعـد     . . إمنا عادت قطعة جديدة متناسقة يف الثوب اجلديد       ؛  يةمل تعد هي اليت كانت يف اجلاهل      

  . . هو الذي يبقى وهو الذي يرعى، واإلسالم وحده، فاإلسالم. إمنا عادت عبادة إسالمية، تقليدا عربيا
|     |     | 

لّه علَى ما ِفي قَلِْبـِه وهـو أَلَـد          وِمن الناِس من يعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنيا ويشِهد ال         + 
 وِإذَا تولَّى سعى ِفي اَألرِض ِليفِْسد ِفِيها ويهِلك الْحرثَ والنسـلَ واللّـه الَ يِحـب         204الِْخصاِم  
  اد205الفَس         هبسةُ ِباِإلثِْم فَحالِْعز هذَتأَخ ِق اللّهات ِإذَا ِقيلَ لَهو      ادالِْمه لَِبئْسو منهاِس   206 جالن ِمنو 

 يا أَيها الَِّذين آمنواْ ادخلُواْ ِفي السلِْم     207من يشِري نفْسه ابِتغاء مرضاِت اللِّه واللّه رؤوف ِبالِْعباِد          
 فَِإن زلَلْتم من بعِد ما جاءتكُم الْبينـات         208م عدو مِبني    كَآفَّةً والَ تتِبعواْ خطُواِت الشيطَاِن ِإنه لَكُ      

      ِكيمح ِزيزع واْ أَنَّ اللّهلَمآلِئكَـةُ              209فَاعالْمـاِم ومالْغ نِفي ظُلٍَل م اللّه مهأِْتيونَ ِإالَّ أَن ينظُرلْ يه 
    رِإلَى اللِّه تو راَألم قُِضيو   وراألم عةَ            210جملْ ِنعدبن يمٍة ونيٍة بآي نم ماهنيآت اِئيلَ كَمرِني ِإسلْ بس 

 زين ِللَِّذين كَفَرواْ الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ ِمـن         211اللِّه ِمن بعِد ما جاءته فَِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب          
 كَانَ الناس أُمةً    212منواْ والَِّذين اتقَواْ فَوقَهم يوم الِْقيامِة واللّه يرزق من يشاء ِبغيِر ِحساٍب             الَِّذين آ 

    ـيب كُمحِلي قِبالْح ابالِْكت مهعلَ مأَنزو نِذِرينمو ِرينشبم نيِبيالن ثَ اللّهعةً فَباِحدـا   وـاِس ِفيمالن ن
                   الَّـِذين ى اللّهدفَه مهنيا بيغب اتنيالْب مهاءتا جِد معِمن ب وهأُوت ِفيِه ِإالَّ الَِّذين لَفتا اخملَفُواْ ِفيِه وتاخ
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 أَم حِسبتم أَن    213 ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم     آمنواْ ِلما اختلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنِه واللّه يهِدي من يشاء          
تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُـولَ                

  _214لِّه أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه متى نصر ال
|     |     | 

اليت يتألف من جمموعها ذلك املنهج الرباين الكامـل          - يف ثنايا التوجيهات والتشريعات القرآنية    
قائما على اخلربة املطلقة بالنفس     ،  جيد الناظر يف هذه التوجيهات كذلك منهجا للتربية        - للحياة البشرية 

كما يتضمن رسم مناذج من     ،  يأخذ هذه النفس من مجيع أقطارها     ؛  مسارا الظاهرة واخلفية  و،  اإلنسانية
حىت ليخيل لإلنسان وهو يتصفح هـذه اخلصـائص         ،  واضحة اخلصائص جاهرة السمات   ،  نفوس البشر 

وهـو  ،  ويكاد يضع يده عليها   ،  وتتحرك بني الناس  ،  تدب يف األرض  ،  أنه يرى ذوات بعينها   ،  والسمات
 !  هي بعينها اليت عناها القرآنهذه: يصيح

، األول منوذج املرائي الشـرير :  ويف هذا الدرس جند املالمح الواضحة لنموذجني من مناذج البشر  
فإذا دعـي   . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك خمربه    . الذي جيعل شخصه حمور احلياة كلها     . الذلق اللسان 

واسـتنكف  ، بل أخذته العزة باإلمث؛  إصالح نفسه  ومل حياول ؛  إىل الصالح وتقوى اهللا مل يرجع إىل احلق       
والثاين منوذج املـؤمن الصـادق      ! ومضى يف طريقه يهلك احلرث والنسل      . . أن يوجه إىل احلق واخلري    

ألنه ،  وال حيسب لذاته حسابا يف سعيه وعمله      ،  ال يستبقي منها بقية   ،  الذي يبذل نفسه كلها ملرضاة اهللا     
 . إليهويتوجه بكليته ، يفىن يف اهللا

، دون ما تردد  ،   وعقب عرض هذين النموذجني نسمع هتافا بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم هللا          
كالذي فعلته بنو إسرائيل حني بـدلت       ،  ودون ما جتربة هللا بطلب اخلوارق واملعجزات      ،  ودون ما تلفت  

الكلمة بابـا واسـعا     فيفتح ذه   . ويسمى هذا االستسالم دخوال يف السلم      . . نعمة اهللا عليها وكفرا   
كما سنفصل هذا عند    [  والسري على منهجه يف احلياة    ،  للتصور احلقيقي الكامل حلقيقة اإلميان بدين اهللا      

 . ]مواجهة النص القرآين بإذن اهللا 
يعرض  . . وحقيقة السالم اليت تنشر ظالهلا على الذين آمنوا       ،   ويف مواجهة نعمة اإلميان الكربى    

ويقـرر إىل   . وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضـال        ،  قة األمر سوء تصور الكفار حلقي   
  . .  " والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة:  " جانب ذلك حقيقة القيم يف ميزان اهللا
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وبيان للميزان الذي جيب أن يفيئوا إليه ليحكم بينـهم          .  يلي هذا تلخيص لقصة اختالف الناس     
  " الناس فيما اختلفوا فيـه     " ظيفة الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ليحكم بني       وتقرير لو . فيما اختلفوا فيه  

 . . 
وخياطـب اجلماعـة    ؛   ويتطرق من هذا إىل ما ينتظر القائمني على هذا امليزان من مشاق الطريق            

املسلمة فيكشف هلا عما ينتظرها يف طريقها الشائك من البأساء والضراء واجلهد الذي لقيته كل مجاعة                
وكي . كي تعد نفسها لتكاليف األمانة اليت ال مفر منها وال حميص عنها           . طت ا هذه األمانة من قبل     ني

 ! وبدا أن الفجر بعيد، تتوقع نصر اهللا كلما غام األفق؛ مستقرة الضمري، تقبل عليها راضية النفس
حو أحناء منوعة مـن  تن،  وهكذا نرى أطرافا من املنهج الرباين يف تربية اجلماعة املسلمة وإعدادها      

تتخلل التوجيهات والتشريعات اليت يتألف من جمموعها ذلك املنهج الرباين الكامـل            ،  اإليقاعات املؤثرة 
 . للحياة البشرية

|     |     | 
. وهو ألد اخلصام  ،  ويشهد اهللا على ما يف قلبه     ،  ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا        " 

: وإذا قيل لـه   . واهللا ال حيب الفساد   ،  فسد فيها ويهلك احلرث والنسل    وإذا توىل سعى يف األرض لي     
ومن الناس من يشـري نفسـه ابتغـاء          . . فحسبه جهنم ولبئس املهاد   ،  اتق اهللا أخذته العزة باإلمث    

  . .  " واهللا رؤوف بالعباد، مرضات اهللا
ا بأن مصدر هـذا     تشي بذا ،   هذه اللمسات العجيبة من الريشة املبدعة يف رسم مالمح النفوس         

يف ملسـات سـريعة    - فاللمسات البشرية ال تستوعب. القول املعجز ليس مصدرا بشريا على اإلطالق      
 . وذا الشمول، ذا الوضوح، أعمق خصائص النماذج اإلنسانية - كهذه

وسرعان مـا    . .  إن كل كلمة أشبه خبط من خطوط الريشة يف رسم املالمح وحتديد السمات            
وتفرزه من ماليـني    ،  حىت لتكاد تشري بأصبعك إليه    . مميز الشخصية ،  موذج املرسوم كائنا حيا   ينتفض الن 
إا عملية خلق أشبه بعملية اخللق اليت ختـرج         !  . . هذا هو الذي أراد إليه القرآن     : وتقول،  األشخاص

 ! كل حلظة من يد الباريء يف عامل األحياء
، ومن التجرد ،  ومن اإلخالص ،  خالصة من اخلري  فيصور لك نفسه    ،   هذا املخلوق الذي يتحدث   

هذا الذي   . . ومن الرغبة يف إفاضة اخلري والرب والسعادة والطهارة على الناس         ،  ومن الترفع ،  ومن احلب 
 . ويعجبك حديثه عن اخلري والرب والصالح     ،  وتعجبك نربة صوته  ،  تعجبك ذالقة لسانه  . يعجبك حديثه 
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وإظهارا ،  وتوكيدا للتجرد واإلخالص  ،  زيادة يف التأثري واإلحياء    . .   "ويشهد اهللا على ما يف قلبه     .  " 
فال ظل فيهـا للـود      ،  تزدحم نفسه باللدد واخلصومة   !  " وهو ألد اخلصام   . .  " للتقوى وخشية اهللا  

 . وال مكان فيها للتجمل واإليثار، وال موضع فيها للحب واخلري، والسماحة
هذا الذي يتقن الكذب والتمويـه       . . يتنافر مظهره وخمربه  و،   هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه    

وفضح مبا فيه من حقيقة الشـر       ،  وانكشف املستور ،  حىت إذا جاء دور العمل ظهر املخبوء       . . والدهان
 : والبغي واحلقد والفساد

 .  " واهللا ال حيب الفساد   ،  ويهلك احلرث والنسل  ،  وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها       " 
 . 

تتمثل يف إهـالك  ، يف قسوة وجفوة ولدد، كانت وجهته الشر والفساد، ذا انصرف إىل العمل  وإ
ومن النسل الذي هـو امتـداد احليـاة         ،  كل حي من احلرث الذي هو موضع الزرع واإلنبات واألمثار         

 وإهالك احلياة على هذا النحو كناية عما يعتمل يف كيان هذا املخلوق النكد مـن احلقـد          . . باإلنسال
والتظـاهر بـاخلري والـرب    ، ونعومة الـدهان ، مما كان يستره بذالقة اللسان     . . والشر والغدر والفساد  

وال حيب املفسدين الذين ينشـئون يف األرض         . .  " واهللا ال حيب الفساد    . .  " والسماحة والصالح 
ان والطالء الذي قـد     وال جيوز عليه الده   ؛  واهللا ال ختفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس         . . الفساد

فال يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب النـاس الـذين ختـدعهم       ،  جيوز على الناس يف احلياة الدنيا     
 . الظواهر وختفى عليهم السرائر

 :  وميضي السياق يوضح معامل الصورة ببعض اللمسات
  . .  " فحسبه جهنم ولبئس املهاد. اتق اهللا أخذته العزة باإلمث: وإذا قيل له " 

وأخرج ؛  ونشر اخلراب والدمار  ؛  وأهلك احلرث والنسل  ؛   إذا توىل فقصد إىل اإلفساد يف األرض      
 . .  " اتق اهللا :  " إذا فعل هذا كله مث قيل له       . . ما يعتمل يف صدره من احلقد والضغن والشر والفساد        
واستكرب أن يوجه   ؛  هذا القول أنكر أن يقال له      . . تذكريا له خبشية اهللا واحلياء منه والتحرج من غضبه        

وأخذته العزة ال باحلق وال بالعـدل وال  . وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إىل صواب ؛  إىل التقوى 
، ورفع رأسه يف وجه احلق الذي يـذكر بـه      ،  فاستعز باإلجرام والذنب واخلطيئة    . . باإلمث باخلري ولكن 

ويتظاهر باخلري والـرب واإلخـالص      ؛   على ما يف قلبه    وهو الذي كان يشهد اهللا    ؛  وامام اهللا بال حياء منه    
 ! والتجرد واالستحياء
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وتدع هذا النموذج حيـا      . . وتزيد يف قسماا ومتييزها بذاا    ،   إا ملسة تكمل مالمح الصورة    
وأنت تراه أمامك ماثال يف األرض اآلن       ! هذا هو الذي عناه القرآن    . هذا هو : تقول يف غري تردد   . يتحرك

 ! كل آنويف 
 والفجور يف اإلفساد  ؛  والقسوة يف الفساد  ؛  واللدد يف اخلصومة  ؛   ويف مواجهة هذا االعتزاز باإلمث    

 : يف مواجهة هذا كله جيبهه السياق باللطمة الالئقة ذه اجلبلة النكدة. . 
  "  . . ! ولبئس املهاد، فحسبه جهنم " 

جهنم اليت يكبكب فيهـا الغـاوون       . جارةجهنم اليت وقودها الناس واحل    ! ففيها الكفاية !  حسبه
جهنم الـيت   . جهنم اليت ال تبقي وال تذر     . جهنم احلطمة اليت تطلع على األفئدة     . وجنود إبليس أمجعون  

 . . هنا " املهاد " ويا للسخرية القاصمة يف ذكر     " ! ولبئس املهاد  " حسبه جهنم ! تكاد متيز من الغيظ   
 ! عتزاز والنفخة والكربياءويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد اال

 : يقابله منوذج آخر على الطرف اآلخر من القياس. ذلك منوذج من الناس . . . 
  . .  " واهللا رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا " 

 وال،  ويسلمها كلها ال يستبقي منـها بقيـة       ؛  فهو يبيع نفسه كلها هللا    .  ويشري هنا معناها يبيع   
بيعـة  . وليس له من ورائها شيء    ،  ليس له فيها شيء   . يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إال مرضاة اهللا        

والتعبري حيتمل معـىن آخـر       . . وال استبقاء بقية لغري اهللا    ،  كاملة ال تردد فها وال تلفت وال حتصيل مثن        
، ليعتقها ويقدمها خالصة هللا   ،  ياحيتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض احلياة الدن        . . يؤدي إىل نفس الغاية   

وقد . فهو يضحي كل أعراض احلياة الدنيا وخيلص بنفسه جمردة هللا         . ال يتعلق ا حق آخر إال حق مواله       
 : ذكرت الروايات سببا لرتول هذه اآلية يتفق مع هذا التأويل األخري

ان النهدي وعكرمة   قال ابن عباس وأنس وسعيد بن املسيب وأبو عثم        :  قال ابن كثري يف التفسري    
وأراد اهلجرة منعه الناس أن يهاجر      ،  وذلك أنه ملا أسلم مبكة    . نزلت يف صهيب بن سنان الرومي     : ومجاعة

؛ فأنزل اهللا فيه هذه اآليـة     ؛  وأعطاهم ماله ،  فتخلص منهم ؛  وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل      ،  ملاله
فـال أخسـر اهللا     . وأنتم: فقال. ربح البيع  :فقالوا له ،  فتلقاه عمر بن اخلطاب ومجاعة إىل طرف احلرة       

ربـح  :  " قال له  ع ويروى أن رسول اهللا    . . فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه اآلية      ؟  وما ذاك . جتارتكم
، حدثنا حممد بن عبد اهللا بـن مردويـه        ،  حدثنا حممد بن إبراهيم   : قال ابن مردويه   "  . . البيع صهيب 

عـن  ،  عن أيب عثمان النهـدي    ،  حدثنا عوف ،  بن سليمان الضيب  حدثنا جعفر   ،  حدثنا سليمان بن داود   
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قدمت إلينا وال مـال     . يا صهيب : قالت يل قريش   ع ملا أردت اهلجرة من مكة إىل النيب      : قال،  صهيب
؟ أرأيتم إن دفعت إليكم مايل ختلون عين      : فقلت هلم . واهللا ال يكون ذلك أبدا    ؟  وخترج أنت ومالك  ؛  لك
:  " فقـال  ع فبلغ ذلك النيب  ،  فخرجت حىت قدمت املدينة   ،  فخلوا عين ،  مايلفدفعت إليهم   ! نعم: قالوا

  . . مرتني "  . . ربح صهيب . . ربح صهيب
فهي أبعد مدى من جمـرد      ،  أو أا كانت تنطبق عليه    ،   وسواء كانت اآلية نزلت يف هذا احلادث      

تـرى نظـائره يف      ؛وحتدد مالمح منوذج من النـاس     ،  وهي ترسم صورة نفس   . حادث ومن جمرد فرد   
 البشرية هنا وهناك 

شـديد  ،  شـرير الطبـع   ،  فظ القلب ؛   والصورة األوىل تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان        
مرخص ،  متجرد هللا ،  والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص اإلميان        . . مفسود الفطرة ،  اخلصومة

؛ ترمسهما الريشة املبدعة ـذا اإلعجـاز       ؛وهذا وذلك منوذجان معهودان يف الناس      . . ألعراض احلياة 
ومعجزة خلق اإلنسان ذا التفاوت بني النفاق       ،  وتقيمهما أمام األنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن       

وأن يبحثوا عن احلقيقة وراء     ؛  وطالوة الدهان ،  ويتعلم منهما الناس أال ينخدعوا مبعسول القول      . واإلميان
كما يتعلمون منهما كيف تكـون القـيم يف         ! والنفاق والرياء والزواق  ،  املتصنعةوالنربة  ،  الكلمة املزوقة 
 . ميزان اإلميان

|     |     | 
يهتـف  . ومنوذج اإلميان اخلالص  ،  ويف ظالل هاتني اللوحتني املشخصتني لنموذج النفاق الفاجر       

ذر من اتبـاع خطـوات      واحل،  للدخول يف السلم كافة   ،  باسم اإلميان الذي تعرف به    ،  باجلماعة املسلمة 
 . مع التحذير من الزلل بعد البيان، الشيطان

إنه لكـم عـدو   ، وال تتبعوا خطوات الشيطان   ،  يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة        " 
  . .  " فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم، من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم. مبني

ويصـلهم  ،  والذي مييزهم ويفردهم  ،  ذا الوصف احملبب إليهم   .  إا دعوة للمؤمنني باسم اإلميان    
  . . دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة . . باهللا الذي يدعوهم

ويف الصـغري   ،  يف ذوات أنفسـهم   ،   وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم املؤمنون بكليام هللا        
ومـن  ،   بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور       أن يستسلموا االستسالم الذي ال تبقى     . والكبري من أمرهم  

استسالم الطاعة الواثقة املطمئنة    . ال ختضع هللا وال ترضى حبكمه وقضاه      ،  ومن رغبة أو رهبة   ،  نية أو عمل  
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وهـم  ؛  االستسالم لليد اليت تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد م اخلري والنصح والرشـاد             . الراضية
 . الدنيا واآلخرة سواءيف ، مطمئنون إىل الطريق واملصري

 وتوجيه هذه الدعوة إىل الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيهـا                  
وهو أمر طبيعي أن يوجد يف اجلماعة إىل جانب النفوس          . بعض التردد يف الطاعة املطلقة يف السر والعلن       

وتتوافـق  ؛  ليخلصوا ويتجردوا ؛  ذين آمنوا وهي دعوة توجه يف كل حني لل       . . املطمئنة الواثقة الراضية  
يف غري مـا    ،  وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم    ،  خطرات نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما يريد اهللا م        

 . تلجلج وال تردد وال تلفت
عامل كلـه ثقـة     .  واملسلم حني يستجيب هذه االستجابة يدخل يف عامل كله سلم وكله سالم           

. سالم مع النفس والضـمري    . وال شرود وال ضالل   ،  ال حرية وال قلق   . قراروكله رضى واست  ،  واطمئنان
سالم يرف  . سالم مع الوجود كله ومع كل موجود      . سالم مع الناس واألحياء   . سالم مع العقل واملنطق   

 . سالم يف األرض وسالم يف السماء. وسالم يظلل احلياة واتمع. يف حنايا السريرة
ونصاعة هذا التصـور    ،   على القلب يفيض من صحة تصوره هللا ربه         وأول ما يفيض هذا السالم    

  . . وبساطته
وال تتعدد به   ،  فال تتفرق به السبل   ؛  يتجه إليه املسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه       . إنه إله واحد  

جـه  إمنا هو إله واحد يت     - كما كان يف الوثنية واجلاهلية     - وال يطارده إله من هنا وإله من هناك       ؛  القبل
 . إليه يف ثقة ويف طمأنينة ويف نصاعة ويف وضوح

فإذا اجته إليه املسلم فقد اجته إىل القوة احلقة الوحيدة يف هـذا              . .  وهو إله قوي قادر عزيز قاهر     
وهو يعبـد اهللا    ،  ومل يعد خياف أحدا أو خياف شيئا      . وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      . الوجود

وال يطمع يف غري من يقـدر علـى احلرمـان           . ومل يعد خيشى فوت شيء    . اهرالقوي القادر العزيز الق   
 . والعطاء

. وضمان من البخس  ،  وضمان من اهلوى  ،  فقوته وقدرته ضمان من الظلم    ،   وهو إله عادل حكيم   
، ومن مث يأوي املسلم من إهله إىل ركن شديد        . وليس كآهلة الوثنية واجلاهلية ذوات الرتوات والشهوات      

 . لعدل والرعاية واألمانينال فيه ا
جييـب املضـطر إذا دعـاه    . غافر الذنب وقابل التـوب  . منعم وهاب .  وهو رب رحيم ودود   

  . . مغفور له مىت تاب، مرحوم إذا ضعف، سامل غامن، فاملسلم يف كنفه آمن آنس. ويكشف السوء
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، ا يؤنس قلبـه   فيجد يف كل صفة م    ؛   وهكذا ميضي املسلم مع صفات ربه اليت يعرفه ا اإلسالم         
 وما يضمن معه احلماية والوقاية والعطف والرمحة والعزة واملنعة واالستقرار والسالم          ،  وما يطمئن روحه  

 . . 
وبني اخلـالق   .  كذلك يفيض السالم على قلب املسلم من صحة تصور العالقة بني العبد والرب            

. لق كل شيء فيه بقدر وحكمـة      وخ؛  فاهللا خلق هذا الكون باحلق     . . وبني الكون واإلنسان  . والكون
، ومهيأ له كل الظروف الكونيـة املناسـبة لوجـوده     ،  وغري متروك سدى  ،  وهذا اإلنسان خملوق قصدا   

واهللا معينـه علـى هـذه       . وهو خليفته يف أرضه   ،  وهو كرمي على اهللا   . ومسخر له ما يف األرض مجيعا     
. ني يتجه كالمها إىل اهللا ربـه      ح،  تتجاوب روحه مع روحه   ،  والكون من حوله صديق مأنوس    . اخلالفة

وهـو مـدعو   . وهو مدعو إىل هذا املهرجان اإلهلي املقام يف السماوات واألرض ليتماله ويـأنس بـه      
الذي يعج باألصدقاء املـدعوين مثلـه إىل   ، للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي يف هذا الوجود الكبري     

 ! والذي يؤلفون كلهم هذا املهرجان! ذلك املهرجان
وهي توحي إليه أن له أجرا حني يرويهـا مـن           ،  دة اليت تقف صاحبها أمام النبتة الصغرية       والعقي

هي عقيدة مجيلة فوق أا عقيدة       . . وحني يزيل من طريقها العقبات    ،  وحني يعينها على النماء   ،  عطش
ويشـيع مـن    ؛  وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود      ؛  عقيدة تسكب يف روحه السالم    . كرمية

 . واحلب والسالم، له األمن والرفقحو
ونفي القلق  ؛   واالعتقاد باآلخرة يؤدي دوره األساسي يف إفاضة السالم على روح املؤمن وعامله           

 . واجلزاء األوىف ليس يف هذه العاجلة     ؛  إن احلساب اخلتامي ليس يف هذه األرض       . . والسخط والقنوط 
فال ندم على اخلري واجلهـاد يف       . مونة يف هذا احلساب   والعدالة املطلقة مض  ؛  إن احلساب اخلتامي هناك   . 

وال قلق على األجر إذا مل يوف يف هذه العاجلة مبقاييس           . سبيله إذا مل يتحقق يف األرض أو مل يلق جزاءه         
وال قنوط من العدل إذا توزعت احلظوظ يف الرحلة القصرية على غري ما             . فسوف يوفاه مبيزان اهللا   ،  الناس
 . وما اهللا يريد ظلما للعباد.  بد واقعفالعدل ال، يريد

 واالعتقاد باآلخرة حاجز كذلك دون الصراع انون احملموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيـه               
وهـذا  . وفيها عوض عما يفوت   ،  وفيها غناء ،  فهناك اآلخرة فيها عطاء   . بال حترج وال حياء   . احلرمات

وأن خيلع التجمـل علـى حركـات        ؛  اق واملنافسة التصور من شأنه أن يفيض السالم على جمال السب        
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وأن خيفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة املتاحة هي فرصة هذا العمر               ؛  املتسابقني
 ! القصري احملدود

وال  - من شأا  . . وأنه خملوق ليعبد اهللا   ،   ومعرفة املؤمن بأن غاية الوجود اإلنساين هي العبادة       
وتنظف وسـائله  ، وترفع نشاطه وعمله، ترفع شعوره وضمريه. ه إىل هذا األفق الوضيء    أن ترفع  - شك

وهو يريد العبادة باخلالفة يف     ؛  وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه    ؛  فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله    . وأدواته
وأوىل بـه أال  ؛ دعوأوىل به أال يغش وال خي؛ فأوىل به أال يغدر وال يفجر. األرض وحتقيق منهج اهللا فيها 

وأوىل به كذلك أال يسـتعجل      . وأوىل به أال يستخدم أداة مدنسة وال وسيلة خسيسة        ؛  يطغى وال يتجرب  
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية اخلالصة       . وأال يركب الصعب من األمور    ،  وأال يعتسف الطريق  ،  املراحل

وأال ،  ور يف نفسه املخـاوف واملطـامع      ومن شأن هذا كله أال تث      . . والعمل الدائب يف حدود الطاقة    
وهو حيقق غاية وجـوده يف      ؛  فهو يعبد يف كل خطوة    . يستبد به القلق يف أية مرحلة من مراحل الطريق        

 . وهو يرتقي صعدا إىل اهللا يف كل نشاط ويف كل جمال، كل خطرة
ـ  . . لتحقيق إرادة اهللا، يف طاعة اهللا  ،   وشعور املؤمن بأنه ميضي مع قدر اهللا       ا يسـكبه هـذا   وم

واملضي يف الطريق بال حرية وال قلق وال سـخط          ؛  الشعور يف روحه من الطمأنينة والسالم واالستقرار      
 . وبال خوف من ضالل القصد أو ضياع اجلزاء       ؛  وبال قنوط من عون اهللا ومدده     ؛  على العقبات واملشاق  

، ويف سـبيل اهللا ، هو إمنا يقاتل هللاف. ومن مث حيس بالسالم يف روحه حىت وهو يقاتل أعداء اهللا وأعداءه . 
 . وال يقاتل جلاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه احلياة؛ وإلعالء كلمة اهللا

فال . ووجهته وجهته ،  قانونه قانونه .  كذلك شعوره بأنه ميضي على سنة اهللا مع هذا الكون كله          
وتـدي  ،  الكون كله تتجمع إىل قوتـه     وقوى  . وال تبديد للجهد وال بعثرة للطاقة     ،  صدام وال خصام  

 . وتتجه إىل اهللا وهو معها يتجه إىل اهللا، بالنور الذي يهتدي به
ال تتجـاوز   .  والتكاليف اليت يفرضها اإلسالم على املسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطـرة           

قها للعمل والبنـاء    وال مل طاقة واحدة من طاقاته ال تطل       ؛  وال تتجاهل طبيعة اإلنسان وتركيبه    ؛  الطاقة
وال تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه اجلثماين والروحي ال تلبيها يف يسر ويف مساحـة                ؛  والنماء

وميضي يف الطريق   ،  حيمل منها ما يطيق محله    . ومن مث ال حيار وال يقلق يف مواجهة تكاليفه         . . ويف رخاء 
 . إىل اهللا يف طمأنينة وروح وسالم
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يف ظل النظام الذي ينبثق من هـذه العقيـدة اجلميلـة            ،   هذا املنهج الرباين    واتمع الذي ينشئه  
 . كلها مما يشيع السلم وينشر روح السالم . . والضمانات اليت حييط ا النفس والعرض واملال، الكرمية

ـ     .  هذا اتمع املتواد املتحاب املترابط املتضامن املتكافل املتناسق        الم هذا اتمع الذي حققه اإلس
ولكنه ،  ختتلف درجة صفائه  ،  مث ظل حيققه يف صور شىت على توايل احلقب        . مرة يف أرقى وأصفى صوره    

وكل جمتمع لوثتـه هـذه      ،  يظل يف مجلته خريا من كل جمتمع آخر صاغته اجلاهلية يف املاضي واحلاضر            
 ! اجلاهلية بتصوراا ونظمها األرضية

، حيث تذوب فيها األجناس واألوطان     - ة العقيدة آصر -  هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة     
  . . وسائر هذه األواصر العرضية اليت ال عالقة هلا جبوهر اإلنسان، واللغات واأللوان

والذي يرى صـورته يف      "  . . )1(إمنا املؤمنون إخوة    :  "  هذا اتمع الذي يسمع اهللا يقول له      
م وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منـه عضـو           مثل املؤمنني يف تواده   :  " قول النيب الكرمي  

  "  . . )2(تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
 "  . .  " )3(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهـا          :  "  هذا اتمع الذي من آدابه    

ادفع  "  . .  " )4(إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور        ،  وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا        
يا أيها الذين آمنـوا ال       "  . .  " )5(فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم          - باليت هي أحسن  

وال . وال نساء من نساء عسى أن يكن خريا منهن        ،  يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم        
ومن مل يتب فأولئـك هـم       . انبئس االسم الفسوق بعد اإلمي    . تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب    

أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتـا فكرهتمـوه          . وال يغتب بعضكم بعضا    "  . .  " )6(الظاملون  
  "  . . )7(واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم 

                                                 
 . 10 سورة احلجرات )1(
 .  رواه اإلمام أمحد ومسلم)2(
 . 86 سورة النساء )3(
 18 سورة لقمان 4
 . 34 سورة فصلت )5(
 . 11 سورة احلجرات )6(
 . 12 سورة احلجرات )7(
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يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصـيبوا  :  "  هذا اتمع الذي من ضماناته  
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظـن          "  . .  " )1(تصبحوا على ما فعلتم نادمني      قوما جبهالة ف  

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غـري بيـوتكم حـىت              " .  " )2(إن بعض الظن إمث وال جتسسوا       
 )4(وماله  دمه وعرضه   : كل املسلم على املسلم حرام     . .  " و "  . . )3(تستأنسوا وتسلموا على أهلها     

 . .  " 
وال تـروج   ،  وال يتبجح فيه اإلغراء   ؛   مث هذا اتمع النظيف العفيف الذي ال تشيع فيه الفاحشة         

وال ترف فيه الشـهوات علـى       ،  وال تتلفت فيه األعني على العورات     ،  وال ينتشر فيه التربج   ،  فيه الفتنة 
نطلق يف اتمعـات اجلاهليـة قـدميا     وال ينطلق فيه سعار اجلنس وعرامة اللحم والدم كما ت         ،  احلرمات
:  يقول - سبحانه - والذي يسمع اهللا  ،  هذا اتمع الذي حتكمه التوجيهات الربانية الكثرية       . . وحديثا

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخـرة واهللا يعلـم                   " 
وال تأخذكم ما   ،  ة والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة       الزاني "  . .  " )5(وأنتم ال تعلمون    

 "  . .  )6(وليشهد عذاما طائفة من املـؤمنني       ؛  إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر     ،  رأفة يف دين اهللا   
وال تقبلوا هلـم شـهادة   ، والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة " 
ذلك ،  قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم       "  . .  " )7(أولئك هم الفاسقون    و،  أبدا

وال ،  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فـروجهن       . إن اهللا خبري مبا يصنعون    ،  أزكى هلم 
وال يبدين زينتهن إال لبعولتـهن أو       ،  وليضربن خبمرهن على جيون   ،  يبدين زينتهن إال ما ظهر منها     

أو ، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بين إخوان أو بين أخـوان  ،  بائهن أو آباء بعولتهن   آ
أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على             ،  نسائهن أو ما ملكت أميان    

ىل اهللا مجيعا أيها املؤمنـون      وتوبوا إ ،  وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن       . عورات النساء 

                                                 
 . 6 سورة احلجرات )1(
 . 12 سورة احلجرات )2(
 . 27 سورة النور )3(
 .  أخرجه مالك والشيخان)4(
 . 19 سورة النور )5(
 . 2 سورة النور )6(
 . 4 سورة النور )7(
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أطهر نساء األرض يف أطهر بيت يف أطهـر          - والذي خياطب فيه نساء النيب     "  . . )1(لعلكم تفلحون   
فال ختضعن بـالقول فيطمـع    . يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت        :  " بيئة يف أطهر زمان   

وأقمـن  ،  وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل    ،  وقرن يف بيوتكن  . الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا      
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم         . وأطعن اهللا ورسوله  ،  الصالة وآتني الزكاة  

  "  . . )2(تطهريا 
ويامن األولياء علـى  ، ويأمن الزوج على زوجته،  ويف مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها     

وال تقـود   ،  حيث ال تقع العيون على املفاتن     . من اجلميع على أعصام وقلوم    ويأ،  حرمام وأعراضهم 
فإما اخليانة املتبادلة حينذاك وإما الرغائب املكبوتة وأمراض النفـوس وقلـق            . العيون القلوب إىل احملارم   

ترف عليه أجنحـة السـلم والطهـر        ،  بينما اتمع املسلم النظيف العفيف آمن ساكن       . . األعصاب
 ! ألمانوا

، ولكل عاجز ضمانة للعيش الكرمي    ،   وأخريا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عمال ورزقا         
والذي يعترب أهل كل حي مسؤولني مسؤولية جنائية لو         ،  ولكل راغب يف العفة واحلصانة زوجة صاحلة      

 . حىت لريى بعض فقهاء اإلسالم تغرميهم بالدية؛ مات فيهم جائع
بعـد  ،  كفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأمواهلم حبكـم التشـريع           واتمع الذي ت  

وال يتجسـس   ،  وال يتسور على أحد بيته    ،  فال يؤخذ واحد فيه بالظنة    . كفالتها بالتوجيه الرباين املطاع   
وال يضيع فيه على أحد ماله سرقة       ؛  وال يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر      ،  على أحد فيه متجسس   

 . دود حاضرةأو با واحل
كما يقوم على املساواة والعدالة الصـارمة       .  اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

وال قرابة  ،  و ال هوى حاشية   ،  اليت يشعر معها كل أحد أن حقه منوط حبكم شريعة اهللا ال بإرادة حاكم             
 . كبري

إمنـا  . ي ال خيضع البشر فيه للبشـر      الذ،   ويف النهاية اتمع الوحيد بني سائر اتمعات البشرية       
فيقـف  . وينفذون حاكمني وحمكومني حكم اهللا وشـريعته     ؛  خيضعون حاكمني وحمكومني هللا ولشريعته    

                                                 
 . 31 و 30: آية:  سورة النور)1(
 . 33 و 32: آية:  سورة األحزاب)2(
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 يف طمأنينة ويف ثقة ويف يقني     ،  اجلميع على قدم املساواة احلقيقية أمام اهللا رب العاملني وأحكم احلاكمني          
 . . 

. إليه اآلية وتدعو الذين آمنوا للـدخول فيـه كافـة           هذه كلها بعض معاين السلم الذي تشري        
إمنا تعود كلها هللا    ؛  وال يعود لنفوسهم من ذاا حظ     ،  فال يعود هلم منها شيء    ؛  ليسلموا أنفسهم كلها هللا   

  . . يف طواعية ويف انقياد ويف تسليم
لـق يف    وال يدرك معىن هذا السلم حق إدراكه من ال يعلم كيف تنطلق احلرية وكيف يعربد الق               

، أو اليت عرفتـه مث تنكـرت لـه        ،  يف اتمعات اليت ال تعرف اإلسالم     ،  النفوس اليت ال تطمئن باإلميان    
هذه اتمعات الشقية احلائرة     . . حتت عنوان من شىت العنوانات يف مجيع األزمان       ،  وارتدت إىل اجلاهلية  

وسائر مقومات الرقي يف عرف    ،  ضاريعلى الرغم من كل ما قد يتوافر هلا من الرخاء املادي والتقدم احل            
 . اجلاهلية الضالة التصورات املختلة املوازين

حيث خيص   " . السويد "  وحسبنا مثل واحد مما يقع يف بلد أوريب من أرقى بالد العامل كله وهو             
وحيث يستحق كل فرد نصيبه من      . الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي مخسمائة جنيه يف العام          

وحيث التعليم يف مجيع    . مني الصحي وإعانات املرض اليت تصرف نقدا والعالج ااين يف املستشفيات          التأ
مع تقدمي إعانات مالبس وقروض للطلبة املتفوقني وحيث تقدم الدولة حـوايل ثالمثائـة    ،  مراحله باان 

  . . ي العجيبوحيث وحيث من ذلك الرخاء املادي واحلضار . . جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت
 ؟ ماذا وراء هذا الرخاء املادي واحلضاري وخلو القلوب من اإلميان باهللا؟  ولكن ماذا

والطالق مبعـدل  ! فالنسل يف تناقص مطرد بسبب فوضى االختالط،   إنه شعب مهدد باالنقراض   
يـد  واجليل اجلد ! طالق واحد لكل ست زجيات بسبب انطالق الرتوات وتربج الفنت وحرية االختالط           

. ليعوض خواء الروح من اإلميان وطمأنينة القلب بالعقيـدة ؛  ينحرف فيدمن على املسكرات واملخدرات    
 واألمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات اآلالف من النفوس واألرواح واألعصاب           

  .  .واحلال أشنع من هذا يف روسيا . . واحلال كهذا يف أمريكا . . مث االنتحار. . 
فال يـذوق   .  إا الشقوة النكدة املكتوبة على كل قلب خيلو من بشاشة اإلميان وطمأنينة العقيدة            

 : ولينعموا فيه باألمن والظل والراحة والقرار، طعم أسلم الذي يدعى املؤمنون ليدخلوا فيه كافة
إنه لكم عدو    .وال تتبعوا خطوات الشيطان    . . يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة        " 

  . .  " مبني
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فإنه . حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان     . .  وملا دعا اهللا الذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة         
إما هدى وأمـا    . وإما اتباع خطوات الشيطان   ،  إما الدخول يف السلم كافة    . ليس هناك إال اجتاهان اثنان    

 . وإما هدى اهللا وإما غواية الشيطان     . ا طريق الشيطان  إما طريق اهللا وإم   . إما إسالم وإما جاهلية   . ضالل
فال يتلجلج وال يتردد وال يتحري بني شىت السبل وشىت          ،  ومبثل هذا احلسم ينبغي أن يدرك املسلم موقفه       . 

 . االجتاهات
 . . أو خيلط واحدا منها بواحـد     ،   إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن خيتار واحدا منها         

ومن ال يتجرد   ،  ومن ال يسلم نفسه خالصة لقيادة اهللا وشريعته       ،   ال يدخل يف السلم بكليته     إنه من ! كال
سائر على  ،  إن هذا يف سبيل الشيطان     . . من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر           

  . . خطوات الشيطان
إمنـا  ! كوال خطة نصفها من هنا ونصفها من هنـا        ،  وال منهج بني بني   ،   ليس هنالك حل وسط   

واهللا يدعو املـؤمنني يف  . منهج اهللا أو غواية الشيطان    . إسالم وجاهلية . هدى وضالل . هناك حق وباطل  
ويسـتجيش  . وحيذرهم يف الثانية من اتبـاع خطـوات الشـيطان       ؛  األوىل إىل الدخول يف السلم كافة     

، وة الواضحة البينـة   تلك العدا ،  ويستثري خماوفهم بتذكريهم بعداوة الشيطان هلم     ،  ضمائرهم ومشاعرهم 
 . والغفلة ال تكون مع اإلميان. اليت ال ينساها إال غافل

 :  مث خيوفهم عاقبة الزلل بعد البيان
  . .  " فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم " 

ضون لقوة اهللا حني    وأم يتعر ،  حيمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة     " عزيز "  وتذكريهم بأن اهللا  
وما اهم  ،  فيه إحياء بأن ما اختاره هلم هو اخلري        . .  " حكيم " وتذكريهم بأنه  . . خيالفون عن توجيهه  

فالتعقيـب   . . وأم يتعرضون للخسارة حني ال يتبعون أمره وال ينتهون عما اهم عنه           ،  عنه هو الشر  
 . .  بشطريه حيمل معىن التهديد والتحذير يف هذا املقام

|     |     | 
بعد ذلك يتخذ السياق أسلوبا جديدا يف التحذير من عاقبة االحنراف عن الـدخول يف السـلم                 

 : فيتحدث بصيغة الغيبة بدال من صيغة اخلطاب. واتباع خطوات الشيطان
وإىل اهللا ترجـع    ،  وقضي األمر ؟  هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة           " 

  . .  " راألمو
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مـا  .  وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار املترددين املتلكئني الذين ال يدخلون يف السلم كافة             
تراهم سيظلون هكذا يف موقفهم حـىت       ؟  وماذا يرتقبون ؟  ماذا ينتظرون ؟  الذي يقعد م عن االستجابة    

هل ينتظرون ويتلكأون حىت     :وبتعبري آخر ؟  يف ظلل من الغمام وتأتيهم املالئكة      - سبحانه - يأتيهم اهللا 
ويأيت املالئكـة   ،  إنه سيأيت فيه يف ظلل من الغمام      : الذي قال اهللا سبحانه   ،  يأتيهم اليوم الرعيب املوعود   

 ؟ صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا
يوم جند أن ال   - وبينما حنن أمام السؤال االستنكاري الذي حيمل طابع التهديد الرعيب          -  وفجأة

 : وأن القوم أمام املفاجأة اليت كان يلوح هلم ا وخيوفهم إياها، وأن كل شيء قد انتهى، قد جاء
  . .  " وقضي األمر " 

الذي ترجع إليـه    ؛  ووقفوا وجها لوجه أمام اهللا    ،  وعزت النجاة ،  وأفلتت الفرصة ،   وطوي الزمان 
 : وحده األمور

  . .  " وإىل اهللا ترجع األمور " 
الطريقـة الـيت حتيـي املشـهد        . اليت تفرده ومتيزه من سائر القول     ،  ريقة القرآن العجيبة   إا ط 

 ! وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاين ما فيه، وتستحضره يف التو واللحظة
بل هذا الفزع   ؟  وهذا الفزع األكرب ينتظرهم   ؛   فإىل مىت يتخلف املتخلفون عن الدخول يف السلم       

السلم يف الدنيا والسلم يف اآلخرة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل           . والسلم منهم قريب  ! األكرب يدمههم 
يـوم  . يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صـوابا              . املالئكة ترتيال 
  . .  " وإىل اهللا ترجع األمور!  " وقد قضي األمر . . يقضي األمر

وهم منـوذج    - يكلفه أن يسأل بين إسرائيل     ع فيخاطب النيب .  لفتة أخرى   هنا يلتفت السياق  
! كم آتاهم اهللا من آية بينة مث مل يستجيبوا         : - التلكؤ يف االستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل        

 : من بعد ما جاءم، نعمة اإلميان والسلم، وكيف بدلوا نعمة اهللا
ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته فـإن اهللا           ،  ية بينة كم آتيناهم من آ   : سل بين إسرائيل   " 

  . .  " شديد العقاب
موقف ! فهنا حتذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصالء       ،   والعودة هنا إىل بين إسرائيل عودة طبيعية      

وموقـف التعنـت وسـؤال      ؛  وموقف النشوز وعدم الدخول يف السلم كافة      ؛  التلكؤ دون االستجابة  
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وهذه هي مزالق الطريق اليت حيذر اهللا اجلماعـة املسـلمة     . . الستمرار يف العناد واجلحود   مث ا ،  اخلوارق
 . كي تنجو من عاقبة بين إسرائيل املنكودة، منها

  . .  " كم آتيناهم من آية بينة: سل بين إسرائيل " 
تـذكري  لل،  إمنا هو أسلوب من أساليب البيـان      .  والسؤال هنا قد ال يكون مقصورا على حقيقته       

وإمـا  ،  إما بسؤال منهم وتعنت    . . واخلوارق اليت أجراها هلم   ،  بكثرة اآليات اليت آتاها اهللا بين إسرائيل      
مـن تـردد     - على الرغم من كثرة اخلوارق     - مث ما كان منهم    . . ابتداء من عند اهللا حلكمة حاضرة     

 . وتلكؤ وتعنت ونكوص عن السلم الذي يظلل كنف اإلميان
 : قيب عاما مث جييء التع

  . .  " ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته فإن اهللا شديد العقاب " 
والتحـذير مـن    . فهما مترادفـان  . أو نعمة اإلميان  .  ونعمة اهللا املشار إليها هنا هي نعمة السلم       

ن بدلوا  منذ أ ،  وحرمام من السلم والطمأنينة واالستقرار    ،  تبديلها جيد مصداقه أوال يف حال بين إسرائيل       
الـذي  ،  وكانوا دائما يف موقف الشاك املتردد     . واالستسالم لتوجيه اهللا  ،  وأبوا الطاعة الراضية  ،  نعمة اهللا 

وال يطمـئن لنـور اهللا   ، مث ال يؤمن باملعجزة؛ يظل يطلب الدليل من اخلارقة يف كل خطوة وكل حركة   
وجيد مصداقه أخريا فيما ينتظر     ،  ائيلوالتهديد بشدة عقاب اهللا جيد مصداقه أوال يف حال بين إسر          ،  وهداه

 . املبدلني للنعمة املتبطرين عليها يف كل زمان
 وما بدلت البشرية هذه النعمة إال أصاا العقاب الشديد يف حياا على األرض قبـل عقـاب                 

ة وجتد الشقو ؛  وها هي ذي البشرية املنكودة الطالع يف أحناء األرض كلها تعاين العقاب الشديد            . اآلخرة
ويطارهـا  ،  ويأكل الفرد منها نفسـه وأعصـابه      ؛  ويأكل بعضها بعضا  ؛  وتعاين القلق واحلرية  ؛  النكدة

وباخلواء القاتل الذي حياول املتحضـرون أن ميـألوه تـارة باملسـكرات             ،  وتطارده باألشباح املطلقة  
 ! احوتارة باحلركات احلائرة اليت خييل إليك معها أم هاربون تطاردهم األشب، واملخدرات

إىل كاشفة  ،  من مائلة برأسها  :  ونظرة إىل صورهم يف األوضاع العجيبة املتكلفة اليت يظهرون ا         
إىل واضع رباط عنق رسم عليـه   ! إىل مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان      ،  إىل رافعة ذيلها  ،  عن صدرها 
 ! إىل البس قميص تربعت عليه صورة أسد أو دب! تيتل أو فيل

وأوضاعهم املتكلفة وأزيائهم الصارخة يف بعض      ،  وأغانيهم احملمومة ،  م انونة  ونظرة إىل رقصا  
  . . أو ترضية املزاج بالتميز الفاضح، وحماولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ؛ احلفالت واملناسبات
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ال ،   ونظرة إىل التنقل السريع احملموم بني األهواء واألزواج والصداقات واألزياء بني فصل وفصل            
 ! ل بني الصباح واملساءب

ويكشف عن حالة امللـل     .  كل أولئك يكشف عن احلرية القاتلة اليت ال طمأنينة فيها وال سالم           
كالذي تطارده  ،  من أنفسهم اخلاوية وأرواحهم املوحشة     " اهلروب " وعن حالة ،  اجلامث اليت يفرون منها   

 . اجلنة واألشباح
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا     :  " وال يستمع لدعوته  ،  هملن حييد عن منهج   ،   وإن هو إال عقاب اهللا    

  . .  " يف السلم كافة
والعيـاذ   . . ال يبدهلا مبدل حىت حييق به ذلك العقاب       ،   وإن اإلميان الواثق لنعمة اهللا على عباده      

  . . باهللا
|     |     | 

كر حال الـذين كفـروا   يذ، والتبديل بعد النعمة، ويف ظل هذا التحذير من التلكؤ يف االستجابة      
ويكشف عن الفرق بني ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقـيم واألحـوال              ؛  وحال الذين آمنوا  

 : واألشخاص
والذين اتقـوا فـوقهم يـوم    ، ويسخرون من الذين آمنوا  ،  زين للذين كفروا احلياة الدنيا     " 
  . .  " واهللا يرزق من يشاء بغري حساب، القيامة

زينت هلـم   . واهتماماا الصغرية ،  بأعراضها الزهيدة ؛  للذين كفروا هذه احلياة الدنيا     لقد زينت   
. وال يعرفون قيما أخرى غري قيمها     ؛  وال ميدون بأبصارهم إىل شيء وراءها     ؛  فوقفوا عندها ال يتجاوزوا   

يعة الـيت   والذي يقف عند حدود هذه احلياة الدنيا ال ميكن أن يسمو تصوره إىل تلك االهتمامات الرف               
ال ألنـه   ؛  إن املؤمن قد حيتقر أعراض احلياة كلها       . . وميد إليها بصره يف آفاقها البعيدة     ،  حيفل ا املؤمن  

ولكن ألنه ينظر إليها     . . وال ألنه سليب ال ينمي احلياة وال يرقيها       ،  أصغر منها مهة أو أضعف منها طاقة      
فينشد مـن    - وعنايته بالنماء واإلكثار  ،  واحلضارةوإنشائه للعمران   ،  مع قيامه باخلالفة فيها    - من عل 

وأن يقود البشرية إىل    ،  ينشد منها أن يقر يف األرض منهجا      . حياته ما هو أكرب من هذه االعراض وأغلى       
ليتطلع إليهـا البشـر يف مكاـا    ، وأن يركز راية اهللا فوق هامات األرض والناس، ما هو أرفع وأكمل   

، الذي حييا له من مل يهبه اإلميان رفعـة اهلـدف          ،  اء الواقع الزهيد احملدود   وليمدوا بأبصارهم ور  ،  الرفيع
 . ومشول النظرة، وضخامة االهتمام
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، ينظرون للذين آمنوا   . . املستعبدون ألهداف األرض  ،   وينظر الصغار الغارقون يف وحل األرض     
، را ال ختصـهم وحـدهم  ليحاولوا آماال كبا؛ ومتاعهم الزهيد،  فريوم يتركون هلم وحلهم وسفسافهم    

؛ ويروم يعانون فيها املشـقات    ؛  وال تتعلق بأشخاصهم إمنا تتعلق بعقيدم     ؛  ولكن ختص البشرية كلها   
وحيرمون أنفسهم اللذائذ اليت يعدها الصغار خالصة احليـاة وأعلـى أهـدافها             ؛  ويقاسون فيها املتاعب  

فال يدركون سر اهتمامـام      -  هذه احلال  يف - ينظر الصغار املطموسون إىل الذين آمنوا      . . املرموقة
ويسخرون من طـريقهم    ،  ويسخرون من تصورام  ،  يسخرون من حاهلم  . عندئذ يسخرون منهم  . العليا

 ! الذي يسريون فيه
  "  . .  . . . زين للذين كفروا احلياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا " 

ميـزان  . إنه ميـزان األرض    . . يس هو امليزان   ولكن هذا امليزان الذي يزن الكافرون به القيم ل        
واهللا يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزم يف       . أما امليزان احلق فهو يف يد اهللا سبحانه        . . ميزان اجلاهلية . الكفر
 : ميزانه

  . .  " والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة " 
وليمضـوا يف   . قيقية يف هذا امليزان   فليعلم الذين آمنوا قيمتهم احل    .  هذا هو ميزان احلق يف يد اهللا      

. إم فوقهم يـوم القيامـة      . . وقيم الكافرين ،  وسخرية الساخرين ،  طريقهم ال حيفلون سفاهة السفهاء    
 . فوقهم يف حقيقة األمر بشهادة اهللا أحكم احلاكمني. فوقهم عند احلساب اخلتامي األخري
يف الـدنيا أو يف     ؛  هبهم إياه حيث خيتار   ي. وما هو أوسع من الرزق    ،   واهللا يدخر هلم ما هو خري     

 : أو يف الدارين وفق ما يرى أنه هلم خري، اآلخرة
  . .  " واهللا يرزق من يشاء بغري حساب " 

وهو قد  ! ال خازن لعطائه وال بواب    . ويفيض على من يشاء   ،   وهو املانح الوهاب مينح من يشاء     
وهو يعطي املختـارين مـن      .  هلم فيما أعطوا فضل    وليس،  يعطي الكافرين زينة احلياة الدنيا حلكمة منه      

 . واختياره لألخيار هو األبقى واألعلى    . فالعطاء كله من عنده    . . عباده ما يشاء يف الدنيا أو يف اآلخرة       
 . 

تعرف املؤمنني الذين يتلقـون قـيمهم    . . وستظل احلياة أبدا تعرف هذين النموذجني من الناس   
واهتمامات ،  فريفعهم هذا التلقي عن سفساف احلياة وأعراض األرض       ؛  هللاوموازينهم وتصورام من يد ا    

كما تعرف احلياة ذلك     . . ال عبيدا للحياة  ،  ويصبحون سادة للحياة  ؛  وبذلك حيققون إنسانيتهم  ؛  الصغار
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وشدم ضرورام وأوهاقهم   ؛  واستعبدم أعراضها وقيمها  ،  الذين زينت هلم احلياة الدنيا    : الصنف اآلخر 
 ! الطني فلصقوا به ال يرتفعونإىل 

علـى  . مهما أوتوا من املتاع واألعراض    ؛   وسيظل املؤمنون ينظرون من عل إىل أولئك اهلابطني       
فيشفقون عليهم تارة ويسـخرون     ؛  وأن املؤمنني هم احملرومون   ،  حني يعتقد اهلابطون أم هم املوهوبون     

  . . وهم أحق بالرثاء واإلشفاق. منهم تارة
   |     ||   

وحقيقة مكان هؤالء ووزم عنـد      ؛  وظن الذين كفروا بالذين آمنوا    ؛  وعلى ذكر املوازين والقيم   
وينتـهي  ؛  واملوازين والقيم ،  ينتقل السياق إىل قصة االختالف بني الناس يف التصورات والعقائد          . . اهللا

 : ي حيكم فيما هم فيه خمتلفونوإىل امليزان األخري الذ؛ بتقرير األصل الذي ينبغي أن يرجع إليه املختلفون
وأنزل معهم الكتـاب بـاحلق   ؛ فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين؛ كان الناس أمة واحدة   " 

وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءم البينات بغيا             - ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه     
واهللا يهدي مـن يشـاء إىل صـراط      ؛  حلق بإذنه فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من ا         - بينهم

  . .  " مستقيم
وقد تكـون هـذه    . وتصور واحد ،  على ج واحد  . كان الناس أمة واحدة    . .  هذه هي القصة  

قبـل اخـتالف    ،  إشارة إىل حالة اموعة البشرية األوىل الصغرية من أسرة آدم وحـواء وذراريهـم             
أسـرة آدم   : وهم أبناء األسرة األوىل   . الناس من أصل واحد   فالقرآن يقرر أن    . التصورات واالعتقادات 

، ليقرر مبدأ األسـرة يف حيـام      ،  وقد شاء اهللا أن جيعل البشر مجيعا نتاج أسرة واحدة صغرية          . وحواء
وقد غرب عليهم عهد كانوا فيه يف مستوى واحد واجتاه واحد وتصور واحد             . وليجعلها هي اللبنة األوىل   

؛ وتطـورت معايشـهم   ،  وتفرقوا يف املكان  ،  حىت منت وتعددت وكثر أفرادها    . ىليف نطاق األسرة األو   
ويعلم ما وراءها من    ،  اليت فطرهم اهللا عليها حلكمة يعلمها     ،  وبرزت فيهم االستعدادات املكنونة املختلفة    

 . خري للحياة يف التنوع يف االستعدادات والطاقات واالجتاهات
 . . وتنوعت املعتقـدات  ،  وتعددت املناهج ،  هات النظر  عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وج    

  . . وعندئذ بعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين
  . .  " وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه " 
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ألن هذا االختالف أصل من     ؛  إن من طبيعة الناس أن خيتلفوا      . .  وهنا تتبني تلك احلقيقة الكربى    
إن هذه اخلالفة حتتـاج إىل       . . حيقق حكمة عليا من استخالف هذا الكائن يف األرض        ؛  قتهمأصول خل 

وتـؤدي دورهـا    ،  كي تتكامل مجيعها وتتناسق   ؛  واستعدادات شىت من الوان متعددة    ،  وظائف متنوعة 
اهـب  فال بد إذن من تنـوع يف املو . وفق التصميم الكلي املقدر يف علم اهللا  ،  الكلي يف اخلالفة والعمارة   
 . .  وال بد من اختالف يف االستعدادات يقابل ذلك االختالف يف احلاجات          ؛  يقابل تنوع تلك الوظائف   

  . .  " ولذلك خلقهم - إال من رحم ربك - وال يزالون خمتلفني" 
هذا االختالف يف االستعدادات والوظائف ينشى ء بدوره اختالفا يف التصورات واالهتمامـات             

ولكن اهللا حيب أن تبقى هذه االختالفات املطلوبة الواقعة داخـل إطـار واسـع         .  .واملناهج والطرائق 
الـذي  . هذا اإلطار هو إطار التصور اإلمياين الصـحيح        . . عريض يسعها مجيعا حني تصلح وتستقيم     

فـال يقتلـها وال   ؛ ينفسح حىت يضم جواحنه على شىت االستعدادات وشىت املواهب وشـىت الطاقـات     
 . ظمها وينسقها ويدفعها يف طريق الصالحولكن ين؛ يكبحها

وحكم عدل يرجـع إليـه      ؛   ومن مث مل يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه املختلفون            
 : ويثوب اجلميع منه إىل اليقني، وقول فصل ينتهي عنده اجلدل؛ املختصمون
بني الناس فيمـا    ليحكم  ،  وأنزل معهم الكتاب باحلق   ،  فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين     " 
 .  " اختلفوا فيه

فهو القول الفصل بأن احلق هو مـا جـاء بـه             . .  " باحلق "  وال بد أن نقف عند قوله تعاىل      
فيما عداه من أقوال النـاس      ،  والقول الفصل ،  وأن هذا احلق قد أنزل ليكون هو احلكم العدل        ؛  الكتاب

وبغري هـذا   . وال قول بعده  . وال حكم معه   .ال حق غريه   . . وتصورام ومناهجهم وقيمهم وموازينهم   
وبغري االنتهاء إىل حكمـه بـال   ؛ وبغري حتكيمه يف كل ما خيتلف فيه الناس؛  احلق الواحد الذي ال يتعدد    

؛ وال ينتهي الناس من اخلالف والفرقة     ؛  بغري هذا كله ال يستقيم أمر هذه احلياة        . . مماحكة وال اعتراض  
 . ال يدخل الناس يف السلم حبالو؛ وال يقوم على األرض السالم

والـيت  ؛   وهلذه احلقيقة قيمتها الكربى يف حتديد اجلهة اليت يتلقى منها الناس تصورام وشرائعهم            
إا جهة واحدة ال تتعدد هي       . . ينتهون إليها يف كل ما يشجر بينهم من خالف يف شىت صور اخلالف            

 يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ليحكم          وهو مصدر واحد ال   ؛  اليت أنزلت هذا الكتاب باحلق    
  . . بني الناس فيما اختلفوا فيه
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وهي ملة واحدة   ،  فهو كتاب واحد يف أصله    . جاء به الرسل مجيعا   ،   وهو كتاب واحد يف حقيقته    
ومشرع واحد لـبين    ،  ومعبود واحد ،  ورب واحد ،  إله واحد : وهو تصور واحد يف قاعدته    ،  يف عمومها 

ووفـق أطـوار احليـاة      ؛  مث ختتلف التفصيالت بعد ذلك وفق حاجات األمم واألجيـال          . . اإلنسان
وأطلق احلياة تنمو يف حميطها الواسـع       ،  حىت تكون الصورة األخرية اليت جاء ا اإلسالم       ؛  واالرتباطات

 . الكبريبقيادة اهللا ومنهجه وشريعته احلية املتجددة يف حدود ذلك احمليط الشامل . الشامل بال عوائق
 وهذا الذي يقرره القرآن يف أمر الكتاب هو النظرية اإلسالمية الصحيحة يف خط سري األديـان                

 قاعدة التوحيد املطلق  : يقوم على القاعدة األصيلة   ،  كل نيب جاء ذا الدين الواحد يف أصله        . . والعقائد
 يبعد الناس ائيا عن ذلـك       حىت،  وتتراكم اخلرافات واألساطري  ،  مث يقع االحنراف عقب كل رسالة     . . 

، وتنفي ما علق ـا مـن االحنرافـات        ،  وهنا جتيء رسالة جديدة جتدد العقيدة األصيلة      . األصل الكبري 
وهذه النظرية أوىل باإلتباع من نظريات البـاحثني يف          . . وتراعي أحوال األمة وأطوارها يف التفصيالت     

فيقيمـون  ،  وهم ال يشعرون  ،  يتأثر ا باحثون مسلمون   واليت كثريا ما    ،  تطور العقائد من غري املسلمني    
كما يقول املستشرقون وأمثاهلم من الباحثني      ،  حبوثهم على أساس التطور يف أصل العقيدة وقاعدة التصور        

 ! الغربيني اجلاهليني
، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله اهللا بـاحلق          ،   وهذا الثبات يف أصل التصور اإلمياين     

 . منذ أقدم األزمان، ومع كل رسول، يف كل زمان، م بني الناس فيما اختلفوا فيهليحك
وأن يكون هناك قول فصل ينتـهون       ،   ومل يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس          

وأن يكـون   ،  ومل يكن بد كذلك أن يكون هذا امليزان من صنع مصدر آخر غري املصدر اإلنساين              . إليه
وال يتـأثر اجلهـل     ،  وال يتأثر بالقصور اإلنساين   ،  ل حاكم عدل ال يتأثر باهلوى اإلنساين      هذا القول قو  

 ! اإلنساين
. علم ما كان وما هو كائن ومـا سـيكون  .  وإقامة ذلك امليزان الثابت تقتضي علما غري حمدود     

 مسـتيقن   وإىل،  علمه كله ال مقيدا بقيود الزمان اليت تفصل الوجود الواحد إىل ماض وحاضر ومستقبل             
وال مقيدا بقيود املكان اليت تفصـل الوجـود          . . وإىل حاضر مشهود ومغيب خمبوء    ،  ومظنون وجمهول 

يف حاجة إىل إله يعلـم مـا         . . وحمسوس وغري حمسوس  ،  ومنظور وحمجوب ،  الواحد إىل قريب وبعيد   
 . ويعلم ما يصلح وما يصلح حال اجلميع . . ويعلم من خلق، خلق
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واستعالء ،  واستعالء على النقص  ،  ن يف حاجة كذلك إىل استعالء على احلاجة        وإقامة ذلك امليزا  
واسـتعالء   . . واستعالء على الرغبة والرهبة   ،  واستعالء على الطمع  ،  واستعالء على الفوت  ،  على الفناء 

وال ضـعف يف    ،  وال لذة ،  وال هوى ،  ال أرب له  ،  يف حاجة إىل إله    . . على الكون كله مبا فيه ومن فيه      
 ! وال قصور - سبحانه - ذاته

؛ واحلاجات املتجددة ،  والظروف املتغرية ،   أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه األحوال املتطورة       
على أن يكون هناك امليزان الثابت الـذي        . مث يوائم بينها وبني اإلنسان يف حلظة عابرة وظرف موقوت         

وذا وحده   . . من ذلك امليزان الثابت   ،  هوحقه وباطل ،  وغيه ورشاده ،  فيدرك خطأه وصوابه  ،  يفيء إليه 
 ! ويطمئن الناس إىل أن الذي يسوسهم يف النهاية إله. تستقيم احلياة

إمنا جـاء   .  إن الكتاب مل يرتل باحلق ليمحو فوارق االستعدادات واملواهب والطرائق والوسائل          
  . . حني خيتلفون . . وإليه وحده . . ليحتكم الناس إليه

 :  احلقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة اإلسالم التارخيية ومن شأن هذه
 . . ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيـه       " باحلق " الذي أنزله اهللا   " الكتاب "  إن اإلسالم يضع  

وظلـت قائمـة   ، فإما اتفقت مع هذه القاعدة    . مث متضي احلياة  . يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية     
هـذا هـو     . . فهذا هو الباطل  ،  وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى      . فهذا هو احلق  ،  عليها

. فالناس ليسوا هم احلكم يف احلق والباطـل       . يف فترة من فترات التاريخ    . الباطل ولو ارتضاه الناس مجيعا    
ـ . وليس الذي يقرره الناس هو الدين   ،  وليس الذي يقرره الناس هو احلق      وم ابتـداء  إن نظرة اإلسالم تق
ال حتيل هذا الشيء حقـا    . . وإقامة حيام على شيء   ،  وقوهلم لشيء ،  على أساس أن فعل الناس لشيء     

وال ؛  وال جتعله التفسري الواقعي هلـذا الـدين       ؛  وال جتعله أصال من أصول الدين     ؛  إذا كان خمالفا للكتاب   
  . . تربره ألن أجياال متعاقبة قامت عليه

ويف التـاريخ   ! ة كربى يف عزل أصول الدين عما يدخله عليها النـاس           وهذه احلقيقة ذات أمهي   
إن هذا االحنراف مىت وقع وقامت عليـه        : فال يقال  . . وظل ينمو وينمو  ،  اإلسالمي مثال وقع احنراف   

. إن اإلسالم يظل بريئا من هذا الواقـع التـارخيي         ! كال! حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية لإلسالم      
ومن واجب من يريد اسـتئناف حيـاة        ؛  ي وقع خطأ واحنرافا ال يصلح حجة وال سابقة        ويظل هذا الذ  

 وأن يعود إىل الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه             ،  إسالمية أن يلغيه ويبطله   
 . . 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

259

مع وكانت املطا ؛  ومع ذلك كان اهلوى يغلب الناس من هناك ومن هناك          . .  ولقد جاء الكتاب  
والرجوع إىل احلق الذي يردهم     ،  والرغائب واملخاوف والضالالت تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب        

 : إليه
  . .  " بغيا بينهم . . وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءم البينات " 

س إىل  هو الذي قاد النـا     . . وبغي اهلوى . وبغي احلرص . وبغي الطمع . بغي احلسد  . .  فالبغي
 . واملضي يف التفرق واللجاج والعناد؛ املضي يف االختالف على أصل التصور واملنهج

القـوي الصـادع    ،  فما خيتلف اثنان على أصل احلق الواضح يف هذا الكتاب          . .  وهذه حقيقة 
أو يف نفسـيهما    ،  ما خيتلف اثنان على هذا األصل إال ويف نفس أحدمها بغي وهـوى             . . املشرق املنري 

 : فأما حني يكون هناك إميان فال بد من التقاء واتفاق . . عامجي
  . .  " فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه " 

ومبا يف قلوم من رغبة يف الوصول       ،  ومبا يف أرواحهم من جترد    ،   هداهم مبا يف نفوسهم من صفاء     
 : وما أيسر الوصول حينئذ واالستقامة. إىل احلق
  . .  " واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  "

وهو هذا املنهج الذي يقـوم علـى احلـق          .  هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب       
  . . وال تتالعب به الرغاب والرتوات، وال تتقاذفه األهواء والشهوات. ويستقيم على احلق

ن يعلـم منـهم االسـتعداد للهـدى         مم،   واهللا خيتار من عباده هلذا الصراط املستقيم من يشاء        
ولو حسب الذين ال يزنـون      ،  وأولئك هم األعلون  ،  أولئك يدخلون يف السلم   ؛  واالستقامة على الصراط  
 ! ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من املؤمنني، مبيزان اهللا أم حمرومون

|     |     | 
 مل ناصع يف قلوب اجلماعة املسلمة     وتنتهي هذه التوجيهات اليت تستهدف إنشاء تصور إمياين كا        

تنتهي بالتوجه إىل املؤمنني الذين كانوا يعانون يف واقعهم مشقة االختالف بينهم وبني أعدائهم مـن         . . 
يتوجه إليهم بأن    . . وما كان جيره هذا اخلالف من حروب ومتاعب وويالت        ،  املشركني وأهل الكتاب  
أن يـدافع   : وليكونوا هلا أهـال   ،  ني وإعدادهم ليدخلوا اجلنة   يف متحيص املؤمن  ،  هذه هي سنة اهللا القدمية    

وأن يتراوحـوا بـني     ؛  وأن يلقوا يف سبيلها العنت واألمل والشدة والضر       ؛  أصحاب العقيدة عن عقيدم   
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ومل يهنوا حتت مطارق    ،  ومل ترهبهم قوة  ،  مل تزعزعهم شدة  ،  حىت إذا ثبتوا على عقيدم    ؛  النصر واهلزمية 
، مأمونون على ما ائتمنـوا عليـه      ،  ألم يومئذ أمناء على دين اهللا     ،  استحقوا نصر اهللا   .  .احملنة والفتنة 

، واستحقوا اجلنة ألن أرواحهم قد حتررت من اخلوف وحتررت من الذل          . صاحلون لصيانته والذود عنه   
، فهي عندئذ أقرب ما تكون إىل عـامل اجلنـة         . وحتررت من احلرص على احلياة أو على الدعة والرخاء        

 : وارفع ما تكون عن عامل الطني
مسـتهم البأسـاء    ،  وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قـبلكم       ،  أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة     " 

  . .  " أال إن نصر اهللا قريب؟ مىت نصر اهللا: والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه
، إىل جتارب اجلماعات املؤمنة قبلـها     وهكذا وجهها   ،   هكذا خاطب اهللا اجلماعة املسلمة األوىل     

وينوط م أمانتـه يف األرض      ،  الذين يكل إليهم رايته   ،  يف تربية عباده املختارين    - سبحانه - وإىل سنته 
  . . وهو خطاب مطرد لكل من خيتار هلذا الدور العظيم. ومنهجه وشريعته

من الرسول  .  والذين آمنوا معه   إن هذا السؤال من الرسول     . .  وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    
ليصور مدى احملنة اليت تزلزل     " ؟    مىت نصر اهللا  :  " إن سؤاهلم . واملؤمنني الذين آمنوا باهللا   ،  املوصول باهللا 

، تلقي ظالهلا على مثل هاتيك القلـوب      ،  ولن تكون إال حمنة فوق الوصف     . مثل هذه القلوب املوصولة   
  "  . . ؟  نصر اهللامىت:  " فتبعث منها ذلك السؤال املكروب

وجييء النصـر مـن   ، عندئذ تتم كلمة اهللا  . .  وعندما تثبت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلة       
 : اهللا

  . .  " أال إن نصر اهللا قريب " 
الذين يثبتون على البأسـاء     . ولن يستحقه إال الذين يثبتون حىت النهاية      .  إنه مدخر ملن يستحقونه   

الذين يستيقنون أن ال نصـر إال       . الذين ال حينون رؤوسهم للعاصفة    . دون للزلزلة الذين يصم . والضراء
ال ،   " نصـر اهللا   " فهم يتطلعون فحسب إىل   ،  وحىت حني تبلغ احملنة ذروا    . وعندما يشاء اهللا  ،  نصر اهللا 

 . وال نصر إال من عند اهللا. وال إىل أي نصر ال جييء من عند اهللا، إىل أي حل آخر
، والصرب والثبات ،  بعد اجلهاد واالمتحان  ،  جديرين ا ،  مستحقني هلا ،   املؤمنون اجلنة   ذا يدخل 
 . وإغفال كل ما سواه وكل من سواه، والشعور به وحده، والتجرد هللا وحده
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فيصفو ،  ويطهرها يف بوتقة األمل   ،  ويرفعها على ذواا  ،   إن الصراع والصرب عليه يهب النفوس قوة      
وعندئذ . فتتألأل حىت يف أعني أعدائها وخصومها     ،  لعقيدة عمقا وقوة وحيوية   ويهب ا ،  عنصرها ويضيء 

يلقي أصحاا مـا يلقـون يف أول   ،  وكما يقع يف كل قضية حق     ،  يدخلون يف دين اهللا أفواجا كما وقع      
  .حىت إذا ثبتوا للمحنة احناز إليهم من كانوا حياربوم وناصرهم أشد املناوئني وأكرب املعاندين             ،  الطريق

 . 
يقـع أن ترتفـع أرواح      . يقع ما هو أعظم منه يف حقيقتـه        - حىت إذا مل يقع هذا     -  على أنه 

وأن تنطلق من إسار احلرص علـى الدعـة         ،  أصحاب الدعوة على كل قوى األرض وشرورها وفتنتها       
وكسـب  ،  وهذا االنطالق كسب للبشرية كلـها      . . واحلرص على احلياة نفسها يف النهاية     ،  والراحة

كسب يرجح مجيع اآلالم ومجيع البأساء والضـراء الـيت          . اح اليت تصل إليه عن طريق االستعالء      لألرو
 . واملؤمتنون على راية اهللا وأمانته ودينه وشريعته، يعانيها املؤمنون

  . . وهذا هو الطريق . .  وهذا االنطالق هو املؤهل حلياة اجلنة يف اية املطاف
 . وللجماعة املسلمة يف كل جيل،  للجماعة املسلمة األوىل هذا هو الطريق كما يصفه اهللا

مث . وتوجـه إىل اهللا وحـده      . . وصرب وثبات . وحمنة وابتالء  . . إميان وجهاد :  هذا هو الطريق  
  . . مث جييء النعيم. جييء النصر

|     |     | 
لْواِلديِن واَألقْرِبني والْيتامى والْمساِكِني وابِن     يسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيٍر فَلِ        + 

          ِليمِبِه ع ٍر فَِإنَّ اللّهيخ لُواْ ِمنفْعا تمِبيِل وـى أَن          215السسعو لَّكُم هكُر وهالُ والِْقت كُملَيع كُِتب 
 216ن تِحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ            تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَ      

يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر ِبـِه والْمسـِجِد                   
ِه ِمنه أَكْبر ِعند اللِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يـردوكُم            الْحراِم وِإخراج أَهلِ  

                مالُهمأَع ِبطَتح لَـِئكفَأُو كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يمواْ وطَاعتِإِن اس ن ِديِنكُمِفي ع
 ِإنَّ الَِّذين آمنواْ والَّـِذين هـاجرواْ        217الدنيا واآلِخرِة وأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ         

            ِحيمر غَفُور اللّهاللِّه و تمحونَ رجري لَـِئكِبيِل اللِّه أُوواْ ِفي سداهجِن الْ   218وع كأَلُونسِر  يمخ
والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهمآ أَكْبر ِمن نفِْعِهما ويسأَلُونك ماذَا ينِفقُـونَ قُـِل                 

رِة ويسأَلُونك عِن الْيتامى     ِفي الدنيا واآلخِ   219الْعفْو كَذَِلك يبين اللّه لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ         
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                  ـاء اللّـهش لَـوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللّهو كُمانوفَِإخ ماِلطُوهخِإنْ تو ريخ ملَّه الَحقُلْ ِإص
 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللّه كُمتن220ألع_  

|     |     | 
وهي كما قلنـا     . . هي ظاهرة األسئلة عن أحكام    ،   القطاع من السورة   الظاهرة البارزة يف هذا   

ظاهرة توحي بيقظـة العقيـدة       . . يف هذا اجلزء   . . يسألونك عن األهلة  : عند الكالم عن قوله تعاىل    
ورغبة املؤمنني يف معرفة حكم العقيدة يف كل شأن من          ،  واستيالئها على نفوس اجلماعة املسلمة إذ ذاك      

أن يتحرى حكم   : وهذه آية املسلم   . . كي يطابقوا بني تصرفهم وحكم العقيدة     ،   اليومية شؤون حيام 
. فال يقدم على عمل حىت يستيقن من حكم اإلسالم فيه         ،  اإلسالم يف الصغرية والكبرية من شؤون حياته      

ية هي آية   وهذه احلساس . وما مل يقره كان ممنوعا عليه حراما      ؛  فما أقره اإلسالم كان هو دستوره وقانونه      
 . اإلميان ذه العقيدة

،  كذلك كانت تثار بعض األسئلة بسبب احلمالت الكيدية الـيت يشـنها اليهـود واملنـافقون       
إمـا ليسـتيقن مـن      ،  مما يدفع بعض املسلمني ليسأل عنها     ؛  واملشركون كذلك حول بعض التصرفات    

كان القرآن يترتل فيهـا بـالقول       ف. وإما تأثرا بتلك احلمالت والدعايات املسمومة     ،  حقيقتها وحكمتها 
ويرتد كيـد الكائـدين إىل      ،  ومتوت الفنت ،  وتبطل الدسائس ؛  فيثوب املسلمون فيها إىل اليقني    ؛  الفصل
  . . حنورهم

وتارة يف صف   ،   وهذا يصور جانبا من املعركة اليت كان القرآن خيوضها تارة يف نفوس املسلمني            
 ! ضد الكائدين واحملاربني، املسلمني

مواضعه ومقاديره ونوع املال الـذي   . سؤال عن اإلنفاق  :  هذا الدرس مجلة من هذه األسئلة       ويف
 . . وسؤال عن اليتامى  . وسؤال عن اخلمر وامليسر   . وسؤال عن القتال يف الشهر احلرام     . تكون فيه النفقة  

اض وسنعرضـها بالتفصـيل عنـد اسـتعر       . وبواعث هذه األسئلة متثل األسباب اليت ذكرناها من قبل        
 . النصوص

|     |     | 
قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن          ؟  يسألونك ماذا ينفقون   " 
  . .  " وما تفعلوا من خري فإن اهللا به عليم. السبيل
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فاإلنفاق يف مثل الظروف اليت نشأ      .  لقد وردت آيات كثرية يف اإلنفاق سابقة على هذا السؤال         
اإلسالم ضرورة لقيام اجلماعة املسلمة يف وجه تلك الصعاب واملشاق واحلرب اليت كانت تواجهها              فيها  

وإزالـة  ؛ من ناحية التضامن والتكافل بني أفـراد اجلماعـة  : مث هو ضرورة من ناحية أخرى     ؛  وتكتنفها
ال حيتجز عنه   و،  ال حيتجن دونه شيئا   ،  الفوارق الشعورية حبيث ال حيس أحد إال أنه عضو يف ذلك اجلسد           

 . إذا كان سد احلاجة له قيمته يف قيامها عمليا، وهو أمر له قيمته الكربى يف قيام اجلماعة شعوريا. شيئا
  . . " ؟  ماذا ينفقون:  "  وهنا يسأل بعض املسلمني

وحيـدد كـذلك أوىل     ؛  فجاءهم اجلواب يبني صفة اإلنفاق     . .  وهو سؤال عن نوع ما ينفقون     
  :مصارفه وأقرا

  . .  " ما أنفقتم من خري: قل " 
خري للمعطي وخري لآلخذ وخري للجماعـة        . . األول إن الذي ينفق خري    :  وهلذا التعبري إحياءان  

واإلحياء الثاين أن يتحرى املنفق أفضل ما        . . وشيء طيب ،  وتقدمة طيبة ،  وخري يف ذاته فهو عمل طيب     
مث منفعـة   ،  فاإلنفاق تطهري للقلب وتزكية للنفس    . فيهوخري ما لديه فيشارك اآلخرين      ؛  عنده فينفق منه  
، وللنفس التزكية ،  وحتري الطيب والرتول عنه لآلخرين هو الذي حيقق للقلب الطهارة         . لآلخرين وعون 

 . ولإليثار معناه الكرمي
، أن ينفق املنفق من الوسط     - كما ورد يف آية أخرى     - فاإللزام،   على أن هذا اإلحياء ليس إلزاما     

والتحبيـب  ،  ولكن اإلحياء هنا يعاجل تطويع النفس لبذل ما هو خري         . أردأ ما عنده وال أغلى ما عنده      ال  
  . . وإعداد القلوب، على طريقة القرآن الكرمي يف تربية النفوس، فيه

 :  أما طريق اإلنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه
  . .  " لفللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبي " 

، وبعضهم رابطة الرحم  ،  بعضهم تربطه باملنفق رابطة العصب    .  وهو يربط بني طوائف من الناس     
وكلهم يتجاوزون يف اآلية     . . وبعضهم رابطة اإلنسانية الكربى يف إطار العقيدة      ،  وبعضهم رابطة الرمحة  

يتضامنون يف رباط التكافـل     وكلهم  . واليتامى واملساكني وابن السبيل   . واألقربون. الوالدون: الواحدة
 . االجتماعي الوثيق بني بين اإلنسان يف إطار العقيدة املتني
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والذي تزيده بعض األحاديث النبوية حتديـدا       ،   ولكن هذا الترتيب يف اآلية ويف اآليات األخرى       
ابدأ بنفسك فتصدق   :  " قال لرجل  ع ووضوحا كالذي جاء يف صحيح مسلم عن جابر أن رسول اهللا          

فإن فضل عن ذي قرابتـك      ،  فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك      ،  فإن فضل شيء فألهلك   ،  اعليه
  . . .  " . شيء فهكذا وهكذا

إنه يأخذ   . .  هذا الترتيب يشي مبنهج اإلسالم احلكيم البسيط يف تربية النفس اإلنسانية وقيادا           
ومن حيث هـو  ،  به من حيث هو كائن  مث يسري ؛  بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته   ،  اإلنسان كما هو  

هـو  ،  فيصعد وهو مستريح  ؛  على هينة ويف يسر   : صعدا يف املرتقى العايل   ،  يسري به خطوة خطوة   ! واقف
وال يكبـل   ،  ال حيس باجلهـد والرهـق     . وهو ينمي احلياة معه ويرقيها    ،  يليب فطرته وميوله واستعداداته   

وال يعتسف بـه    ! قاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف    وال تكبت طا  ! بالسالسل واألغالل ليجر يف املرتقى    
إمنا يصعدها به صعودا هينا لينا وقدماه على األرض         ! وال يطري به طريانا من فوق اآلكام      ،  الطريق اعتسافا 

 . وروحه موصولة باهللا يف عاله، وقلبه يتطلع إىل األفق األعلى، وبصره معلق بالسماء
؛ فأمره أوال بكفايتها قبل أن يأمره باإلنفاق على من سواها         ؛   ولقد علم اهللا أن اإلنسان حيب ذاته      

فالصدقة ال تبدأ إال بعـد      . وأباح له الطيبات من الرزق وحثه على متتيع ذاته ا يف غري ترف وال خميلة              
، واليد العليا خري من اليد السـفلى      ،  خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن      :  " يقول ع والرسول. الكفاية

يا رسـول   : فقال،  جاء رجل مبثل بيضة من ذهب      " : قال ا وعن جابر  . . )1( " عولوابدأ مبن ت  
مث أتاه مـن     ع فأعرض عنه رسول اهللا   . أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غريها         . اهللا

. فأعرض عنه ،  فأتاه من قبل ركنه األيسر فقال مثل ذلك       . قبل ركنه األمين فقال مثل ذلك فأعرض عنه       
يأيت أحدكم مبا   :  " وقال. فحذفه ا فلو أصابته ألوجعته     ع فأخذها،   من خلفه فقال مثل ذلك     مث أتاه 

  "  . . )2(خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ! مث يقعد يتكفف الناس. هذه صدقة: ميلك فيقول
ـ  . . عياله . . أفراد أسرته األقربني   - أول ما حيب   -  ولقد علم اهللا أن اإلنسان حيب      . هووالدي

فريضي ميلـه  ؛ ليعطيهم من ماله وهو راض؛ فسار به خطوة يف اإلنفاق وراء ذاته إىل هؤالء الذين حيبهم       
، ويف الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباؤه األدنون     ؛  بل فيه حكمة وخري   ،  الفطري الذي ال ضري منه    

رم هلم من أخـذهم مـن       وأخذهم من القريب أك   . إن مل يعطوا احتاجوا   ،  ولكنهم فريق من األمة   ،  نعم

                                                 
 .  أخرجه مسلم من رواية أيب هريرة)1(
 . رجه أبو داود أخ)2(
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وتوثيق لروابط األسرة اليت شاء اهللا      ؛  وفيه يف الوقت ذاته إشاعة للحب والسالم يف احملضن األول         . البعيد
 . أن تكون اللبنة األوىل يف بناء اإلنسانية الكبري

 - بدرجام منه وصلتهم به    -  ولقد علم اهللا أن اإلنسان ميد حبه ومحيته بعد ذلك إىل أهله كافة            
فسار به خطوة أخرى يف اإلنفـاق وراء  . فهم أفراد من جسم األمة وأعضاء يف اتمع. وال ضري يف هذا 

، وتقوي أواصر األسـرة البعيـدة     ،  وتقضي حاجة هؤالء  ،  تساير عواطفه وميوله الفطرية   ،  أهله األقربني 
 . مترابطة العرى وثيقة الصالت، وتضمن وحدة قوية من وحدات اجلماعة املسلمة

فإن اإلسالم يأخذ بيده لينفق علـى        - بعد ذاته  - ندما يفيض ما يف يده عن هؤالء وهؤالء        وع
يثريون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرمحة وعاطفـة           ،  طوائف من اموع البشري   

ـ ،  مث املساكني الذين ال جيدون ما ينفقـون       ؛  ويف أوهلم اليتامى الصغار الضعاف     . . املشاركة هم ولكن
ولكنهم انقطعـوا   ،  مث أبناء السبيل الذين قد يكون هلم مال       ؛  يسكتون فال يسألون الناس كرامة وجتمال     

وقد كانوا كثريين يف اجلماعة املسلمة هاجروا من مكـة تـاركني             - وحالت بينهم وبينه احلوائل   ،  عنه
، ىل اإلنفـاق علـيهم    واإلسالم يقود الواجدين إ   ؛  وهؤالء مجيعا أعضاء يف اتمع     - وراءهم كل شيء  

يبلـغ  . فيبلغ إىل أهدافه كلها يف هوادة ولني  . يقودهم مبشاعرهم الطيبة الطبيعية اليت يستجيشها ويزكيها      
متجهة إىل اهللا يف غري ضيق      ،  راضية مبا بذلت  ،  فقد أنفقت طيبة مبا أعطت    . أوال إىل تزكية نفوس املنفقني    

ويبلغ ثالثا إىل حشد النفوس كلها متضـامنة        . جني وكفالتهم ويبلغ ثانيا إىل إعطاء هؤالء احملتا     . وال تربم 
حمققة كل اخلري بال اعتساف وال      ،  قيادة لطيفة مرحية بالغة ما تريد      . . يف غري ما تضرر وال تربم     ،  متكافلة

 ! افتعال وال تشديد
وفيما ،  وفيما يفعل ،  فيستجيش يف القلب صلته باهللا فيما يعطي      ،   مث يربط هذا كله باألفق األعلى     

 : يضمر من نية أو شعور
  . .  " وما تفعلوا من خري فإن اهللا به عليم " 

فهـو يف حسـاب اهللا      . وهو إذن ال يضيع    . . وعليم بالنية املصاحبة له   ،  وعليم بباعثه ،   عليم به 
والذي ال جيوز عليه كذلك الرياء      ،  والذي ال يبخس الناس شيئا وال يظلمهم      ،  الذي ال يضيع عنده شيء    

  . . مويهوالت
يف رفق ويف    . . وإىل درجة الصفاء والتجرد واخللوص هللا     ،   ذا يصل بالقلوب إىل األفق األعلى     

ويقيم عليه  . وهذا هو املنهج التربوي الذي يضعه العليم اخلبري        . . ويف غري معسفة وال اصطناع    ،  هوادة
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تهي به إىل آماد وآفاق ال تصـل        مث ين ؛  ويبدأ به من حيث هو    ،  كما هو ،  النظام الذي يأخذ بيد اإلنسان    
 . يف هذا الطريق، ومل تبلغ إليها قط إال حني سارت على هذا املنهج، إليها البشرية قط بغري هذه الوسيلة

|     |     | 
اليت تأيت تالية يف السياق للحـديث عـن         ،  جيري األمر يف فريضة اجلهاد    ،  وعلى هذا املنهج ذاته   

 : اإلنفاق
وعسـى أن   ؛  وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم      .  وهو كره لكم   كتب عليكم القتال   " 

  . .  " واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. حتبوا شيئا وهو شر لكم
واجبة األداء ألن فيها خـريا      . ولكنها فريضة واجبة األداء   .  إن القتال يف سبيل اهللا فريضة شاقة      

 . وللحق واخلري والصالح. وللبشرية كلها، وللجماعة املسلمة، كثريا للفرد املسلم
وال ينكر  . وال يهون من أمرها   ،  فال ينكر مشقة هذه الفريضة    ؛   واإلسالم حيسب حساب الفطرة   

، وال يصـادمها  ،  فاإلسالم ال مياري يف الفطرة    . على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها      
، ولكنه يعاجل األمر من جانب آخـر       . . يلوال حيرم عليها املشاعر الفطرية اليت ليس إىل إنكارها من سب          

ولكن وراءه حكمـة    ؛  ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه املذاق              
عندئـذ يفـتح     . . وحتقق به خريا خمبوءا قد ال يراه النظر اإلنساين القصري         ،  وتسيغ مرارته ،  ون مشقته 

. ويكشف هلا عن زاوية أخرى غري اليت تـراه منـها          ؛   على األمر  للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها     
إنه من يـدري فلعـل     . . نافذة ب منها ريح رخية عندما حتيط الكروب بالنفس وتشق عليها األمور           

هـو  ،  املطلع على العواقب املستورة   ،  إن العليم بالغايات البعيدة   . ووراء احملبوب شرا  . وراء املكروه خريا  
 . حيث ال يعلم الناس شيئا من احلقيقة. الذي يعلم وحده

، وتتفـتح منافـذ الرجـاء     ،   وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية ون املشقة         
 . وجينح إىل الطاعة واألداء يف يقني ويف رضاء، ويستروح القلب يف اهلاجرة

وال مريدا هلا على    ،  بيعيةال منكرا عليها ما يطوف من املشاعر الط       ،   هكذا يواجه اإلسالم الفطرة   
لتبذل الذي هو أدىن    . ومفسحا هلا يف الرجاء   ،  ولكن مربيا هلا على الطاعة    . األمر الصعب مبجرد التكليف   

ولتحس بالعطف اإلهلـي الـذي يعـرف    ، ولترتفع على ذاا متطوعة ال جمربة؛  يف سبيل الذي هو خري    
وحيدو هلـا بالتسـامي والتطلـع       ؛  قدرهاويعذرها وي ،  ويعترف مبشقة ما كتب عليها    ،  مواضع ضعفها 

 . والرجاء
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وال ختـور عنـد     ،  وال جتزع عند الصدمة األوىل    ،  فال متل التكليف  ،  وهكذا يريب اإلسالم الفطرة   
ولكن تثبت وهـي تعلـم أن اهللا        . وال ختجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،  املشقة البادية 

، فقد يكمن فيها اخلري بعـد الضـر       ،   املضي يف وجه احملنة    وتصمم على . يعذرها وميدها بعونه ويقويها   
فقـد تكـون    . وال تتهالك على ما حتب وتلتذ     . والراحة الكربى بعد الضىن والعناء    ،  واليسر بعد العسر  

وقد يكون اهلـالك متربصـا وراء       . وقد يكون املكروه خمتبئا خلف احملبوب     ! احلسرة كامنة وراء املتعة   
 . املطمع الرباق
منهج يعرف طريقـه إىل مسـارب الـنفس         . منهج عميق بسيط  . هج يف التربية عجيب    إنه من 

فهو حق   . . والتمويه اخلادع ،  ال باإلحياء الكاذب  . باحلق وبالصدق . اإلنسانية وحناياها ودروا الكثرية   
وهو حق كذلك أن حتـب      . أن تكره النفس اإلنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه اخلري كل اخلري           

! وهو احلق كل احلق أن اهللا يعلم والنـاس ال يعلمـون   . وفيه الشر كل الشر   . النفس أمرا وتتهالك عليه   
وماذا يعلـم النـاس مـن    ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر املسدل ؟  وماذا يعلم الناس من أمر العواقب     

 ! ؟ احلقائق اليت ال ختضع للهوى واجلهل والقصور
لقلب البشري لتفتح أمامه عاملا آخر غري العامل احملدود الـذي تبصـره              إن هذه اللمسة الربانية ل    

وترتب العواقب على غري مـا      ،  وتقلب األمور ،  وتربز أمامه عوامل أخرى تعمل يف صميم الكون       . عيناه
، يعمل ويرجو ويطمـع وخيـاف     ،  وإا لتتركه حني يستجيب هلا طيعا يف يد القدر        . كان يظنه ويتمناه  
إنه الدخول يف السلم من بابـه        . . وهو راض قرير  ،  كله لليد احلكيمة والعلم الشامل    ولكن يرد األمر    

وأن اخلـري يف    . فما تستشعر النفس حقيقة السالم إال حني تستيقن أن اخلرية فيما اختاره اهللا             . . الواسع
رجاء اهلـاديء   إن اإلذعان الواثق وال   ! طاعة اهللا دون حماولة منها أن جترب را وأن تطلب منه الربهان           

وهـو   . . هي أبواب السلم الذي يدعو اهللا عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافـة             . . والسعي املطمئن 
يقودهم ذا املنـهج إىل    . يف يسر ويف هوادة ويف رخاء     . يقودهم إليه ذا املنهج العجيب العميق البسيط      

 . م الروح والضمري حىت يف ساحة القتالفالسلم احلقيقي هو سل. السلم حىت وهو يكلفهم فريضة القتال
فالقتال ليس إال مـثال  ، ال يقف عند حد القتال،  وإن هذا اإلحياء الذي حيمله ذلك النص القرآين      

ويلقي ظاللـه   . إن هذا اإلحياء ينطلق يف حياة املؤمن كلها        . . ويكون من ورائه اخلري   ،  ملا تكرهه النفس  
لقـد كـان     . . نسان ال يدري أين يكون اخلري وأين يكون الشر        إن اإل  . . على أحداث احلياة مجيعها   

ويرجون أن تكون الفئة اليت وعـدهم اهللا        ،  املؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عري قريش وجتارا        
ولقـاهم  ،  ولكن اهللا جعل القافلة تفلـت     . ال فئة احلامية املقاتلة من قريش     . إياها هي فئة العري والتجارة    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

268

فأين تكون القافلة من    . وكان النصر الذي دوى يف اجلزيرة العربية ورفع راية اإلسالم         ! قريشاملقاتلة من   
؟ وأين يكون اختيار املسلمني ألنفسهم من اختيار اهللا هلـم         ! هذا اخلري الضخم الذي أراده اهللا للمسلمني      

 ! واهللا يعلم والناس ال يعلمون
فتسرب يف البحـر عنـد       - وهو احلوت  -  ولقد نسي فىت موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما        

أرأيت إذ أوينا إىل    : قال. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا           .  " الصخرة
 . . وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحـر عجبـا            ،  الصخرة فإين نسيت احلوت   

وكان هذا هو    "  . .  . . . فوجدا عبدا من عبادنا   . قصصاذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها        : قال
 ! ولفاما ما خرجا ألجله يف الرحلة كلها. ولو مل يقع حادث احلوت ما ارتدا. الذي خرج له موسى
يستطيع حني يتأمل أن جيد يف حياته مكروهات كثرية كان           - يف جتاربه اخلاصة   -  وكل إنسان 

وكم من مطلوب كـاد اإلنسـان       . كثرية كان من ورائها الشر العظيم     ولذات  . من ورائها اخلري العميم   
مث تبني له بعد فترة أنه كان إنقاذا من اهللا أن فوت عليه هذا املطلوب               ؛  يذهب نفسه حسرات على فوته    

مث ينظر بعد فترة فإذا هي تنشيء له        . وكم من حمنة جترعها اإلنسان الهثا يكاد يتقطع لفظاعتها        . يف حينه 
 .  من اخلري ما مل ينشئه الرخاء الطويليف حياته

 فماذا على اإلنسان لو يستسلم . واهللا وحده يعلم.  إن اإلنسان ال يعلم
لتؤمن وتسلم وتستلم يف أمـر      .  إن هذا هو املنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية          

  . . بعد أن تعمل ما تستطيع يف حميط السعي املكشوف، الغيب املخبوء
|     |     | 

 : ومن قيادة اجلماعة إىل السلم كانت الفتوى التالية يف أمر القتال يف الشهر احلرام
وصد عن سبيل اهللا وكفـر بـه    . قتال فيه كبري  : قل؟  يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه      " 

يقاتلونكم حىت  وال يزالون   ،  والفتنة أكرب من القتل   ؛  وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا     ؛  واملسجد احلرام 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئـك حبطـت            ،  يردوكم عن دينكم إن استطاعوا    

إن الذين آمنوا والذين هاجروا     . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     . أعماهلم يف الدنيا واآلخرة   
  . .  " واهللا غفور رحيم، وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا
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 ع وكان رسول اهللا   ا جاء يف روايات متعددة أا نزلت يف سرية عبد اهللا بن جحش            وقد  
قد بعثه مع مثانية من املهاجرين ليس فيهم أحد من األنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه أال يفتحـه حـىت                 

بني مكـة    - إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت ترتل بطن خنلة         :  " فلما فتحه وجد به   . ميضي ليلتني 
وال تكرهن أحدا علـى املسـري معـك مـن            . . ترصد ا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم       - طائفوال

مسعـا  : فلما نظر عبد اهللا بن جحش يف الكتاب قال        . وكان هذا قبل غزوة بدر الكربى      - "  أصحابك
أن أمضي إىل بطن خنلة أرصد ا قريشا حـىت آتيـه             ع قد أمرين رسول اهللا   : مث قال ألصحابه  . وطاعة

فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومـن          . وقد ى أن استكره أحدا منكم     . منها خبرب 
. فمضى ومضى معه أصحابه مل يتخلف أحـد منـهم   ع فأنا ماض ألمر رسول اهللا ،  كره ذلك فلريجع  

 نفسلك الطريق على احلجاز حىت إذا كان ببعض الطريق ضل بعري لسعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوا                 
حـىت إذا كانـت     . فتخلفا عن رهط عبد اهللا بن جحش ليبحثا عن البعري ومضى الستة الباقون             ب

فقتلت السرية  ،  فيها عمرو بن احلضرمي وثالثة آخرون     ،  السرية ببطن خنلة مرت عري لقريش حتمل جتارة       
خـري مـن    وكانت حتسب أا يف اليوم األ     . عمرا ابن احلضرمي وأسرت اثنني وفر الرابع وغنمت العري        

. اليت تعظمها العرب   - وقد دخلت األشهر احلرم    - فإذا هي يف اليوم األول من رجب      . مجادى اآلخرة 
:  " قـال  ع فلما قدمت السرية بالعري واألسريين على رسول اهللا . . وقد عظمها اإلسالم وأقر حرمتها    
فلمـا قـال    . ذ من ذلك شيئا   فوقف العري واألسريين وأىب أن يأخ      " . ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام     

وعنفهم إخوام من املسـلمني فيمـا      ؛  وظنوا أم قد هلكوا   ،  سقط يف أيدي القوم    ع ذلك رسول اهللا  
، وأخذوا فيه األموال  ،  وسفكوا فيه الدم  ،  قد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام     : وقالت قريش . صنعوا

عمرو بن احلضرمي قتله واقد بن عبـد         . . دوقالت اليهود تفاءلوا بذلك على حمم     . وأسروا فيه الرجال  
 ! وقدت احلرب: وواقد بن عبد اهللا. حضرت احلرب: واحلضرمي. عمرت احلرب: عمرو . . اهللا

،  وانطلقت الدعاية املضللة على هذا النحو بشىت األساليب املاكرة اليت تروج يف البيئـة العربيـة               
وينكر مقدساته هو كذلك عنـد      ،  دسات العرب وتظهر حممدا وأصحابه مبظهر املعتدي الذي يدوس مق       

فقبض . وفصلت يف املوقف باحلق   . فقطعت كل قول  . حىت نزلت هذه النصوص القرآنية    ! بروز املصلحة 
 . األسريين والغنيمة ع الرسول

  . .  " قل قتال فيه كبري؟ يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه " 
 ولكن ! نعم، قتال فيه كبريةوتقرر أن ال،  نزلت تقرر حرمة الشهر احلرام
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والفتنة أكرب  . وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا              " 
  . .  " من القتل

هم الذين وقع منهم الصـد      . إمنا هم املشركون  . ومل يبدأوا العدوان  ،  إن املسلمني مل يبدأوا القتال    
ولقـد  . لقد صنعوا كل كبرية لصد الناس عـن سـبيل اهللا  . حلراموالكفر به وباملسجد ا   ،  عن سبيل اهللا  

، فآذوا املسلمني فيـه   ؛  انتهكوا حرمته . ولقد كفروا باملسجد احلرام   . كفروا باهللا وجعلوا الناس يكفرون    
وهو احلرم الذي جعلـه اهللا      ،  وأخرجوا أهله منه  . وفتنوهم عن دينهم طوال ثالثة عشر عاما قبل اهلجرة        

  . . وا حبرمته ومل حيترموا قدسيتهفلم يأخذ، آمنا
وفتنة الناس عن دينهم أكرب عنـد        . .  وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا من القتال يف الشهر احلرام          

وقد ارتكب املشركون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز حبرمة البيت احلـرام             . اهللا من القتل  
الذي يتخذون منها   ؛   دفع هؤالء املعتدين على احلرمات     ووضح موقف املسلمني يف   . وحرمة الشهر احلرام  
، وكان على املسلمني أن يقاتلوهم أىن وجدوهم      ! وينتهكون قداستها حني يريدون   ،  ستارا حني يريدون  

وكـان علـى املسـلمني أال       . وال يتحرجون أمام قداسة   ،  ال يرقبون حرمة  ،  ألم عادون باغون أشرار   
 ! حلرمات اليت ال احترام هلا يف نفوسهم وال قداسةيدعوهم حيتمون بستار زائف من ا

، وكان التلويح حبرمة الشهر احلرام جمرد ستار حيتمون خلفه        .  لقد كانت كلمة حق يراد ا باطل      
وهم الذين انتـهكوا    . وهم املعتدون ابتداء   . . وإظهارها مبظهر املعتدي  ،  لتشويه موقف اجلماعة املسلمة   

 . حرمة البيت ابتداء
إنه يواجه  . ال يقوم على مثاليات خيالية جامدة يف قوالب نظرية        ،  إلسالم منهج واقعي للحياة    إن ا 

يواجهها ليقودها قيادة واقعيـة إىل      . بعوائقها وجواذا ومالبساا الواقعية    - كما هي  - احلياة البشرية 
،  ترفرف يف خيال حـامل     وال،  يواجهها حبلول عملية تكاىفء واقعياا    . السري وإىل االرتقاء يف آن واحد     

 ! ال جتدي على واقع احلياة شيئا: ورؤى جمنحة
، وال يتحرجـون أمـام احلرمـات    ،  ال يقيمون للمقدسات وزنا   .  هؤالء قوم طغاة بغاة معتدون    

يقفون دون احلق فيصدون الناس     . ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة          
وخيرجوم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كل حي حـىت           ،  ؤذوم أشد اإليذاء  ويفتنون املؤمنني وي  ،  عنه

ويقيمون الدنيا ويقعدوا باسـم احلرمـات       ،  مث بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر احلرام       !  . . اهلوام
 ! انظروا ها هو ذا حممد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر احلرام: ويرفعون أصوام، واملقدسات
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إنه إن يفعل جيـرد املسـلمني       ؟  يواجههم حبلول مثالية نظرية طائرة    ؟  اجههم اإلسالم  فكيف يو 
 . وال يتورعون عن سالح   ،  بينما خصومهم البغاة األشرار يستخدمون كل سالح      ،  األخيار من السالح  

، يريد أن يزيل البغي والشـر . لدفعه ورفعه،  ألنه يريد مواجهة الواقع   ،  كال إن اإلسالم ال يصنع هذا     . ! 
. ويسلم القيادة للجماعة الطيبـة    ،  ويريد أن يسلم األرض للقوة اخلرية     . وأن يقلم أظافر الباطل والضالل    

، ومن مث ال جيعل احلرمات متاريس يقف خلفها املفسدون البغاة الطغاة لريموا الطيبني الصـاحلني البنـاة    
 ! وهم يف مأمن من رد اهلجمات ومن نبل الرماة

ولكنه ال يسمح   . ويشدد يف هذا املبدأ ويصونه    ،  ت من يرعون احلرمات    إن اإلسالم يرعى حرما   
ويفتنـون  ، ويقتلـون الصـاحلني   ،  ويؤذون الطيبني ،  بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات      

 ! ويرتكبون كل منكر وهم يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات اليت جيب أن تصان، املؤمنني
فالفاسـق   . . ولكن ال غيبة لفاسق    . . إنه حيرم الغيبة   . . دأ على اطراد   وهو ميضي يف هذا املب    

. وهو حيرم اجلهر بالسوء من القـول      . الذي يشتهر بفسقه ال حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه          
وألن . ألنـه حـق   ،  فله أن جيهر يف حق ظامله بالسوء من القـول          . .  " إال من ظلم   " ولكنه يستثين 

 ! جلهر به يطمع الظامل يف االحتماء باملبدأ الكرمي الذي ال يستحقهالسكوت عن ا
وال إىل أسـلحتهم    .  ومع هذا يبقى اإلسالم يف مستواه الرفيع ال يتدىن إال مستوى األشرار البغاة            

وإىل قتـاهلم   ،  إنه فقط يدفع اجلماعة املسلمة إىل الضرب على أيـديهم          . . اخلبيثة ووسائلهم اخلسيسة  
  . . هكذا جهرة ويف وضح النهار . . ىل تطهري جو احلياة منهموإ، وقتلهم

وحني يتطهر وجه األرض ممـن      ،   وحني تكون القيادة يف األيدي النظيفة الطيبة املؤمنة املستقيمة        
 . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها اهللا . . ينتهكون احلرمات ويدوسون املقدسات

وال يدع الفرصة كذلك ملن     ؛  ال يلف وال يدور   ،  حيا واضحا قويا دامغا   صر . .  هذا هو اإلسالم  
 . يريد أن يلف من حوله وأن يدور

وهـم ميضـون يف     ،  ال تتأرجح فيها أقدامهم   ،   وهذا هو القرآن يقف املسلمني على أرض صلبة       
س وتؤذيها  وال يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها اهلواج      ،  لتطهري األرض من الشر والفساد    ،  سبيل اهللا 
، وال جيـوز أن يتتـرس باحلرمـات       ،  فال حرمة له إذن    . . هذا شر وفساد وبغي وباطل     . . الوساوس

يف سـالم مـع     ؛  وعلى املسلمني أن ميضوا يف طريقهم يف يقـني وثقـة          ! ليضرب من ورائها احلرمات   
  . . ويف سالم من اهللا، ضمائرهم
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 . وإقرار قلوب املسلمني وأقدامهم   ،  القاعدةومتكني هذه   ،   وميضي السياق بعد بيان هذه احلقيقة     
 : وأصالة العدوان يف نيتهم وخطتهم، ميضي فيكشف هلم عن عمق الشر يف نفوس أعدائهم. 

  . .  " وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا " 
علـى فتنـة    و؛   وهذا التقرير الصادق من العليم اخلبري يكشف عن اإلصرار اخلبيث على الشـر            

وهو اهلدف الـذي ال يـتغري ألعـداء         . بوصفها اهلدف الثابت املستقر ألعدائهم    ؛  املسلمني عن دينهم  
إن وجود اإلسالم يف األرض هو بذاته غـيظ ورعـب        . . اجلماعة املسلمة يف كل أرض ويف كل جيل       

.  ويغيظهم وخيـيفهم   وألعداء اجلماعة املسلمة يف كل حني إن اإلسالم بذاته يؤذيهم         ؛  ألعداء هذا الدين  
إنـه حـرب    . ويكرهه كل مفسد  ،  ويرهبه كل باغ  ،  فهو من القوة ومن املتانة حبيث خيشاه كل مبطل        

إنه ذا كله حـرب علـى الباطـل         . . ومن نظام سليم  ،  ومن منهج قومي  ،  بذاته ومبا فيه من حق أبلج     
، رصدون ألهله ليفتنـوهم عنـه     ومن مث ي  . ومن مث ال يطيقه املبطلون البغاة املفسدون      . والبغي والفساد 

، ذلك أم ال يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم       . ويردوهم كفارا يف صورة من صور الكفر الكثرية       
 . وتعيش ذا النظام، وتتبع هذا املنهج، ويف األرض مجاعة مسلمة تؤمن ذا الدين

أن يـردوا    . . ظل ثابتـا  ولكن اهلدف ي  ،   وتتنوع وسائل قتال هؤالء األعداء للمسلمني وأدواته      
وكلما ،  وكلما انكسر يف يدهم سالح انتضوا سالحا غريه       . املسلمني الصادقني عن دينهم إن استطاعوا     

واخلرب الصادق من العليم اخلبري قائم حيذر اجلماعة املسـلمة   . . كلت يف أيديهم أداة شحذوا أداة غريها 
وإال فهـي   ،  والصرب على احلـرب   ،  صرب على الكيد  ويدعوها إىل ال  ؛  وينبهها إىل اخلطر  ،  من االستسالم 

 : والعذاب الذي ال يدفعه عذر وال مربر؛ خسارة الدنيا واآلخرة
فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخـرة       ،  ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر        " 

  . .  " وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والقرآن يعـرب    . . رعت مرعى خبيثا فانتفخت مث نفقت      واحلبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا       

يتطابق تضـخم العمـل الباطـل        . . فيتطابق املدلول احلسي واملدلول املعنوي    ،  ذا عن حبوط العمل   
مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها مث هالكها يف النهايـة           . . وهالكه يف النهاية وبواره   ،  وانتفاخ مظهره 
 ! ذا االنتفاخّ 

هـذا   - مهما بلغـت   - حتت مطارق األذى والفتنة   ؛  دد عن اإلسالم وقد ذاقه وعرفه      ومن يرت 
 . مث مالزمة العذاب يف النار خلودا. حبوط العمل يف الدنيا واآلخرة . . مصريه الذي قرره اهللا له
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إال إذا فسـد    . ال ميكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا       ،   إن القلب الذي يذوق اإلسالم ويعرفه     
رخـص  . فاهللا رحـيم  . وهذا أمر غري التقية من األذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة         . دا ال صالح له   فسا

مع بقاء قلبه ثابتا على اإلسالم مطمئنا       ،  أن يقي نفسه بالتظاهر    - حني يتجاوز العذاب طاقته    - للمسلم
 . . وت وهـو كـافر    حبيث مي ،  ويف االرتداد احلقيقي  ،  ولكنه مل يرخص له يف الكفر احلقيقي      . باإلميان

  . . والعياذ باهللا
ليس ملسلم عذر يف أن خينع للعذاب والفتنة فيترك          . .  وهذا التحذير من اهللا قائم إىل آخر الزمان       

وهناك ااهدة واالـدة     . . ويرجع عن احلق الذي ذاقه وعرفه     ،  ويرتد عن إميانه وإسالمه   ،  دينه ويقينه 
. ويصربون على األذى يف سـبيله     ،  هللا ال يترك عباده الذين يؤمنون به      وا. والصرب والثبات حىت يأذن اهللا    

 . النصر أو الشهادة: إحدى احلسنيني: فهو معوضهم خريا
 : ال ييئس منها مؤمن عامر القلب باإلميان؛  وهناك رمحته اليت يرجوها من يؤذون يف سبيله

واهللا غفور  ،   يرجون رمحة اهللا   إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك          " 
  . .  " رحيم

ولقد مسع أولئك النفر املخلـص مـن املـؤمنني     . .  ورجاء املؤمن يف رمحة اهللا ال خييبه اهللا أبدا   
وكالمهـا  . حىت حقق اهللا هلم وعده بالنصر أو الشهادة       ،  فجاهدوا وصربوا ،  املهاجرين هذا الوعد احلق   

  . .  " واهللا غفور رحيم:  " اهللا ورمحتهوفازوا مبغفرة . وكالمها رمحة. خري
  . .  وهو هو طريق املؤمنني

|     |     | 
وكلتامها لذة من اللذائذ الـيت كـان         . . يبني للمسلمني حكم اخلمر والقمار    ،  مث ميضي السياق  

وتسـغرق مشـاعرهم    ،  يوم أن مل تكن هلم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم         . العرب غارقني فيها  
 : اموأوق

  " وإمثهما أكرب من نفعهما   . فيهما إمث كبري ومنافع للناس    : قل. يسألونك عن اخلمر وامليسر    " 
 . . 

. ولكن نصا يف القرآن كله مل يرد حبلهما       .  وإىل ذلك الوقت مل يكن قد نزل حترمي اخلمر وامليسر         
ويصنعها على عينه   ،   أراده هلا  إمنا كان اهللا يأخذ بيد هذه اجلماعة الناشئة خطوة خطوة يف الطريق الذي            
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وال تناسبه بعثرة   ،  وهذا الدور العظيم ال تتالءم معه تلك املضيعة يف اخلمر وامليسر          . للدور الذي قدره هلا   
أو الـذين   ،  الذين ال تشغلهم إال لذائذ أنفسهم     ،  وبعثرة اجلهد يف عبث الفارغني    ،  وبعثرة الوعي ،  العمر

أو الذين تطـاردهم أنفسـهم      ؛   السكر باخلمر واالنشغال بامليسر    يطاردهم الفراغ واخلواء فيغرقونه يف    
إال أن ! أمـس واليـوم وغـدا     . كما يفعل كل من يعيش يف اجلاهلية      ؛  فيهربون منها يف اخلمار والقمار    

  . . اإلسالم على منهجه يف تربية النفس البشرية كان يسري على هينة ويف يسر ويف تؤدة
فاألشياء واألعمـال قـد ال   . ان أول خطوة من خطوات التحرمي   وهذا النص الذي بني أيدينا ك     

ولكن مدار احلل واحلرمة    . والشر يتلبس باخلري يف هذه األرض     ،  فاخلري يتلبس بالشر  . تكون شرا خالصا  
وإن . فتلك علة حترمي ومنع   ،  فإذا كان اإلمث يف اخلمر وامليسر أكرب من النفع        . هو غلبة اخلري أو غلبة الشر     

 . ا بالتحرمي واملنعمل يصرح هن
وهو املنهج الذي ميكـن     .  هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية اإلسالمي القرآين الرباين احلكيم          

وحنن نشري إىل قاعدة من قواعد هذا املنهج مبناسـبة  . استقراؤه يف الكثري من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته     
 . احلديث عن اخلمر وامليسر

فإن اإلسالم  ،  أي مبسألة اعتقادية  ،  ي بقاعدة من قواعد التصور اإلمياين      عندما يتعلق األمر أو النه    
 . يقضي فيها قضاء حامسا منذ اللحظة األوىل

فإن اإلسالم يتريـث  ، أو بوضع اجتماعي معقد،  ولكن عندما يتعلق األمر أو النهي بعادة وتقليد       
 .  اليت تيسر التنفيذ والطاعةويهيء الظروف الواقعية، به ويأخذ املسألة باليسر والرفق والتدرج

يف ضربة حازمة   . أمضى أمره منذ اللحظة األوىل    :  فعندما كانت املسألة مسألة التوحيد أو الشرك      
ألن املسـألة  . وال لقاء يف منتصف الطريق، وال جماملة فيها وال مساومة، ال تردد فيها وال تلفت   . جازمة

 . ا إميان وال يقام إسالمال يصلح بدو، هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور
فبدأ بتحريك   . . والعادة حتتاج إىل عالج   .  فأما يف اخلمر وامليسر فقد كان األمر أمر عادة وإلف         

ويف . بأن اإلمث يف اخلمر وامليسر أكرب من النفـع        ،  الوجدان الديين واملنطق التشريعي يف نفوس املسلمني      
يا أيها الذين آمنـوا  :  " اخلطوة الثانية بآية سورة النساءمث جاءت  . . هذا إحياء بأن تركهما هو األوىل 

معظمهـا  ،  والصالة يف مخسة أوقـات     . .  " ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون        
وكسر ، ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الشرب       ! ال يكفي ما بينها للسكر واإلفاقة     ،  متقارب

إذ املعروف أن املدمن يشعر باحلاجة إىل ما أدمن عليـه مـن             ؛   تتعلق مبواعيد التعاطي   لعادة اإلدمان اليت  
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فإذا جتاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فتـرت حـدة           . مسكر أو خمدر يف املوعد الذي اعتاد تناوله       
اخلمـر  حىت إذا متت هاتان اخلطوتان جاء النهي احلازم األخري بتحـرمي             . . العادة وأمكن التغلب عليها   

 إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون           :  " وامليسر
 " . .  

وأمر عرف دويل وعـاملي يف      ،  فقد كان األمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي      ،   وأما يف الرق مثال   
إىل تعديل شامل ملقوماـا     واألوضاع االجتماعية املعقدة حتتاج     ،  استرقاق األسرى ويف استخدام الرقيق    

 . والعرف الدويل حيتاج إىل اتفاقات دولية ومعاهدات مجاعية       . وارتباطاا قبل تعديل ظواهرها وآثارها    
ولكنه جاء فوجد الـرق     . ومل يرد يف القرآن نص على استرقاق األسرى       ،  ومل يأمر اإلسالم بالرق قط    . 

 . . يأخذ به احملاربون مجيعا   ،  استرقاق األسرى عرفا دوليا   ووجد  . نظاما عامليا يقوم عليه االقتصاد العاملي     
 . فلم يكن بد أن يتريث يف عالج الوضع االجتماعي القائم والنظام الدويل الشامل

إال  - مع الزمن  -  وقد اختار اإلسالم أن جيفف منابع الرق وموارده حىت ينتهي ذا النظام كله            
وذلك مع العناية بتوفري ضمانات احلياة      . كن ضبطها وال قيادا   دون إحداث هزة إجتماعية ال مي     ،  اإللغاء

 . وضمان الكرامة اإلنسانية يف حدود واسعة، املناسبة للرقيق
ذلك أن اتمعات    . .  بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى احلرب الشرعية ونسل األرقاء          

وما كان اإلسالم   . ائد يف ذلك الزمان   املعادية لإلسالم كانت تسترق أسرى املسلمني حسب العرف الس        
الذي تقوم عليـه قواعـد      ،  يومئذ قادرا على أن جيرب اتمعات املعادية على خمالفة ذلك العرف السائد           

ولو أنه قرر إبطال استرقاق األسرى لكان هذا إجـراء          . النظام االجتماعي واالقتصادي يف أحناء األرض     
بينما األسارى املسلمون يالقون مصريهم السييء      ،  ي املسلمني مقصورا على األسرى الذين يقعون يف أيد      

ولو أنه قرر حترير نسل األرقاء       . . ويف هذا إطماع ألعداء اإلسالم يف أهل اإلسالم       . يف عامل الرق هناك   
املوجود فعال قبل أن ينظم األوضاع االقتصادية للدولة املسلمة وجلميع من تضمهم لترك هؤالء األرقـاء                

وال أواصر قرىب تعصمهم من الفقر والسقوط اخللقي الذي يفسـد           ،  رزق وال كافل وال عائل    بال مورد   
، هلذه األوضاع القائمة العميقة اجلذور مل ينص القرآن على استرقاق األسـرى            . . حياة اتمع الناشيء  

 منا بعد   فإما. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق          :  " بل قال 
وتـرك  . ولكنه كذلك مل ينص على عدم اسـترقاقهم        . . )1( " وإما فداء حىت تضع احلرب أوزارها     

                                                 
 .  سورة حممد)1(
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فتفادي من تفادي مـن األسـرى مـن         . الدولة املسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها        
 التعامـل مـع     وتسترق من تسترق وفق املالبسات الواقعية يف      ،  وتتبادل األسرى من الفريقني   ،  اجلانبني

 . أعدائها احملاربني
وهـذا العـدد     . . يقل العدد  - وكانت كثرية جدا ومتنوعة    -  وبتجفيف موارد الرق األخرى   

القليل أخذ اإلسالم يعمل على حتريره مبجرد أن ينضم إىل اجلماعة املسلمة ويقطع صلته باملعسـكرات                
ومنذ هذه اللحظة   . دية عنه يكاتب عليها سيده    فجعل للرقيق حقه كامال يف طلب احلرية بدفع ف        . املعادية

وله أن يعمل يف    ،  فيصبح أجر عمله له   ،  اليت يريد فيها احلرية ميلك حرية العمل وحرية الكسب والتملك         
أي إنه يصبح كيانا مستقال وحيصل على أهم مقومات احلريـة            - غري خدمة سيده ليحصل على فديته     

واملسلمون مكلفون بعد هذا أن يسـاعدوه       . ملسلمني يف الزكاة  مث يصبح له نصيبه من بيت مال ا        - فعال
كبعض حاالت القتـل    . وذلك كله غري الكفارات اليت تقتضي عتق رقبة        . . باملال على استرداد حريته   

ألن إلغـاءه   ،  وبذلك ينتهي وضع الرق اية طبيعية مع الزمن        . . وكفارة الظهار ،  وفدية اليمني ،  اخلطأ
 . وإىل فساد يف اتمع أمكن اتقاؤه، ي إىل هزة ال ضرورة هلادفعة واحدة كان يؤد

، فقد نشأ من االحنراف عن املنهج اإلسـالمي       ؛   فأما تكاثر الرقيق يف اتمع اإلسالمي بعد ذلك       
وال حيسب ذلك على     . . ولكن مباديء اإلسالم ليست هي املسؤولة عنه       . . وهذه حقيقة . شيئا فشيئا 

 . . قليال أو كـثريا   ،   تطبيقا صحيحا يف بعض العهود الحنراف الناس عن منهجه         اإلسالم الذي مل يطبق   
ال تعد األوضاع اليت نشأت عن هذا االحنراف أوضاعا          . . ووفق النظرية اإلسالمية التارخيية اليت أسلفنا     

يء ومل تضف إىل مبادئه مبـاد     . فاإلسالم مل يتغري  . وال تعد حلقات يف تاريخ اإلسالم كذلك      ،  إسالمية
 . ومل يعودوا هم حلقة من تارخيه. وقد بعدوا عنه فلم يعد له عالقة م. إمنا الذي تغري هم الناس. جديدة

فهو ال يستأنفها من حيث انتهت اجلموع املنتسبة إىل         ،   وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسالمية      
ا مـن أصـول اإلسـالم       إمنا يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشـر       . اإلسالم على مدى التاريخ   

  . . الصحيحة
للعقيدة اإلسالمية  ،  أو النمو احلركي  ،  سواء من وجهة التحقيق النظري    .  وهذه احلقيقة مهمة جدا   

ملا نراه من شـدة الضـالل       ،  وحنن نؤكدها للمرة الثانية يف هذا اجلزء ذه املناسبة        . وللمنهج اإلسالمي 
ومن شـدة الضـالل     . ويف فهم الواقع التارخيي اإلسالمي    ،  واخلطأ يف تصور النظرية التارخيية اإلسالمية     

وخباصة يف دراسة املستشرقني    . واخلطأ يف تصور احلياة اإلسالمية احلقيقية واحلركة اإلسالمية الصحيحة        
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وفيهم بعض املخلصني   ! ومن يتأثرون مبنهج املستشرقني اخلاطيء يف فهم هذا التاريخ        . للتاريخ اإلسالمي 
 ! املخدوعني

   ||     |   
 : مث منضي مع السياق يف تقرير املباديء اإلسالمية يف مواجهة األسئلة االستفهامية

كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون يف الدنيا         . قل العفو ؟  ويسألونك ماذا ينفقون   " 
  . .  " واآلخرة

فجاء اجلواب عن املقدار    فأما هنا   . فكان اجلواب عن النوع واجلهة    ؟  ماذا ينفقون :  لقد سألوا مرة  
 - يف غري ترف وال خميلـة      - فكل ما زاد على النفقة الشخصية     . الفضل والزيادة : والعفو . . والدرجة

فهـذا  . والزكاة وحدها ال جتزيء    . . مث اآلخرون على ما أسلفنا    . األقرب فاألقرب . فهو حمل لإلنفاق  
ويبقى . ة ال تربيء الذمة إال بإسقاط الفريضة      فالزكا: النص مل تنسخه آية الزكاة ومل ختصصه فيما أرى        

، إن الزكاة هي حق بيت مال املسلمني جتبيها احلكومة اليت تنفذ شـريعة اهللا             . التوجيه إىل اإلنفاق قائما   
والزكاة قد ال تستغرق    . ولكن يبقى بعد ذلك واجب املسلم هللا ولعباد اهللا        ،  وتنفقها يف مصارفها املعلومة   

يف املال حق   :  " ولقوله عليه الصالة والسالم   ؛  له حمل لإلنفاق ذا النص الواضح     والفضل ك ،  الفضل كله 
فـإن مل    - وهذا هو األكمل واألمجل    - حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة اهللا       "  . . )1(سوى الزكاة   

كي . ملسلمةأخذته فأنفقته فيما يصلح اجلماعة ا     ،  يفعل واحتاجت إليه الدولة املسلمة اليت تنفذ شريعة اهللا        
 . أو يقبض عن التعامل وخيزن ويعطل. ال يضيع يف الترف املفسد

  . .  " كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة " 
فالتفكر يف الدنيا وحدها ال يعطي      .  فهذا البيان الستجاشة التفكر والتدبر يف أمر الدنيا واآلخرة        

وحقيقة احلياة وتكاليفهـا    . نساين صورة كاملة عن حقيقة الوجود اإلنساين      العقل البشري وال القلب اإل    
. فالدنيا شطر احلياة األدىن واألقصر    . وال ينشىء تصورا صحيحا لألوضاع والقيم واملوازين      . وارتباطاا

وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصري ال ينتهي أبدا إىل تصور صـحيح وال إىل سـلوك                  
فما ينقص من مـال املـرء       . ومسألة اإلنفاق بالذات يف حاجة إىل حساب الدنيا واآلخرة         . . صحيح

كما يرد عليه صالحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاما         . وزكاة ملشاعره ،  باإلنفاق يرد عليها طهارة لقلبه    
                                                 

نقله اإلمام اجلصاص   .  من رواية شريك عن أيب محزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                  )1(
 . أحكام القرآن: يف كتابه
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مـن  وحينئذ يكون الشعور باآلخرة وما فيها       . ولكن هذا كله قد ال يكون ملحوظا لكل فرد        . وسالما
. وتسكن لـه وتسـتريح    ،  تطمئن إليه النفس  ،  مرجحا لكفة اإلنفاق  ،  وما فيها من قيم وموازين    ،  جزاء

 . ويعتدل امليزان يف يدها فال يرجح بقيمة زائفة ذات ألالء وبريق
|     |     | 

واهللا يعلم املفسد   . وإن ختالطوهم فإخوانكم  . إصالح هلم خري  : قل؟  ويسألونك عن اليتامى   " 
  . .  " إن اهللا عزيز حكيم، ولو شاء اهللا ألعنتكم. صلحمن امل

واجلماعة املسلمة مكلفة أن ترعى مصـاحل       .  إن التكافل االجتماعي هو قاعدة اتمع اإلسالمي      
رعايتـها  . واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أوىل برعاية اجلماعـة ومحايتـها      . الضعفاء فيها 

وأمواهلم بأمواهلم  . لقد كان بعض األوصياء خيلطون طعام اليتامى بطعامهم       و. لنفوسهم ومحايتها ألمواهلم  
فرتلت اآليات يف التخويف من أكـل أمـوال         . وكان الغنب يقع أحيانا على اليتامى     ؛  للتجارة فيها مجيعا  

. فكان الرجل يكون يف حجره اليتيم     . عندئذ حترج األتقياء حىت عزلوا طعام اليتامى من طعامهم        . األيتام
وهذا تشدد ليس   ! فإذا فضل منه شيء بقي له حىت يعاود أكله أو يفسد فيطرح           . قدم له الطعام من ماله    ي

فعاد القرآن يرد املسـلمني إىل االعتـدال        . فوق ما فيه من الغرم أحيانا على اليتيم       . من طبيعة اإلسالم  
اإلصالح لليتامى خـري    ف. وإىل حتري خري اليتيم والتصرف يف حدود مصلحته       ؛  واليسر يف تناول األمور   

كلهم أخوة يف   . فاليتامى أخوان لألوصياء  . واملخالطة ال حرج فيها إذا حققت اخلري لليتيم       . من اعتزاهلم 
فليس املعول عليه هو ظـاهر      ،  واهللا يعلم املفسد من املصلح    . أعضاء يف األسرة املسلمة الكبرية    . اإلسالم

.  إحراج املسلمني وإعنام واملشقة عليهم فيما يكلفهـم        واهللا ال يريد  . ولكن نيته ومثرته  . العمل وشكله 
ولكنـه  . فهو قادر على ما يريـد . وهو العزيز احلكيم  . ولكنه ال يريد  . ولو شاء اهللا لكلفهم هذا العنت     

 . حكيم ال يريد إال اخلري واليسر والصالح
وتـدور عليـه    ،  قيدةويشده إىل احملور األصيل اليت تدور عليه الع       ؛   وهكذا يربط األمر كله باهللا    

فضمانة التنفيذ للتشريع ال جتيء أبـدا مـن         . وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة        . . احلياة
  . . إن مل تنبثق وتتعمق يف أغوار الضمري، اخلارج

|     |     | 
 +        م ريةٌ خِمنؤةٌ مَألمو ِمنؤى يتِركَاِت حشواْ الْمنِكحالَ تالَ        وو كُمـتبجأَع لَـوـِركٍَة وشن م

تنِكحواْ الْمِشِرِكني حتى يؤِمنواْ ولَعبد مؤِمن خير من مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَـِئك يدعونَ ِإلَى الناِر               
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     يبيِة ِبِإذِْنِه وِفرغالْمِة ونِإلَى الْج وعدي اللّهونَ  وـذَكَّرتي ملَّهاِس لَعاِتِه ِللنآي ـِن   221نع كـأَلُونسيو 
                نوهنَ فَـأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهي ىتح نوهبقْرالَ تِحيِض واء ِفي الْمسِزلُواْ النتأَذًى فَاع وِحيِض قُلْ هالْم

 ِنسآؤكُم حرثٌ لَّكُـم فَـأْتواْ       222ه يِحب التواِبني ويِحب الْمتطَهِرين      ِمن حيثُ أَمركُم اللّه ِإنَّ اللّ     
               ِمِننيـؤـِر الْمشبو الَقُوهكُم مواْ أَنلَماعو قُواْ اللّهاتو واْ َألنفُِسكُممقَدو مى ِشئْتأَن ثَكُمرالَ  223حو 

  ع لُواْ اللّهعجت               ِلـيمع ـِميعس اللّـهاِس والن نيواْ بِلحصتقُواْ وتتواْ وربأَن ت اِنكُممةً لِّأَيضالَّ  224ر 
                ِلـيمح غَفُـور اللّهو كُمقُلُوب تبا كَساِخذُكُم ِبمؤلَِكن يو اِنكُممأَي ِو ِفيِباللَّغ اللّه اِخذُكُمؤ225ي 

لِّلَِّذين                ِحـيمر غَفُـور وا فَِإنَّ اللّهٍر فَِإنْ فَآؤهِة أَشعبأَر صبرت آِئِهمسلُونَ ِمن نؤـواْ    226 يمزِإنْ عو 
     ِليمع ِميعس فَِإنَّ اللّه ـ   227الطَّالَق ِحـلُّ لَهالَ يٍء ووثَالَثَةَ قُـر ِبأَنفُِسِهن نصبرتي طَلَّقَاتالْمأَن  و ن

يكْتمن ما خلَق اللّه ِفي أَرحاِمِهن ِإن كُن يؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ                  
 228ن درجةٌ واللّه عِزيز حكُـيم       أَرادواْ ِإصالَحا ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيهِ        

الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم أَن تأْخذُواْ ِمما آتيتموهن شيئًا ِإالَّ                
 يِقيما حدود اللِّه فَالَ جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه ِتلْـك    أَن يخافَا أَالَّ يِقيما حدود اللِّه فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ        

 فَِإن طَلَّقَها فَالَ تِحلُّ لَه      229حدود اللِّه فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اللِّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ            
     ا غَيجوز نِكحت ىتح دعاللِّه              ِمن ب وددا حِقيما أَن يا ِإن ظَنعاجرتا أَن يِهملَيع احنا فَالَ جفَِإن طَلَّقَه هر

 وِإذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعـروٍف         230وِتلْك حدود اللِّه يبينها ِلقَوٍم يعلَمونَ       
 س اْ               أَوِخـذُوتالَ تو هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذَِلكفْعن يمواْ ودتعا لَّتارِضر نِسكُوهمالَ توٍف ورعِبم نوهحر

ظُكُم ِبِه واتقُواْ   آياِت اللِّه هزوا واذْكُرواْ ِنعمت اللِّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الِْكتاِب والِْحكْمِة يعِ             
        ِليمٍء عيِبكُلِّ ش واْ أَنَّ اللّهلَماعو أَن           231اللّه نـلُوهضعفَـالَ ت نلَهأَج نلَغاء فَبسالن مِإذَا طَلَّقْتو 

نَ ِمنكُم يؤِمن ِباللّـِه والْيـوِم       ينِكحن أَزواجهن ِإذَا تراضواْ بينهم ِبالْمعروِف ذَِلك يوعظُ ِبِه من كَا          
 والْواِلدات يرِضـعن أَوالَدهـن      232اآلِخِر ذَِلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ           

 لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِف الَ تكَلَّـف    حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ        
نفْس ِإالَّ وسعها الَ تضآر واِلدةٌ ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه وعلَى الْواِرِث ِمثْلُ ذَِلك فَِإنْ أَرادا ِفصاالً                  

     ٍر فَالَ جاوشتا ومهناٍض مرن تِإذَا           ع كُملَيع احنفَالَ ج كُمالَدواْ أَوِضعرتسأَن ت مدتِإنْ أَرا وِهملَيع احن
             ِصريلُونَ بمعا تِبم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتوِف ورعم ِبالْمتيآ آتم متلَّمنَ     233سفَّـووتي الَّـِذينو 

رونَ أَزواجا يتربصن ِبأَنفُِسِهن أَربعةَ أَشهٍر وعشرا فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم ِفيما              ِمنكُم ويذَ 
         ِبريلُونَ خمعا تِبم اللّهوِف ورعِبالْم ِفي أَنفُِسِهن لْن234فَع     ضرا عِفيم كُملَيع احنالَ جو      م ِبـِه ِمـنت
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ِخطْبِة النساء أَو أَكْننتم ِفي أَنفُِسكُم عِلم اللّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَـِكن الَّ تواِعدوهن ِسـرا ِإالَّ أَن                 
جلَه واعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم ما ِفـي        تقُولُواْ قَوالً معروفًا والَ تعِزمواْ عقْدةَ النكَاِح حتى يبلُغَ الِْكتاب أَ          

        ِليمح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو وهذَرفَاح 235أَنفُِسكُم            ـا لَـمـاء مسالن مِإن طَلَّقْت كُملَيع احنالَّ ج 
       لَى الْمع نوهعتمةً وفَِريض نواْ لَهفِْرضت أَو نوهسموِف        ترعا ِبـالْماعتم هرقِْتِر قَدلَى الْمعو هروِسِع قَد

    ِسِننيحلَى الْما عقا             236حم فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر قَدو نوهسمِل أَن تِمن قَب نوهمِإن طَلَّقْتو 
ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِح وأَن تعفُواْ أَقْرب ِللتقْوى والَ تنسواْ الْفَضـلَ           فَرضتم إَالَّ أَن يعفُونَ أَو يعفُو الَِّذي        

       ِصريلُونَ بمعا تِبم ِإنَّ اللّه كُمني237ب          واْ ِللِّه قَـاِنِتنيقُومطَى وسالَِة الْواِت والصلَولَى الصاِفظُواْ عح 
 239 أَو ركْبانا فَِإذَا أَِمنتم فَاذْكُرواْ اللّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ               فَإنْ ِخفْتم فَِرجاالً   238

 والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا وِصيةً لِّأَزواِجِهم متاعا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخراٍج فَِإنْ خرجن فَالَ              
              ِكـيمح ِزيزع اللّهوٍف ورعِمن م أَنفُِسِهن ِفي لْنا فَعِفي م كُملَيع احن240ج     ـاعتطَلَّقَـاِت مِللْمو 

 ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِقلُونَ 241ِبالْمعت لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي 242 كَذَِلك_  
    |     ||  

جانب من التنظيم للقاعدة الركينة اليت تقـوم        . حنن يف هذا الدرس مع جانب من دستور األسرة        
هذه القاعدة اليت أحاطهـا اإلسـالم برعايـة         . ويقوم عليها اتمع اإلسالمي   ،  عليها اجلماعة املسلمة  

تناثرا يف سـور    نراه م ،  واستغرق تنظيمها ومحايتها وتطهريها من فوضى اجلاهلية جهدا كبريا        ،  ملحوظة
 . حميطا بكل املقومات الالزمة إلقامة هذه القاعدة األساسية الكربى، شىت من القرآن

ملحـوظ فيـه كـل    ،  مبا أنه نظام رباين لإلنسان     -  إن النظام االجتماعي اإلسالمي نظام أسرة     
 . خصائص الفطرة اإلنسانية وحاجاا ومقوماا
وقاعدة التكوين األويل لألحيـاء     ،  ني الفطرة وأصل اخللقة    وينبثق نظام األسرة يف اإلسالم من مع      

ومن كل شيء خلقنا زوجني     :  " تبدو هذه النظرة واضحة يف قوله تعاىل       . . مجيعا وللمخلوقات كافة  
سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومـن          :  " ومن قوله سبحانه  .  " لعلكم تذكرون 

  . .  " أنفسهم ومما ال يعلمون
مث ،  مث الذريـة  ،   مث تتدرج النظرة اإلسالمية لإلنسان فتذكر النفس األوىل اليت كان منها الزوجان           

وبث ،  وخلق منها زوجها  ،  يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة         :  " البشرية مجيعا 
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 . .   " ليكم رقيبـا  إن اهللا كان ع   . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام     ،  منهما رجاال كثريا ونساء   
  . .  " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" 

ال لتجمع بني مطلق الذكران ومطلق اإلناث ولكن        ،   مث تكشف عن جاذبية الفطرة بني اجلنسني      
سكنوا إليها وجعل   ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لت        :  " لتتجه إىل إقامة األسر والبيوت    

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم      . .  "  " هن لباس لكم وأنتم لباس هلن     .  "  " بينكم مودة ورمحة  
واهللا جعل لكم    . .  "  " وبشر املؤمنني . أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقو اهللا واعلموا أنكم مالقوه        

  . .  " من بيوتكم سكنا
ومن . هذه الفطرة العميقة يف أصل الكون ويف بنية اإلنسان        وهي األسرة تليب    ،   فهي الفطرة تعمل  

بل مـن   . مث كان نظام األسرة يف اإلسالم هو النظام الطبيعي الفطري املنبثق من أصل التكوين اإلنساين              
على طريقة اإلسالم يف ربط النظام الذي يقيمه لإلنسان بالنظـام           . أصل تكوين األشياء كلها يف الكون     

  . . ومن بينه هذا اإلنسان. للكون كلهالذي أقامه اهللا 
وتنميـة أجسـادها    ؛   واألسرة هي احملضن الطبيعي الذي يتوىل محاية الفراخ الناشئة ورعايتـها          

وتنطبع بالطابع الذي يالزمها مدى     ،  ويف ظله تتلقى مشاعر احلب والرمحة والتكافل      ؛  وعقوهلا وأرواحها 
 . وتتعامل مع احلياة، ر احلياةوتفس، وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة؛ احلياة

|     |     | 
. متتد طفولته أكثر من أي طفل آخر لإلحياء األخرى        . والطفل اإلنساين هو أطول األحياء طفولة     

وملـا  . ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد ويؤ وتدريب للدور املطلوب من كل حي باقي حياتـه       
امتدت طفولتـه فتـرة      . . ه يف األرض هو أضخم دور     ودور،  كانت وظيفة اإلنسان هي أكرب وظيفة     

ومن مث كانت حاجته ملالزمة أبويه أشد من حاجـة أي            . . ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل   ،  أطول
وألصق بفطرة اإلنسان وتكوينه    ،  وكانت األسرة املستقرة اهلادئة الزم للنظام اإلنساين      . طفل حليوان آخر  

 . ودوره يف هذه احلياة
وال يقـوم   ،  ثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غري جهاز األسرة ال يعوض عنـها              وقد أ 

وخباصة نظام احملاضن اجلماعية اليت أرادت      ،  بل ال خيلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته        ،  مقامها
املتعسـفة  بعض املذاهب املصطنعة املتعسفة أن تستعيض ا عن نظام األسرة يف ثورا اجلاحمة الشـادرة        

أو اليت اضطرت بعـض الـدول األوربيـة         . ضد النظام الفطري الصاحل القومي الذي جعله اهللا لإلنسان        
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اضطرارا إلقامتها بسبب فقدان عدد كبري من األطفال ألهليهم يف احلرب الوحشية املترببرة اليت ختوضها               
! )1(ني املساملني واحملاربني يف هذه األيام       واليت ال تفرق ب   ،  اجلاهلية الغربية املنطلقة من قيود التصور الديين      

حتت تـأثري التصـورات     ،  أو اليت اضطروا إليها بسبب النظام املشؤوم الذي يضطر األمهات إىل العمل           
هذه اللعنة اليت حترم األطفال حنـان       . اجلاهلية الشائهة للنظام االجتماعي واالقتصادي املناسب لإلنسان      

اليت يصطدم نظامهـا بفطـرة      ،  لتقذف ؤالء املساكني إىل احملاضن    ،  ةاألمهات ورعايتهن يف ظل األسر    
وأعجب العجب أن احنراف التصـورات       . . فيمأل نفسه بالعقد واالضطرابات   ،  الطفل وتكوينه النفسي  

! اجلاهلية ينتهي بناس من املعاصرين إىل أن يعتربوا نظام العمل للمرأة تقدما وحتررا وانطالقا من الرجعية               
 األطفال . . الذي يضحي بالصحة النفسية ألغلى ذخرية على وجه األرض        ،  هذا النظام امللعون  وهو هو   

أو يف مقابـل إعالـة   . يف مقابل زيادة يف دخل األسرة   ؟  ويف مقابل ماذا   . . رصيد املستقبل البشري  . . 
 واالقتصـادية أن    اليت بلغ من جحود اجلاهلية الغربية والشرقية املعاصرة وفساد نظمها االجتماعية          ،  األم

بدل أن تنفقه يف رعاية أعز رصيد إنساين وأغلـى          ،  تنكل عن إعالة املرأة اليت ال تنفق جهدها يف العمل         
 . )2(ذخرية على وجه هذه األرض 

وأن ،  الذي أراد اهللا به أن يدخل املسلمون يف السـلم         ،   ومن مث جند النظام االجتماعي اإلسالمي     
ويبذل هلا من العناية ما يتفق مع دورها        ،  يقوم على أساس األسرة    . . مليستمتعوا يف ظله بالسالم الشا    

ومن مث جند يف سور شىت من القرآن الكرمي تنظيمات قرآنية للجوانب واملقومات اليت يقـوم                 . . اخلطري
  . . وهذه السورة واحدة منها. عليها هذا النظام

                                                 
 . وترمجة األستاذين بدران، ويسي. تأليف أنا فرويد.  يراجع كتاب أطفال بال أسر)1(
ه جتربة احملاضن أن الطفل يف العامني األولني من عمره حيتاج حاجة نفسية فطرية إىل االسـتقالل                  من أول ما أثبتت    )2(

وفيما بعد هذه السن حيتاج حاجة فطريـة إىل         . وخباصة االستقالل بأم ال يشاركه فيها طفل آخر       ! بوالدين له خاصة  
. واألمر الثاين متعذر يف غري نظام األسرة   .  احملاضن الشعور بأن له أباً وأماً مميزين ينسب إليهما، واألمر األول متعذر يف           

 . وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على حنو من األحناء
فما بال اجلاهلية الشاردة . وحني تكون هناك حادثة حترم الطفل إحدى هاتني احلاجتني تكون وال شك كارثة يف حياته

أن . . يف حياة األطفال مجيعاً؟ مث يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السالم الذي أراده اهللا هلم                تريد أن تعمم الكوارث     
 ! هذا هو التقدم والتحرر واحلضارة؟ 

يف " اإلسالم واملرأة  " وفصل  " اإلنسان بني املادية واإلسالم     :  " يف كتاب " املشكلة اجلنسية   " ويراجع بتوسع فصل    ( 
 " . دار الشروق ).  " حملمد قطب " سالم شبهات حول اإل:  " كتاب
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واإليالء والطالق والعدة   . زواج واملعاشرة  واآليات الواردة يف هذه السورة تتناول بعض أحكام ال        
  . . والرضاعة واحلضانة. والنفقة واملتعة

 . . كما اعتاد الناس أن جيدوها يف كتب الفقه والقـانون    -  ولكن هذه األحكام ال تذكر جمردة     
إا جتيء يف جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كربى من قواعد املنهج اإلهلـي للحيـاة                  ! كال

وأن هذا األصل موصول باهللا     . وأصال كبريا من أصول العقيدة اليت ينبثق منها النظام اإلسالمي         ؛  البشرية
ومنهجه إلقامة احلياة على النحو الـذي       ،  موصول بإرادته وحكمته ومشيئته يف الناس     . سبحانه مباشرة 

وموصـول بالعقيـدة     ،وعقابه وثوابه ،  ومن مث فهو موصول بغضبه ورضاه     . قدره وأراده لبين اإلنسان   
 ! وجودا وعدما يف حقيقة احلال

كما يشعر أن كل صغرية وكبرية      ؛   ومنذ اللحظة األوىل يشعر اإلنسان خبطر هذا األمر وخطورته        
. وأن كل صغرية وكبرية فيه مقصودة كذلك قصدا ألمر عظيم يف ميزان اهللا            ،  فيه تنال عناية اهللا ورقابته    

واإلشراف املباشر على تنشئة اجلماعة املسلمة      ،  تنظيم حياة هذا الكائن    - سبحانه - وأن اهللا يتوىل بذاته   
وأن . للدور العظيم الذي قـدره هلـا يف الوجـود          - ذه النشأة  - وإعدادها،  تنشئة خاصة حتت عينه   

 . االعتداء على هذا املنهج يغضب اهللا ويستحق منه شديد العقاب
 يبدأ حكم جديد حىت يكون قد فرغ من احلكـم      ال . . .  إن هذه األحكام تذكر بدقة وتفصيل     

منبئة بضـخامة   ،  وأحيانا يف ثنايا األحكام   ،  مث جتيء التعقيبات املوحية بعد كل حكم      . السابق ومالبساته 
وخباصة عند التوجيهات اليت    . تالحق الضمري اإلنساين مالحقة موقظة حميية موحية      ،  هذا األمر وخطورته  

ألن االحتيال على النصوص واألحكام ممكن بغري هـذا         ،  اسية الضمري يناط تنفيذها بتقوى القلب وحس    
 . الوازع احلارس املستيقظ

. وعن تـزويج املشـرك مـن مسـلمة        ،  احلكم األول يتضمن النهي عن زواج املسلم مبشركة       
ويبني آياته للناس لعلـهم     ،  واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه     ،  أولئك يدعون إىل النار   :  " والتعقيب
  . .  " يتذكرون

وتتواىل التعليقات يف هـذا األمـر        . .  واحلكم الثاين يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء يف احمليض        
إىل أن تكون   ،  فترفع أمر املباشرة وأمر العالقات بني اجلنسني عن أن تكون شهوة جسد تقضي يف حلظة              

فهـي  . ن أهداف اإلنسان الذاتية   بل أعلى م  ،  وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأكرب        
إن اهللا  . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا      :  " تتعلق بإرادة اخلالق يف تطهري خلقه بعبادته وتقواه       
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وقدموا ألنفسكم واتقوا   ،  نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم      . حيب التوابني وحيب املتطهرين   
  . .   "وبشر املؤمنني. اهللا واعلموا أنكم مالقوه

ويربط حكم   - متهيدا للحديث عن اإليالء والطالق     -  واحلكم الثالث حكم اإلميان بصفة عامة     
 .  " واهللا غفور حليم:  " ومرة . .  " واهللا مسيع عليم:  " وجييء التعقيب مرة، اإلميان باهللا وتقواه

وإن عزمـوا   . رحـيم فإن فاؤوا فإن اهللا غفور      :  " والتعقيب . .  واحلكم الرابع حكم اإليالء   
  . .  " الطالق فإن اهللا مسيع عليم

وال حيل هلن أن يكتمن ما خلـق  :  "  واحلكم اخلامس حكم عدة املطلقة وترد فيه تعقيبات شىت       
  . .  " واهللا عزيز حكيم . .  "  " إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر. اهللا يف أرحامهن

، ترداد شيء من املهر والنفقة يف حالة الطالق       مث حكم اس  .  واحلكم السادس حكم عدد الطلقات    
إال أن خيافا أال يقيما حدود      ،  وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا       :  " وترد فيه التعقيبات التالية   

تلك حدود اهللا فـال      . .  "  " فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به           ،  اهللا
فإن طلقها فـال جنـاح عليهمـا أن          . .  "  " ود اهللا فأولئك هم الظاملون    ومن يتعد حد  ،  تعتدوها
  . .  " وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون، إن ظنا أن يقيما حدود اهللا، يتراجعا

وال :  " ويـرد فيـه   .  واحلكم السابع حكم اإلمساك مبعروف أو التسريح بإحسان بعد الطالق         
واذكـروا  ؛  وال تتخذوا آيات اهللا هزوا    ؛   ذلك فقد ظلم نفسه    ومن يفعل ،  متسكوهن ضرارا لتعتدوا  

واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكـل  ؛ وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به  ،  نعمة اهللا عليكم  
ذلكـم أزكـى لكـم      . ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر          . .  "  " شيء عليم 

  . .  " علمونواهللا يعلم وأنتم ال ت. وأطهر
ويعقب على أحكامه املفصلة يف كل حالة       .  واحلكم الثامن حكم الرضاعة واالسترضاع واألجر     

  . .  " واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري، واتقوا اهللا:  " من حاالته بقوله
فإذا بلغن أجلهن فـال     :  " ويعقب عليه بقوله  .  واحلكم التاسع خاص بعدة املتوىف عنها زوجها      

  . .  " واهللا مبا تعملون خبري، اح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن باملعروفجن
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علـم اهللا أنكـم     :  " ويـرد فيـه   .  واحلكم العاشر حكم التعريض خبطبة النساء يف أثناء العدة        
وال تعزموا عقدة النكاح حـىت      . إال أن تقولوا قوال معروفا    ،  ولكن ال تواعدوهن سرا   . ستذكرون

  . .  " واعلموا أن اهللا غفور حليم، واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه ،يبلغ الكتاب أجله
 واحلكم احلادي عشر حكم املطلقة قبل الدخول يف حالة ما إذا فرض هلا مهر ويف حالة ما إذا مل                   

إن . وال تنسوا الفضل بينكم   . وأن تعفوا أقرب للتقوى   :  " وجييء فيه من اللمسات الوجدانية    . يفرض
  . .  " اهللا مبا تعملون بصري

وللمطلقات متـاع  :  " ويرد فيه. واحلكم الثاين عشر حكم املتعة للمتوىف عنها زوجها وللمطلقة 
  . .  " باملعروف حقا على املتقني

  . .  " كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون:  "  والتعقيب العام على هذه األحكام
وعبادتـه يف الطـالق     . وعبادته يف املباشـرة واإلنسـال     .  يف الزواج  عبادة اهللا  . .  إا العبادة 

وعبادتـه يف اإلمسـاك مبعـروف أو    . وعبادته يف النفقة واملتعة. وعبادته يف العدة والرجعة . واالنفصال
عبادة اهللا يف كـل      . . وعبادته يف الرضاع والفصال   . وعبادته يف االفتداء والتعويض   . التسريح بإحسان 

:  " حكم الصالة يف اخلـوف واألمـن   - بني هذه األحكام  - ومن مث جييء   . .  كل خطرة  حركة ويف 
فإذا أمنتم  ،  فإن خفتم فرجاال أو ركبانا    . حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني       

بل أن  وق؛  جييء هذا احلكم يف ثنايا تلك األحكام       . .  " فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون       
، االندماج الذي ينبثق من طبيعة اإلسـالم      ،  وتندمج عبادة الصالة يف عبادات احلياة     . ينتهي منها السياق  

إن هذه   . . ويبدو السياق موحيا هذا اإلحياء اللطيف     . ومن غاية الوجود اإلنساين يف التصور اإلسالمي      
واألمر كلـه   . والطاعات فيها مجلة  واحلياة وحدة   . وطاعة اهللا فيها من جنس طاعته يف الصالة       . عبادات
  . . )1(وهو منهج اهللا للحياة . من اهللا

                                                 
وقلت يف الطبعة األوىل هلذا اجلزء ويف الطبعـة         .  كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآين العجيب           )1(

أشهد أنين وقفت أمام هذه النقلة طويالً ال يفتح علي يف سرها، وال أريد أن أمتحل هلا، وال أقنع كل                    : املكملة لألوىل 
من أن إدخال احلديث عن الصالة يف جو احلديث عن األسـرة، إشـارة إىل               . ناعة مبا جاء يف بعض التفاسري عنها      الق

 .  من تلك الطبعة69 وص68اخل ص. . االهتمام بأمرها، والتذكري ا حىت ال تنسى 
ديت إىل شيء آخر فسأبينه     فإذا ه .  ال أستريح الراحة الكافية ملا اهتديت إليه       - كما قلت خملصاً     -ولكنين  :  " وقلت

 "  . . وإذا هدى اهللا أحداً من القراء فليتفضل فيبلغين مشكوراً مبا هداه اهللا . يف الطبعة التالية
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وتنشىء جو العبادة وتلقي    ،   والظاهرة امللحوظة يف هذه األحكام أا يف الوقت الذي متثل العبادة          
ومالبسـات فطـرة اإلنسـان      ،  ال تغفل مالبسة واحدة من مالبسات احلياة الواقعية        . . ظالل العبادة 

 . ومالبسات ضروراته الواقعة يف حياته هذه على األرض، وتكوينه
وال ألطيـاف مهومـة يف الـرؤي        ،  ال جلماعة من املالئكة   ،   إن اإلسالم يشرع لناس من البشر     

وإا عبـادة   ،  أم بشر  - وهو يرفعهم إىل جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته       - ومن مث ال ينسى   ! انحة
وهلـم  ،  وفيهم ضـرورات وانفعـاالت    ،  وفيهم نقص وضعف  ،  زعاتبشر فيهم ميول ون    . . من بشر 

ويقودها مجلة يف طريق العبـادة      ؛  واإلسالم يالحظها كلها   . . وإشراقات وكثافات ،  عواطف ومشاعر 
ويقيم نظامه كله على أسـاس أن       . يف غري ما تعسف وال اصطناع     ،  إىل مشرق النور الوضيء   ،  النظيف

 ! هذا اإلنسان إنسان
ولكن . وهو العزم على االمتناع عن املباشرة فترة من الوقت        .  اإلسالم جواز اإليالء    ومن مث يقرر  

يف الوقت الـذي    . وينظم أحكامه وخملفاته  ،  ويقرر الطالق ويشرع له   . يقيده بأال يزيد على أربعة أشهر     
ورفع هذه الرابطـة إىل مسـتوى       ،  وتوثيق أواصر األسرة  ،  يبذل كل ذلك اجلهد لتوطيد أركان البيت      

. يف طاقـة اإلنسـان    . إنه التوازن الذي جيعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة           . . العبادة
 . ومقصود ا هذا اإلنسان

إذا مل يقدر لتلك املنشأة     . التيسري احلكيم على الرجل واملرأة على السواء      .  إنه التيسري على الفطرة   
الذي يعلم من أمـر     ،  فاهللا اخلبري البصري  . ية األوىل باالستقرار  وإذا مل تستمتع تلك اخلل    ؛  العظيمة النجاح 

، مل يرد أن جيعل هذه الرابطة بني اجلنسني قيدا وسجنا ال سبيل إىل الفكـاك منـه                ،  الناس ما ال يعلمون   
فإذا مل تتحقـق    ؛  لقد أرادها مثابة وسكنا   . وغشاه الظالم ،  ونبت فيه الشوك  ،  مهما اختنقت فيه األنفاس   

وأن حياوال هذه احملاولة    ؛  فأوىل ما أن يتفرقا    - بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع        - ةهذه الغاي 
ومـع إجيـاد الضـمانات      ؛  وذلك بعد استنفاد مجيع الوسائل إلنقاذ هذه املؤسسة الكرمية        . مرة أخرى 

 . وال رضيع وال جنني، التشريعية والشعورية كي ال يضار زوج وال زوجة
  . . م الرباين الذي يشرعه اهللا لإلنسان وهذا هو النظا

واتمع النظيـف املتـوازن     ،   وحني يوازن اإلنسان بني أسس هذا النظام الذي يريده اهللا للبشر          
كـذلك   . . جيد النقلة بعيدة بعيدة   ،  وبني ما كان قائما وقتها يف احلياة البشرية       ،  الذي يرف فيه السالم   

                                                                                                                                               
 . . واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا . . فاآلن أطمئن إىل هذا الفتح وأجد فيه الطريق 
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رفيع حني يقاس إليها حاضر البشرية اليوم يف اتمعات اجلاهلية الـيت           حتتفظ هذه النقلة مبكاا السامق ال     
وحيس مدى الكرامة والنظافة والسـالم الـذي أراده اهللا          ،  تزعم أا تقدمية يف الغرب ويف الشرق سواء       

حىت  . . مدى رعاية اهللا هلا وكرامته     - بصفة خاصة  - وترى املرأة . وهو يشرع هلم هذا املنهج    ،  للبشر
قن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة يف هذا املنهج إال وينبثق يف قلبـها حـب اهللا           ألستي

)1( ! ! ! 
|     |     | 

 : واألن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل
وال ؛  وألمة مؤمنة خري من مشـركة ولـو أعجبـتكم         ،  وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن     " 

. أولئك يدعون إىل النـار    . ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم       .تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا   
  . .  " ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون؛ واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه

وتشـمل  ؛  أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بني اثنني من بين اإلنسان          - وهو الزواج  -  النكاح
ولكي . والتقائها يف عقدة ال حتل    ،  ال بد إذن من توحد القلوب     ف. أوسع االستجابات اليت يتبادهلا فردان    

والعقيدة الدينية هي أعمق وأمشل ما يعمر       . وما تتجه إليه  ،  تتوحد القلوب جيب أن يتوحد ما تنعقد عليه       
وإن . ويعني طريقها يف احلياة كلها    ،  وحيدد تأثراا واستجاباا  ،  ويكيف مشاعرها ،  ويؤثر فيها ،  النفوس

فيتومهون أا شعور عارض ميكن االسـتغناء       . ريون خيدعهم أحيانا كمون العقيدة أو ركودها      كان الكث 
وهذا وهم وقلة خـربة حبقيقـة الـنفس         . أو بعض املذاهب االجتماعية   ،  عنه ببعض الفلسفات الفكرية   

 . وجتاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها. ومقوماا احلقيقية، اإلنسانية
 للجماعة املسلمة يف مكـة ال تسـمح يف أول األمـر باالنفصـال                ولقد كانت النشأة األوىل   

ألن األوضاع  . كاالنفصال الشعوري االعتقادي الذي مت يف نفوس املسلمني       ،  االجتماعي الكامل احلاسم  
، فلما أن أراد اهللا للجماعة املسلمة أن تستقل يف املدينة         . االجتماعية حتتاج إىل زمن وإىل تنظيمات متريثة      

ونزلت ،  بدأ التنظيم اجلديد يأخذ طريقه    . خصيتها االجتماعية كما متيزت شخصيتها االعتقادية     وتتميز ش 
فأما ما كان قائما بالفعل مـن       - نزلت حترم إنشاء أي نكاح جديد بني املسلمني واملشركني        . هذه اآلية 

                                                 
املشـكلة  :  " وفصـل . للمؤلف" العدالة االجتماعية   " يف كتاب   "  املساواة اإلنسانية    "فصل  :  "  يراجع بتوسع  )1(

شبهات حـول   :  " يف كتاب " اإلسالم واملرأة   :  " وفصل" . اإلنسان بني املادية واإلسالم     :  " يف كتاب " اجلنسية  
 ). دار الشروق . ( بصفة خاصةواألحزاب والطالق . النساء: كما تراجع يف الظالل سور. . حملمد قطب " اإلسالم 
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يا أيها الذين   :  " الزجيات فقد ظل إىل السنة السادسة للهجرة حني نزلت يف احلديبية آية سورة املمتحنة             
فإن علمتموهن مؤمنـات فـال      . اهللا أعلم بإميان  . آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن     

  . . . وال متسكوا بعصم الكـوافر     . .  "  " ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن       . ترجعوهن إىل الكفار  
 . فانتهت آخر االرتباطات بني هؤالء وهؤالء"  . . . 

حرام أن يربط الزواج بني     . وأن ينكح املشرك مسلمة   ،   حراما أن ينكح املسلم مشركة      لقد بات 
وال ، إمـا ال يلتقيـان يف اهللا  . إنه يف هذه احلالة رباط زائف واه ضعيف. قلبني ال جيتمعان على عقيدة    

 أال تكـون    واهللا الذي كرم اإلنسان ورفعه على احليوان يريد هلذه الصلة         . تقوم على منهجه عقدة احلياة    
ويربط بينـها وبـني     ؛  إمنا يريد أن يرفعها حىت يصلها باهللا يف عاله        . وال اندفاعا شهوانيا  ،  ميال حيوانيا 

 . مشيئته ومنهجه يف منو احلياة وطهارة احلياة
 :  ومن هنا جاء ذلك النص احلاسم اجلازم

  . .  " وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن " 
وسلمت اآلصرة اإلنسـانية بـني      ؛  وقد التقى القلبان يف اهللا    ؛  لفاصلة فإذا أمن فقد زالت العقبة ا     

 . عقدة العقيدة: وقويت بتلك العقدة اجلديدة، سلمت تلك اآلصرة. االثنني مما كان يعوقها ويفسدها
  . .  " وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم " 

وال يرتفع عن   ،  اعر اإلنسان العليا  ال تشترك فيه مش   ،   فهذا اإلعجاب املستمد من الغريزة وحدها     
فإن نسـبها   . حىت لو كانت املسلمة أمة غري حرة      ،  ومجال القلب أعمق وأغلى   . حكم اجلوارح واحلواس  

 . إنه نسب يف اهللا وهو أعلى األنساب. إىل اإلسالم يرفعها عن املشركة ذات احلسب
  . .  " لو أعجبكمولعبد مؤمن خري من مشرك و. وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا " 

توكيدا هلا وتدقيقا يف بياا والعلة يف األوىل هي العلة          ،   القضية نفسها تتكرر يف الصورة األخرى     
 : يف الثانية

ويبني آياتـه للنـاس لعلـهم       . واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه     ،  أولئك يدعون إىل النار    " 
  . .  " يتذكرون

 ؟ فكيف يلتقي الفريقان يف وحدة تقوم عليها احلياة، ني خمتلفتانوالدعوت،  إن الطريقني خمتلفان
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وطريق املؤمنني واملؤمنـات هـو      . ودعوم إىل النار  ،   إن طريق املشركني واملشركات إىل النار     
 ! فما أبعد دعوم إذن من دعوة اهللا . . واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه. طريق اهللا

؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غريه إىل النار       ؟  ركون واملشركات إىل النار    ولكن أويدعو أولئك املش   
 ! 

مبا أن مآهلا   ،  ويربزها من أوهلا دعوة إىل النار     !  ولكنها احلقيقة األخرية خيتصر السياق إليها الطريق      
، يتذكرفمن مل    . .  " ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون     " واهللا حيذر من هذه الدعوة املردية     . إىل النار 

 ! واستجاب لتلك الدعوة فهو امللوم
ولكن األمـر هنـا      - مع اختالف العقيدة   -  هنا نتذكر أن اهللا مل حيرم زواج املسلم من كتابية         

  . . وإن اختلفت التفصيالت التشريعية. إن املسلم والكتابية يلتقيان يف أصل العقيدة يف اهللا. خيتلف
أو أن اهللا هو املسـيح بـن        ،  ليت تعتقد أن اهللا ثالث ثالثة      وهناك خالف فقهي يف حالة الكتابية ا      

أم تعترب من أهل الكتاب وتدخل يف النص الـذي يف           . أهي مشركة حمرمة   . . أو أن العزيز ابن اهللا    ،  مرمي
 . .  " واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم       . . .  "  " اليوم أحل لكم الطيبات   :  " املائدة

. ولكين أميل إىل اعتبار الرأي القائل بالتحرمي يف هذه احلالة          . . ا تدخل يف هذا النص    واجلمهور على أ  
ال أعلم شركا أعظم من أن تقول رـا         :  " قال ابن عمر  : قال ب وقد رواه البخاري عن ابن عمر     

  "  . . عيسى
ج املسـلم   ألنه خيتلف يف واقعـه عـن زوا       ؛   فأما األمر يف زواج الكتايب من مسلمة فهو حمظور        

إن األطفال يدعون آلبائهم حبكـم الشـريعة         . . ومن هنا خيتلف يف حكمه     - غري مشركة  - بكتابية
فإذا تزوج املسلم   . كما أن الزوجة هي اليت تتنقل إىل أسرة الزوج وقومه وأرضه حبكم الواقع            . اإلسالمية

فكان اإلسالم هو الـذي     ،  بامسهودعي أبناؤه منها    ،  انتقلت هي إىل قومه    ]غري املشركة   [  من الكتابية 
وقـد  ،  فتعيش بعيدا عن قومها   ،  ويقع العكس حني تتزوج املسلمة من كتايب      . يهيمن ويظلل جو احملصن   

ويدينون بـدين غـري     ،  كما أن أبناءها يدعون إىل زوجها     ،  يفتنها ضعفها ووحدا هنالك عن إسالمها     
 . واإلسالم جيب أن يهيمن دائما. دينها

وهذا مـا رآه    . تبارات عملية قد جتعل املباح من زواج املسلم بكتابية مكروها          على أن هناك اع   
 : أمام بعض االعتبارات ا عمر بن اخلطاب
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بعد حكايته اإلمجـاع علـى       - قال أبو جعفر بن جرير رمحه اهللا      :  "  قال ابن كثري يف التفسري    
 "  أو لغري ذلك من املعاين    ،  ملسلماتوإمنا كره عمر ذلك لئال يزهد الناس يف ا         - إباحة تزويج الكتابيات  

 . . 
أتزعم أـا حـرام     : فكتب إليه . خل سبيلها :  وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر       

ويف رواية أخرى أنه    . ال أزعم أا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا املؤمنات منهن         : فقال؟  فأخلي سبيلها 
 ؟ واملسلمة. املسلم يتزوج النصرانية: قال

فالذي ال ميكن إنكـاره واقعيـا أن    . . ن نرى اليوم أن هذه الزجيات شر على البيت املسلم        وحن
وخترج جيال أبعد ما يكون عـن       ،  الزوجة اليهودية أو املسيحية أو الالدينية تصبغ بيتها وأطفاهلا بصبغتها         

سـالم إال جتـوزا يف      والذي ال يطلق عليه اإل    ،  وخباصة يف هذا اتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه       . اإلسالم
والذي ال ميسك من اإلسالم إال خبيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء األخري زوجـة               . حقيقة األمر 

 ! جتيء من هناك
|     |     | 

وال تقربـوهن حـىت     ؛  فاعتزلوا النساء يف احملـيض    . هو أذى : قل. ويسألونك عن احمليض   " 
نسـاؤكم  . إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين     . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا      . يطهرن

وبشـر  ، واعلموا أنكم مالقـوه ، واتقوا اهللا، وقدموا ألنفسكم، فأتوا حرثكم أىن شئتم. حرث لكم 
  . .  " املؤمنني

وتسمو بأهدافها عن لذة اجلسد حىت يف أشد        ؛   وهذه لفتة أخرى إىل تلك العالقة ترفعها إىل اهللا        
  . . يف املباشرة . . سدأجزائها عالقة باجل

هـدف  . وسيلة لتحقيق هدف أعمق يف طبيعة احلياة      .  إن املباشرة يف تلك العالقة وسيلة ال غاية       
مع ما   - واملباشرة يف احمليض قد حتقق اللذة احليوانية      . ووصلها كلها بعد ذلك باهللا    ،  النسل وامتداد احلياة  

. ولكنها ال حتقق اهلدف األمسـى      - املرأة سواء ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل و         
ألن الفطرة السليمة حيكمها من الداخل      . فضال على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها يف تلك الفترة         

عن املباشرة يف حالة ليس مـن        - وفق هذا القانون   - فتنصرف بطبعها . ذات القانون الذي حيكم احلياة    
وحتقـق  ، واملباشرة يف الطهر حتقق اللذة الطبيعيـة .  أن تنبت منها حياةوال، املمكن أن يصح فيها غرس    

 : ومن مث جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال. معها الغاية الفطرية
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 فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن       . هو أذى : قل. ويسألونك عن احمليض   " 
 " . .  

فهـي  ؛  إمنا هي مقيدة بأمر اهللا    . ق األهواء واالحنرافات  وال وف ،   وليست املسألة بعد ذلك فوضى    
 : مقيدة بكيفية وحدود، وظيفة ناشئة عن أمر وتكليف

  . .  " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا " 
. إمنا الغرض هو امتداد احليـاة     ،  فليس اهلدف هو مطلق الشهوة    .  يف منبت اإلخصاب دون سواه    

وال ،  واملسلم يبتغي هذا احلالل الذي كتبه لـه ربـه         ؛   يكتب احلالل ويفرضه   فاهللا. وابتغاء ما كتب اهللا   
وحيب الذين يتوبـون حـني خيطئـون      ،  واهللا يفرض ما يفرض ليطهر عباده     . ينشىء هو نفسه ما يبتغيه    
 : ويعودون إليه مستغفرين

  . .  " إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين " 
 : ن العالقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه ويف هذا الظل يصور لونا من الوا

  . .  " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم " 
وإىل أهـدافها   ،   ويف هذا التعبري الدقيق ما فيه من إشارات إىل طبيعة تلك العالقة يف هذا اجلانب              

جـاء وصـفها    وقـد   . إن هذا اجلانب ال يستغرق سائر العالقات بني الزوج وزوجه         ! نعم. واجتاهاا
هن لباس لكم وأنتم لباس     :  " كقوله تعاىل . وذكرها يف مواضع أخرى مناسبة للسياق يف تلك املواضع        

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مـودة             :  " وقوله . .  " هلن
لعميقة الكبرية يف موضـعه     فكل من هذه التعبريات يصور جانبا من جوانب تلك العالقة ا           . .  " ورمحة

وما دام  . ألا مناسبة إخصاب وتوالد ومناء    . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبري باحلرث       . املناسب
 : ولكن يف موضع اإلخصاب الذي حيقق غاية احلرث. حرثا فأتوه بالطريقة اليت تشاءون

  . .  " فأتوا حرثكم أىن شئتم " 
فيكـون عمـال    ؛  واجتهوا إىل اهللا فيه بالعبادة والتقوى     ،  لغاية واهلدف  ويف الوقت ذاته تذكروا ا    

 : الذي جيزيكم مبا قدمتم، واستيقنوا من لقاء اهللا. صاحلا تقدمونه ألنفسكم
  . .  " واعلموا أنكم مالقوه. واتقوا اهللا. وقدموا ألنفسكم " 
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فكـل  ،   الذي يقدمونه من احلـرث     ويف هذا ،   مث خيتم اآلية بتبشري املؤمنني باحلسىن عند لقاء اهللا        
 : وهو يتجه فيه إىل اهللا، عمل للمؤمن خري

  . .  " وبشر املؤمنني " 
ال حيـاول أن    ،  مبيوله وضـروراته  ،  الذي يقبل اإلنسان كما هو    ،   هنا نطلع على مساحة اإلسالم    

إمنا هو مكلـف  ؛ وال حياول أن يستقذر ضروراته اليت ال يد له فيها؛  حيطم فطرته باسم التسامي والتطهر    
ويصله باهللا  ،  إمنا حياول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها      ! إياها يف احلقيقة حلساب احلياة وامتدادها ومنائها      

فريبط ؛  ومبشاعر دينية أخريا  ،  حياول أن خيلط دوافع اجلسد مبشاعر إنسانية أوال       . وهو يليب دوافع اجلسد   
وميزج بينها مجيعـا    ؛  ائمة ورفرفة الوجدان الديين اللطيف    بني نزوة اجلسد العارضة وغايات اإلنسانية الد      

خليفـة اهللا يف    ،  ذلك املزج القائم يف كيان اإلنسان ذاته      ،  واجتاه واحد ،  وحركة واحدة ،  يف حلظة واحدة  
وهـذا   . . املستحق هلذه اخلالفة مبا ركب يف طبيعته من قوى ومبا أودع يف كيانه من طاقـات               ،  أرضه

وكل منـهج   . نسان هو الذي يالحظ الفطرة كلها ألنه من صنع خالق هذه الفطرة           املنهج يف معاملة اإل   
واهللا يعلم وأنتم   . ويشقى اإلنسان فردا ومجاعة   ،  آخر خيالف عنه يف قليل أو كثري يصطدم بالفطرة فيخفق         

  . . ال تعلمون
|     |     | 

 . . ديث عن حكم اإليالء   إىل احل ،  مث ينتقل السياق من احلديث عن حكم املباشرة يف فترة احليض          
وذه املناسبة يلم باحللف ذاته فيجعل احلـديث عنـه           . . أي احللف باهلجران واالمتناع عن املباشرة     

 . مقدمة للحديث عن اإليالء
ال ،  واهللا مسيع علـيم   ،  وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس           " 

للذين يؤلون  . واهللا غفور حليم  ،  ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم    ،  انكميؤاخذكم اهللا باللغو يف أمي    
وإن عزموا الطالق فـإن اهللا مسيـع        ،  فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم     . من نسائهم تربص أربعة أشهر    

  . .  " عليم
 ب عن ابن عبـاس    "  . . وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم    :  "  التفسري املروي يف قوله تعاىل    

وكذا قـال مسـروق     . ولكن كفر عن ميينك واصنع اخلري     ،  ال جتعلن عرضة ميينك أال تصنع اخلري      : قال
والشعيب وإبراهيم النخعي وجماهد وطاووس وسعيد بن جبري وعطاء وعكرمـة ومكحـول والزهـري               
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 - رمحهم اهللا  - واحلسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء اخلراساين والسدي           
 . نقل ابن كثريكما 

:  قـال  ع عن أيب هريرة أن رسول اهللا - بإسناده -  ومما يستشهد به هلذا التفسري ما رواه مسلم     
ومـا رواه    "  . . وليفعل الذي هو خري   ،  من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه          " 

 ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهلـه        واهللا:  " ع قال رسول اهللا  : عن أيب هريرة قال    - بإسناده - البخاري
  "  . . آمث له عند اهللا من أن يعطي كفارته اليت افترض اهللا عليه

ال جتعلوا احللف باهللا مانعا لكم من عمل الرب والتقوى واإلصالح بني            :  وعلى هذا يكون معناها   
التقوى واإلصالح أوىل من    فتحقيق الرب و  . فكفروا عن إميانكم وأتوا اخلري    ،  فإذا حلفتم أال تفعلوا   . الناس

 . احملافظة على اليمني
حني أقسم ال يرب مسطحا قريبه الذي شارك يف حادثـة            ا  وذلك كالذي وقع من أيب بكر     

وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتـوا أويل           " : فأنزل اهللا اآلية اليت يف سورة النور       - اإلفك
"  . . ؟  أال حتبون أن يغفر اهللا لكـم . وليعفوا وليصفحوا، القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا   

 . فرجع أبو بكر عن ميينه وكفر عنها
اليت يقصد إليها احلالف    ،  فلم جيعل الكفارة إال يف اليمني املعقودة      ،   على أن اهللا كان أرأف بالناس     

فقد أعفاهم  ،   غري قصد  فأما ما جرى به اللسان عفوا ولغوا من       . وينوي ما وراءها مما حلف عليه     ،  قصدا
 : منه ومل يوجب فيه الكفارة

  " واهللا غفور حليم  . ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم    ،  ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم      " 
اللغو يف اليمني هـو     :  " قال ع أن رسول اهللا   ل   عن عائشة  - بإسناده - وقد روى أبو داود   . . 

:  ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة         "  . .  واهللا وبلى. كال واهللا : كالم الرجل يف بيته   
عن احلسن بـن     - ويف حديث مرسل   "  . . ال واهللا وبلى واهللا    . . ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم     " 

 رجـل مـن     ع ومع رسول اهللا   - يعين يرمون  - بقوم ينتضلون  ع مر رسول اهللا  : قال - أيب احلسن 
 ع للـنيب  ع فقال الذي مع الـنيب    . وأخطأت واهللا ،  أصبت واهللا : من القوم فقال  فقام رجل   . أصحابه

  "  . . إميان الرماة لغو ال كفارة فيها وال عقوبة. كال:  " قال. حنث الرجل يا رسول اهللا
لغو الـيمني   : كما روي عنه   . . لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان      ب  وورد عن ابن عباس   

  . . ذلك ليس عليكم فيه كفارةف، أن حترم ما أحل اهللا
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فسـأل أحـدمها صـاحبه      .  وعن سعيد بن املسيب أن أخوين من األنصار كان بينهما مرياث          
إن الكعبة غنية   : فقال له عمر  ! إن عدت تسألين عن القسمة فكل ما يل يف رتاج الكعبة          : فقال. القسمة

ال ميـني عليـك وال نـذر يف    :  " يقول ع مسعت رسول اهللا. كفر عن ميينك وكلم أخاك   ! عن مالك 
  "  . . وال فيما ال متلك، وال يف قطيعة الرحم، معصية الرب عز وجل

ال ،  إمنا يلغو ا اللسان   ،   والذي خيلص من هذه اآلثار أن اليمني اليت ال تنعقد النية على ما وراءها             
وهـي الـيت    . ليت تنعقد وإن اليمني اليت ينوي احلالف األخذ أو الترك ملا حلف عليه هي ا            . كفارة فيها 

وإنه جيب احلنث ا إن كان مؤداها االمتناع عن فعل خري أو اإلقدام             . تستوجب الكفارة عند احلنث ا    
فبعض اآلراء أنه ال تقـوم هلـا        ،  فأما إذا حلف اإلنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب         . على فعل شر  

أحسن ما مسعت يف ذلك أن اللغـو حلـف   : قال اإلمام مالك يف املوطأ  . كفارة أي ال يكفر عنها شيء     
والذي حيلف على الشيء وهـو      . اإلنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك مث يوجد خبالفه فال كفارة فيه           

 . فهذا أعظم من أن تكون له كفارة، ويقتطع به ماال، يعلم أنه فيه آمث كاذب لريضي به أحدا
  " واهللا مسيع عليم  :  "  الرب واخلري بقوله    ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمني إىل ما فيه         

ومـن مث حيكـم هـذا    . يسمع ما يقال ويعلم أين هو اخلري - سبحانه - ليوحي إىل القلب بأن اهللا   . . 
 . احلكم

 .  " واهللا غفور حليم  :  "  ويعقب على حكم ميني اللغو واليمني املعقودة اليت ينويها القلب بقوله          
 - بعد التوبة  - ومغفرته كذلك ،  ن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم       ليلوح للقلب حبلم اهللا ع    . 

 . ملا تأمث به قلوم
 . ويعلق القلوب باالجتاه إليه يف كل ما تكسب وكل ما تقول،  ذا وذلك يربط األمر باهللا

ـ : يأخذ يف احلديث عن ميني اإليالء     ،   وعند االنتهاء من تقرير القاعدة الكلية يف احللف        ي أن  وه
 : وإما ألجل طويل معني، إما ألجل غري حمدود. حيلف الزوج أال يباشر زوجته

وإن عزمـوا   . فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم     . للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر       " 
  . .  " الطالق فإن اهللا مسيع عليم

ب يف أثناء احليـاة     بسبب من األسبا  ،  تلم بنفوس بعض األزواج   ،   إن هناك حاالت نفسية واقعة    
ويف هذا اهلجران ما فيه من إيذاء       ،  تدفعهم إىل اإليالء بعدم املباشرة    ،  الزوجية ومالبساا الواقعية الكثرية   
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؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية   ؛  ومن إهدار لكرامتها كأنثى   ؛  ومن إضرار ا نفسيا وعصبيا    ؛  لنفس الزوجة 
 . سرة حني تطول عن أمد معقولوحتطم بنيان األ، ومن جفوة متزق أوصال العشرة

ألنه قد يكون عالجا نافعا يف بعض احلاالت        ،   ومل يعمد اإلسالم إىل حترمي هذا اإليالء منذ البداية        
كما قد يكـون    . للزوجة الشامسة املستكربة املختالة بفتنتها وقدرا على إغراء الرجل وإذالله أو اعناته           

  . . تعود بعده احلياة أنشط وأقوى، أو ثورة غضب، فرصة للتنفيس عن عارض سأم
ألنه قد يكون باغيا يف بعض احلاالت يريد اعنـات          ،  ولكنه مل يترك الرجل مطلق اإلرادة كذلك      

وال تنطلق من عقاهلا هذا لتجد      ،  ال تستمتع حبياة زوجية معه    ،  أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة    ؛  املرأة وإذالهلا 
 . حياة زوجية أخرى

جعل هنالـك حـدا     . ومواجهة للمالبسات الواقعية يف احلياة    ،  تماالت املتعددة  فتوفيقا بني االح  
، وهذا التحديد قد يكون منظورا فيه إىل أقصى مدى االحتمـال          . ال يتجاوز أربعة أشهر   . أقصى لإليالء 

وقد روي أن عمر    . فتتطلع حتت ضغط حاجتها الفطرية إىل غري رجلها اهلاجر        ،  كي ال تفسد نفس املرأة    
فسمع امـرأة   . أي يتحسس حاجات الناس وأحواهلم متخفيا     . خرج من الليل يعس    ا طاببن اخل 
 : تقول

 وأرقــين أال خليل أالعبـه     تطاول هـذا الليل وأسود جانبه
 حلرك من هذا السرير جوانبه     لوال اهللا إين أراقبـه، فـواهللا 

أو  - ستة أشـهر  : فقالت ؟كم أكثر ما تصرب املرأة عن زوجها       ل  فسأل عمر ابنته حفصة   
وعزم على أال يغيب ااهدون      . . ال أحبس أحدا من اجلياش أكثر من ذلك       : فقال عمر  - أربعة أشهر 

  . . من اجلند أكثر من هذه الفترة
ولكن أربعة أشهر مدة كافيـة ليختـرب        .  وعلى أية حال فإن الطبائع ختتلف يف مثل هذه األمور         

ويرجـع إىل زوجـه     ،   يفيء ويعود إىل استئناف حياة زوجية صحيحة       فإما أن . الرجل نفسه ومشاعره  
وأن تـرد إىل  ؛ ويف هذه احلالة ينبغي أن تفك هذه العقـدة . وإما أن يظل يف نفرته وعدم قابليته      ،  وعشه

وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حيـاة        . فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي     . الزوجة حريتها بالطالق  
؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى   ؛  فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون    . خص جديد زوجية جديدة مع ش   

 . وأقرب إىل العدل واجلد يف هذه العالقة اليت أراد اهللا ا امتداد احلياة ال جتميد احلياة
|     |     | 
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وما يتبعه من العـدة     ؛  فإنه يأخذ يف تفصيل أحكام الطالق     ،  واآلن وقد انتهى السياق إىل الطالق     
  . . إىل آخر اآلثار املترتبة على الطالق . . ية والنفقة واملتعةوالفد

 :  ويبدأ حبكم العدة والرجعة
 وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحـامهن          ،  واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء     " 

وهلـن   - إن أرادوا إصالحا   - وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك     - إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر      -
  . .  " واهللا عزيز حكيم، مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة

 . أي ثالث حيضات أو ثالثة أطهار من احليضات على خالف -  يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء
إن  . . لقد وقفت أمام هذا التعبري اللطيف التصوير حلالة نفسـية دقيقـة            . .  يتربصن بأنفسهن 

أو حـىت يطهـرن     ،  قصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حىت تنقضي ثالث حيضات          املعىن الذهين امل  
إنه يلقي ظـالل الرغبـة    . . ولكن التعبري القرآين يلقي ظالال أخرى جبانب ذلك املعىن الذهين    . . منها

واإلمسـاك  ،  رغبة األنفس اليت يدعوهن إىل التـربص ـا        . الدافعة إىل استئناف حياة زوجية جديدة     
تدفع إليها رغبة املـرأة  ، وهي حالة طبيعية . الذي يصاحب صورة التربص   . والتوفز،  مع التحفز ،  بزمامها

وأا قادرة علـى    ،  يف أن تثبت لنفسها ولغريها أن إخفاقها يف حياة الزوجية مل يكن لعجز فيها أو نقص               
ألنـه  ،  س الرجل هذا الدافع ال يوجد بطبيعته يف نف       . . وأن تنشىء حياة جديدة   ،  أن جتتذب رجال آخر   

وهكـذا يصـور     . . بينما يوجد بعنف يف نفس املرأة ألا هي اليت وقع عليها الطالق           ؛  هو الذي طلق  
  . . كما يلحظ هذه احلالة وحيسب هلا حسابا؛ القرآن احلالة النفسية من خالل التعبري

قبل أن يصرن   ؛   يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبني براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة           
 : إىل زجيات جديدة

  . .  " إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن " 
ويلمس قلون بذكر    . .  ال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن من محل أو من حيض              

فشرط هذا اإلميـان    .  باهللا واليوم اآلخر   ويستجيش كذلك شعور اإلميان   ،  اهللا الذي خيلق ما يف أرحامهن     
 . . فهناك اجلـزاء  . وذكر اليوم اآلخر بصفة خاصة له وزنه هنا        . . أال يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن      

وهو يعلمـه   ،  وهناك العقاب لو كتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن        ،  هناك العوض عما قد يفوت بالتربص     
حتـت تـأثري أي      - سبحانه - فال جيوز كتمانه عليه    . . منهفال خيفى عليه شيء     ،  ألنه هو الذي خلقه   

 . رغبة أو هوى أو غرض من شىت األغراض اليت تعرض لنفوسهن
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فإنه ال بد من فترة معقولة خيترب فيها الزوجان عواطفهما بعد           ،  ومن اجلهة األخرى  .  هذا من جهة  
ومعان غلبت عليهـا نـزوة أو        ،وعواطف تستجاش ،  فقد يكون يف قلوما رمق من ود يستعاد       . الفرقة

استصغرت تلك األسباب الـيت   ،  واطمأنت النفس ،  وهدأت الشرة ،  فإذا سكن الغضب  ! غلطة أو كربياء  
أو ،  وعاودها احلنني إىل اسـتئناف احليـاة      ،  وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة    ،  دفعت إىل الفراق  

وهو عملية بتر ال يلجـأ      ،  ل إىل اهللا  والطالق أبغض احلال  . عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات     
ويف مواضع أخرى من القرآن تذكر احملاوالت اليت ينبغي أن تسبق           [  . . إليها إال حني خييب كل عالج     

وهذا من شأنه أن    . كما أن إيقاع الطالق ينبغي أن يكون يف فترة طهر مل يقع فيها وطء             . إيقاع الطالق 
إذ ينتظر الزوج حىت جتيء فترة الطهر مث يوقع         .  أغلب احلاالت  يوجد مهلة بني اعتزام الطالق وإيقاعه يف      

  . . ]إىل آخر تلك احملاوالت  . . الطالق
فإذا اتضح هلما يف أثنـاء العـدة أن         .  والطلقة األوىل جتربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرمها       

 : فالطريق مفتوح، استئناف احلياة مستطاع
  . .  " إن أرادوا إصالحاوبعولتهن أحق بردهن يف ذلك  " 

ومل ؛  إن أرادوا إصالحا ذا الرد     . . أي يف فترة االنتظار والتربص وهي فترة العدة        . .  يف ذلك 
أو اسـتكبارا  ، انتقاما منـها  ،  وإعادة تقييدها يف حياة حمفوفة باألشواك     ،  يكن القصد هو اعنات الزوجة    
 . واستنكافا أن تنكح زوجا آخر

  . .  " ليهن باملعروفوهلن مثل الذي ع " 
فهـن مكلفـات أن     ،   وللمطلقات من احلقوق يف هذه احلالة مثل الذي عليهن من الواجبـات           

وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم يف الرجعة طيبـة ال          ،  يتربصن وأال يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن       
 . االحتباس للعدةوذلك إىل ما سيأيت من أمر النفقة يف مقابل . ضرر فيها عليهن وال ضرار

  . .  " وللرجال عليهن درجة " 
وقد جعـل  .  أحسب أا مقيدة يف هذا السياق حبق الرجال يف ردهن إىل عصمتهم يف فترة العدة        

! وليس من املعقول أن يطلق هو فيعطي حق املراجعة هلا هي          ؛  هذا احلق يف يد الرجل ألنه هو الذي طلق        
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، وهي درجة مقيدة يف هذا املوضـع      .  حق تفرضه طبيعة املوقف    فهو! وترده إىل عصمتها  . فتذهب إليه 
 . )1(ويستشهدون ا يف غري موضعها ، وليست مطلقة الداللة كما يفهمها الكثريون

 :  مث جييء التعقيب
  . .  " واهللا عزيز حكيم " 

لوب وفيه ما يرد الق   .  مشعرا بقوة اهللا الذي يفرض هذه األحكام وحكمته يف فرضها على الناس           
 . عن الزيغ واالحنراف حتت شىت املؤثرات واملالبسات

|     |     | 
وحرمة استرداد شيء منـه     ،  وحق املطلقة يف متلك الصداق    ،  واحلكم التايل خيتص بعدد الطلقات    

حالة املرأة الكارهة اليت ختشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة ذا            : إال يف حالة واحدة   ،  عند الطالق 
 : وهي حالة اخللع اليت تشتري فيها املرأة حريتها بفدية تدفعها. روهالزواج املك
وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن       . فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان    . الطالق مرتان  " 

فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتـدت  . إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا  . شيئا
  . .  " ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون.  اهللا فال تعتدوهاتلك حدود. به

فإذا جتاوزمها املتجاوز مل يكن إىل العـودة مـن   .  الطالق الذي جيوز بعده استئناف احلياة مرتان   
مث يطلقها الزوج اآلخـر     ،  وهو أن تنكح زوجا غريه    . سبيل إال بشرط تنص عليه اآلية التالية يف السياق        

وعندئذ فقط جيـوز لزوجهـا األول أن         . . وال يراجعها فتبني منه   ،  عيا لسبب من األسباب   طالقا طبي 
 . إذا ارتضته زوجا من جديد، ينكحها من جديد

أنه يف أول العهد باإلسالم كان الطالق غري حمدد بعدد من           ،   وقد ورد يف سبب نزول هذا القيد      
مث إن رجـال     . . هكذا ما شاء  . طلقها ويراجعها مث ي ،  فكان للرجل أن يراجع مطلقته يف عدا      . املرات

وكيف : قالت. واهللا ال آويك وال أفارقك    : فقال،  من األنصار اختلف مع زوجته فوجد عليها يف نفسه        
:  " فـأنزل اهللا عـز وجـل       ع فذكرت ذلك للرسول  . فإذا دنا أجلك راجعتك   ،  أطلقك: قال؟  ذلك

  . .  " الطالق مرتان

                                                 
 !  وما أبرئ نفسي فقد وقعت يف هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته، يف بعض ما كتبت)1(
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لذي أخذ به اجلماعة املسلمة مطردة يف ترتيل األحكام عند بروز احلاجة             وحكمة املنهج الرباين ا   
ومل يبق إال التفريعات اليت تالحق احلـاالت        . حىت استوىف املنهج أصوله كلها على هذا النحو        . . إليها

 . وتنشىء حلوال مستمدة من تلك األصول الشاملة، الطارئة
فـإذا وقعـت   . سبيل إىل العبث باستخدامه طويالال  ؛   وهذا التقييد جعل الطالق حمصورا مقيدا     

فأما إذا تـرك  . الطلقة األوىل كان للزوج يف فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إىل أي إجراء آخر               
فإذا هو راجعها يف العدة أو إذا هو        . وال ميلك ردها إال بعقد ومهر جديدين      ؛  العدة متضي فإا تبني منه    
فأما . نونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة األوىل جبميع أحكامها          أعاد زواجها يف حالة البي    

وال عودة بعـدها إال  ، إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كربى مبجرد إيقاعها فال رجعة فيها يف عدة          
وىف أو ألنـه اسـت    . فتبني منه ألنه مل يراجعها    . مث يقع لسبب طبيعي أن يطلقها     . أن ينكحها زوجا آخر   

 . فحينئذ فقط ميكن أن تعود إىل زوجها األول. عليها عدد مرات الطالق
فـإن  . فأما الثانية فهي جتربة أخرى وامتحـان أخـري        .  إن الطلقة األوىل حمك وجتربة كما بينا      

وإال فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل يف حياة الزوجية ال تصلح معـه              . صلحت احلياة بعدها فذاك   
 . حياة

فإذا وقعت  . لى أية حال فما جيوز أن يكون الطالق إال عالجا أخريا لعلة ال جيدي فيها سواه                وع
وإما تسريح هلا بإحسان ال عنت      ؛  واستئناف حياة رضية رخية   ،  فإما إمساك للزوجة باملعروف   : الطلقتان

وهذا هو التشريع   . .  وهو الطلقة الثالثة اليت متضي بعدها الزوجة إىل خط يف احلياة جديد           . فيه وال إيذاء  
وال يعيد ، وال يستنكرها حيث ال جيدي االستنكار     ؛  الواقعي الذي يواجه احلاالت الواقعة باحللول العملية      

 ! وال يهملها كذلك حيث ال جيدي اإلمهال. خلق بين اإلنسان على حنو آخر غري الذي فطرهم اهللا عليه
فقها يف أثناء احليـاة الزوجيـة يف مقابـل           وال حيل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أن          

ما مل جتد هي أا كارهة ال تطيق عشرته لسبب خيص مشاعرها            . تسريح املرأة إذا مل تصلح حياته معها      
سيقودها إىل اخلروج عـن حـدود اهللا يف حسـن           ،  أو نفورها منه  ،  وحتس أن كراهيتها له   ؛  الشخصية

وأن تعوضه عن حتطيم عشه بال سبب       ؛  أن تطلب الطالق منه   فهنا جيوز هلا    . أو األدب ،  أو العفة ،  العشرة
أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصـية           ،  برد الصداق الذي أمهرها إياه    ؛  متعمد منه 

وهكذا يراعي اإلسالم مجيع احلاالت الواقعيـة       . وظلم نفسها وغريها يف هذه احلال     ،  اهللا وتعدي حدوده  
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وال يقسر الزوجـة علـى      ؛  عي مشاعر القلوب اجلادة اليت ال حيلة لإلنسان فيها        ويرا؛  اليت تعرض للناس  
 . ويف الوقت ذاته ال يضيع على الرجل ما أنفق بال ذنب جناه؛ حياة تنفر منها

حيسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه علـى عهـد           ،   ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه     
 . ير والقصد والعدل يف هذا املنهج الرباين القوميتكشف عن مدى اجلد والتقد ع رسول اهللا

أن حبيبة بنت سهل األنصاري كانت حتت ثابـت بـن       . . املوطأ:  روى اإلمام مالك يف كتابه    
فقـال  . فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس    ،  خرج يف الصبح   ع وأن رسول اهللا  . قيس بن مشاس  

ال أنـا وال    : فقالت" ؟    ما شأنك :  " فقال! ة بنت سهل  أنا حبيب : قالت" ؟    من هذه :  " ع رسول اهللا 
هذه حبيبة بنـت  :  " ع فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اهللا - لزوجها - ثابت بن قيس  

فقـال  . كل ما أعطاين عندي   ،  يا رسول اهللا  : فقالت حبيبة  "  . . سهل قد ذكرت ما شاء اهللا أن تذكر       
 . ذ منها وجلست يف أهلهافأخ " خذ منها:  " ع رسول اهللا

أن امرأة ثابت بن قيس بن مشاس أتـت          - ب   عن ابن عباس   - بإسناده -  وروى البخاري 
فقـال  . ولكن أكره الكفر يف اإلسالم    ،  ما اعيب عليه يف خلق وال دين      . يا رسول اهللا  : فقالت ع النيب

 قـال رسـول اهللا  . نعم: لتقا ]وكان قد أمهرها حديقة     [ " ؟    أتردين عليه حديقته  :  " ع رسول اهللا 
  "  . . أقبل احلديقة وطلقها تطليقة:  " ع

هـل كـان    : عن أيب جرير أنه سأل عكرمة      -  ويف رواية أكثر تفصيال رواها ابن جرير بإسناد       
إـا  . إن أول خلع كان يف اإلسالم يف أخت عبد اهللا بن أيب           : كان ابن عباس يقول   : قال؟  للخلع أصل 

إين رفعت جانـب اخلبـاء   . ال جيمع رأسي ورأسه شيء أبدا     ،  يا رسول اهللا  : فقالت ع أتت رسول اهللا  
يا رسـول  : فقال زوجها. فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فرأيته قد أقبل يف عدة    

نعـم وإن   : قالت؟  ما تقولني : قال. فإن ردت علي حديقيت   . حديقة يل : اهللا إين قد أعطيتها أفضل مايل     
  . . ففرق بينهما: قال .شاء زدته

وواجهها مواجهـة مـن      ع  وجمموعة هذه الروايات تصور احلالة النفسية اليت قبلها رسول اهللا         
وأن ال خري يف عشـرة هـذه        ؛  يدرك أا حالة قاهرة ال جدوى من استنكارها وقسر املرأة على العشرة           

الفطرة البشرية مواجهة صرحية عمليـة      فاختار هلا احلل من املنهج الرباين الذي يواجه         . املشاعر تسودها 
 . ويعامل النفس اإلنسانية معاملة املدرك ملا يعتمل فيها من مشاعر حقيقية؛ واقعية
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، هـو تقـوى اهللا     . . يف هذه األحـوال   ،  والصدق أو االحتيال  ،   وملا كان مرد اجلد أو العبث     
 : جاء التعقيب حيذر من اعتداء حدود اهللا. وخوف عقابه

  . .  " ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون.  اهللا فال تعتدوهاتلك حدود " 
|     |     | 

حسب اخـتالف   ،  ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختالف لطيف يف تعبريين قرآنيني يف معىن واحد            
 : املالبستني

تلك حدود اهللا فال    :  " ورد تعقيب .  يف مناسبة سبقت يف هذه السورة عند احلديث عن الصوم         
  . .  " تلك حدود اهللا فال تعتدوها:  " وهنا يف هذه املناسبة ورد تعقيب . .  " تقربوها

 ؟ فلماذا كان االختالف . . ويف الثانية حتذير من االعتداء.  يف األوىل حتذير من القرب
 :  يف املناسبة األوىل كان احلديث عن حمظورات مشتهاة

علـم اهللا    . . هن لباس لكم وأنتم لباس هلن      . . مأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائك       " 
. فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكـم       ،  فتاب عليكم وعفا عنكم   ،  أنكم كنتم ختتانون أنفسكم   

مث أمتـوا الصـيام إىل      . وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر           
  . .  " تلك حدود اهللا فال تقربوها . . املساجدوال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ، الليل

فمن اخلري أن يكون التحذير من جمرد االقتراب من حدود          .  واحملظورات املشتهاة شديدة اجلاذبية   
 ! اتقاء لضعف اإلرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب اإلنسان من جماهلا ووقع يف نطاق حبائلها، اهللا فيها

فاخلشية هنا هي اخلشية مـن تعـدي        . ات واصطدامات وخالفات   أما هنا فاال جمال مكروه    
فجاء التحذير من التعدي ال مـن    . وجتاوزها وعدم الوقوف عندها   ؛  احلدود يف دفعة من دفعات اخلالف     

 ! وهي دقة يف التعبري عن املقتضيات املختلفة عجيبة . . بسبب اختالف املناسبة. املقاربة
|     |     | 

 :  يف أحكام الطالقمث منضي مع السياق
فإن طلقها فال جنـاح عليهمـا أن        . فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه           " 
  . .  " وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون. إن ظنا أن يقيما حدود اهللا . . يتراجعا
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 إصالحه مـن    دليل على فساد أصيل يف هذه احلياة ال سبيل إىل          - كما تبني  -  إن الطلقة الثالثة  
ويف هذه احلالة حيسن أن ينصرف كالمها إىل التماس          - إن كان الزوج جادا عامدا يف الطالق       - قريب

فاألمر إذن يستوجب وضع حـد  ، فأما إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعونة       . شريك جديد 
ال ليكـون   ،  ستعصـية وليكون عالجا اضطراريا لعلة م    ،  الذي قرر ليكون صمام آمن    ،  للعبث ذا احلق  

، وجيب حينئذ أن تنتهي هذه احلياة اليت ال جتد من الزوج احتراما هلا            . موضعا للعبث والتسرع والسفاهة   
 . واحتراسا من املساس ا
وما ذنب املرأة دد حياا وأمنها واستقرارها بسبب كلمة خترج من فم رجل             :  وقد يقول قائل  

تراه ؟  إن مل نأخذ ذا العالج    ،  فكيف يا ترى يكون العالج    . البشرولكننا نواجه واقعا يف حياة      ؟  عابث
إننا : فنقول له مثال  ؟  يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة ال حيترم عالقته ا وال يوقرها              

كال !  . . وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها      ! ال نعتمد طالقك هذا وال نعترف به وال نقره        
الذي حيترم املرأة وحيتـرم عالقـة       ،  من املهانة للزوجة وللعالقة الزوجية ما ال يرضاه اإلسالم        إن يف هذا    

إمنا تكون عقوبته أن حنرمه زوجه اليت عبث حبرمـة عالقاـا             . . الزوجية ويرفعها إىل درجة العبادة هللا     
وأن حنرمهـا عليـه يف      ؛  وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين أن تركها تبني منه يف الطلقتني األوليني           ؛  معه

ونكلفه ؛  وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها      - إال أن تنكح زوجا غريه     - الطلقة الثالثة حترميا كامال   
؛ وواقع احلياة العملية  ؛  واملهم أن ننظر إىل واقع النفس البشرية       . . بعد ذلك نفقة عدة يف مجيع احلاالت      

 وم يف رؤى جمنحة ليست هلا أقدام تثبت يف عامل احلياة، ا على األرضال أن ! 
 مث طلقها هذا الزوج اآلخر    .  فإذا سارت احلياة يف طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر          

 : ولكن بشرط . . فال جناح عليها وعلى زوجها األول أن يتراجعا. . 
  . .  " إن ظنا أن يقيما حدود اهللا " 

وليسا متروكني ألنفسهما وشهواما ونزواما     . بوشهوة تستجا ،   فليست املسألة هوى يطاع   
وهي إطار احلياة الذي إن أفلتت منه مل تعد احليـاة الـيت             . إمنا هي حدود اهللا تقام    . يف جتمع أو افتراق   

 . يريدها ويرضى عنها اهللا
  . .  " وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون " 
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يبينـها  . إمنا هو يبينها يف هذا القرآن     . ال جمهولة  فمن رمحته بالعباد أنه مل يترك حدوده غامضة و        
وهي ،  وإال فهو اجلهل الذميم   ؛  لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلموا ويقفون عندها          

 ! اجلاهلية العمياء
|     |     | 

بعـد  توجيههم إىل املعروف واليسر واحلسـىن       . بعد ذلك جييء التوجيه اإلهلي لألزواج املطلقني      
 : الطالق يف مجيع األحوال

وال ،  وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسـكوهن مبعـروف أو سـرحوهن مبعـروف              " 
واذكـروا  ؛  وال تتخذوا آيات اهللا هزوا    . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه     ؛  متسكوهن ضرارا لتعتدوا  

 واعلموا أن اهللا بكـل  واتقوا اهللا؛ وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به  ،  نعمة اهللا عليكم  
 .  " شيء عليم
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضـوا بينـهم                " 
واهللا . ذلكم أزكى لكم وأطهـر    . ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر         ،  باملعروف

  . .  " يعلم وأنتم ال تعلمون
سواء اتصلت حباهلا أو انفصمت     .  جيب أن تسود جو هذه احلياة       إن املعروف واجلميل واحلسىن   

وال حيقق هذا املستوى الرفيع من      . وال جيوز أن تكون نية اإليذاء واإلعنات عنصرا من عناصرها         . عراها
إال عنصر أعلى مـن مالبسـات احليـاة         ،  السماحة يف حالة االنفصال والطالق اليت تتأزم فيها النفوس        

ويوسع من آفاق احلياة وميدها وراء احلاضر الواقـع         ،  ع النفوس عن اإلحن والضغن    عنصر يرف . األرضية
وتذكر نعمة اهللا يف شىت صورها ابتـداء مـن          . واإلميان باليوم اآلخر  . هو عنصر اإلميان باهللا    . . الصغري

منه عن  واستحضار تقوى اهللا والرجاء يف العوض       . إىل نعمة الصحة والرزق    - أرفع النعم  - نعمة اإلميان 
وهذا العنصر الذي تستحضره اآليتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثـار   . . الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة  

 . سواء اتصلت حبال احلياة الزوجية أو انفصمت عراها، املعروف واجلميل واحلسىن
كانت تلقـى   .  ولقد كانت املرأة يف اجلاهلية تالقي من العنت ما يتفق وغلظ اجلاهلية واحنرافها            

وكانت تلقاه زوجـة هـي      ! أو تعيش يف هون ومشقة وإذالل     ،  هذا العنت طفلة توأد يف بعض األحيان      
تعضل فتمنع من الـزواج     . وكانت تلقاه مطلقة  ! أغلى منها الناقة والفرس وأعز    ،  قطعة من املتاع للرجل   

وكانـت   . . ا أن يتراجعا  إن أراد ،  أو يعضلها أهلها دون العودة إىل مطلقها      ! حىت يسمح مطلقها ويأذن   
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شأا يف هذا شأن سائر اجلاهليـات السـائدة يف األرض يف            ،  النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية      
 . ذلك األوان

. جاء ينسم على حياة املرأة هذه النسمات الرخية اليت نرى هنا مناذج منـها              . .  مث جاء اإلسالم  
وجاء يرتفـع بالعالقـات      . . ل نفس واحدة من خلقة بارئها     وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر أا والرج      

. هذا ومل تطلب املرأة شيئا من هذا وال كانت تعرفـه           . . الزوجية إىل مرتبة العبادة عند اإلحسان فيها      
إمنا هي الكرامة اليت أفاضها اهللا من رمحته للجنسـني          . ومل يطلب الرجل شيئا من هذا وال كان يتصوره        

  . . ة اإلنسانية مجيعاعلى احليا، مجيعا
وال . وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسـكوهن مبعـروف أو سـرحوهن مبعـروف              " 

  . .  " متسكوهن ضرارا لتعتدوا
فإذا قرب األجل فإما    .  واملقصود ببلوغ األجل هنا هو قرب انتهاء العدة اليت قررها يف آية سابقة            

وإما تـرك األجـل      . . وهذا هو اإلمساك باملعروف    - واملعاملة باملعروف  - رجعة على نية االصالح   
بدون إيذاء وال طلب فدية من الزوجة وبدون عضل         ،  وهذا هو التسريح بإحسان    - ميضي فتبني الزوجة  

  . . هلا عن الزواج مبن تشاء
  . .  " وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا " 

فهـذا هـو    ! ويك وال أفارقك  واهللا ال آ  :  وذلك كالذي روي عن األنصاري الذي قال المرأته       
وهو اإلمساك الذي تكرر النـهي     . إمساك الضرار الذي ال ترضاه مساحة اإلسالم      . اإلمساك بغري إحسان  

، وميكن أن يشيع يف أية بيئة مل اإلسـالم : ألنه فيما يبدو كان شائعا يف البيئة العربية؛ عنه يف هذا السياق   
  . . ومل يرفعها اإلميان

وشعور اخلوف منـه    ،  كما يستجيش عاطفة احلياء من اهللا     ؛  آن أنبل املشاعر   وهنا يستجيش القر  
ويرتفع ا إىل املستوى    ؛  وحيشد هذه املؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع اجلاهلية وآثارها         . يف آن 

 : الكرمي الذي يأخذ بيدها إليه
عمة اهللا علـيكم    واذكروا ن . وال تتخذوا آيات اهللا هزوا    . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه      " 

  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم. وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به
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فإذا ظلمها فقد ظلـم     . من نفسه . فهي أخته .  إن الذي ميسك املطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه       
وهذه هـي اللمسـة    . . لطاعةواجلموح ا عن طريق ا، وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد املعصية    . نفسه
 . األوىل

تقصد إىل تنظيم هذه احليـاة      ،   وآيات اهللا اليت بينها يف العشرة والطالق واضحة مستقيمة جادة         
متالعبا بالرخص الـيت    ،  فإذا هو استغلها يف احلاق اإلضرار واألذى باملرأة       ؛  وإقامتها على اجلد والصدق   

الرجعة الذي جعله اهللا فرصة الستعادة احلياة الزوجيـة         واستخدم حق   ،  جعلها اهللا متنفسا وصمام آمن    
 - إذا فعل شيئا من هذا فقد اختذ آيـات اهللا هـزوا            . . يف إمساك املرأة إليذائها وإشقائها    ،  وإصالحها

من استخدام الرخص الفقهية    ،  وذلك كالذي نراه يف جمتمعنا اجلاهلي الذي يدعى اإلسالم يف هذه األيام           
وويل ملن يستهزيء    - ومن استخدام حق الطالق ذاته أسوأ استخدام      . يذاء والفساد وسيلة للتحايل واإل  

 . بآيات اهللا دون حياء من اهللا
وهو يذكرهم بنعمة اهللا عليهم وما أنزل علـيهم         .  ويستجيش وجدان احلياء واالعتراف بالنعمة    

م كان يسـتجيش معـاين      وتذكري املسلمني يومذاك بنعمة اهللا عليه      . . من الكتاب واحلكمة يعظهم به    
  . . شاملة هلذه احلياة، ضخمة واقعة يف حيام

فمـاذا كـان     . . هو وجودهم ذاته كأمة   ،   وأول ما كان خيطر على باهلم من نعمة اهللا عليهم         
مل تكن الدنيا تعرفهم وال     . أم مل يكونوا شيئا مذكورا    ؟  أولئك العرب واألعراب قبل أن يأتيهم اإلسالم      

بل مل  . مل يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به       . ا فرقا ومزقا ال وزن هلا وال قيمة       كانو. حتس م 
 . ال مادي وال معنوي   . مل يكن لديهم شيء على اإلطالق     . يكن لديهم شيء يعطونه ألنفسهم فيغنيهم     

 ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشـبه      ،  إال قلة منهم تعيش يف ترف     . كانوا فقراء يعيشون يف شظف    . 
. وكانوا كذلك فقراء العقـل والـروح والضـمري        ! شيء بترف األوابد اليت تكثر يف أوكارها الفرائس       

واهتمامام يف احلياة ال تتعـدى      . وتصورهم للحياة بدائي قبلي حمدود    . عقيدم مهلهلة ساذجة سخيفة   
 ! غري على كل حالواملتاع الساذج الص، واللهو والشراب والقمار، والثارات احلادة، الغارات اخلاطفة

، أنشأهم ومنحهم الوجود الكـبري    . بل أنشأهم إنشاء  .  ومن هذه الوهدة املغلقة أطلقهم اإلسالم     
أعطاهم العقيدة الضخمة الشـاملة     . أعطاهم ما يعطونه هلذه اإلنسانية    . الذي تعرفهم به اإلنسانية كلها    

. دة البشرية قيـادة راشـدة رفيعـة       واليت متكنهم من قيا   ؛  اليت تفسر الوجود كما مل تفسره عقيدة قط       
ومل يكن هلم قبلها أدىن     ،  وأعطاهم الشخصية املميزة ذه العقيدة اليت جتعل هلم وجودا بني األمم والدول           
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وكـانوا قبلـها خـدما      ،  وأعطاهم القوة اليت تعرفهم ا الدنيا وحتسب هلم معهـا حسـابا           . وجود
وأعطاهم الثروة كذلك مبا فتح عليهم يف كل        . أحدأو مهملني ال حيس م      ،  لإلمرباطوريات من حوهلم  

. وسالم البيت وسالم اتمع الذي يعيشون فيه      . سالم النفس ،  وأكثر من هذا أعطاهم السالم     . . وجهة
وأعطاهم االستعالء الـذي     . . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمري واالستقرار على املنهج والطريق        

فيحسـون أن اهللا    ؛  الضالة يف أرجاء اجلاهلية املترامية األطراف يف األرض       ينظرون به إىل قطعان البشرية      
  . . آتاهم ما مل يؤت أحدا من العاملني

. فهم يذكرون شيئا حاضرا يف حيام ال حيتاج إىل طـول تـذكر            ،   فإذا ذكرهم اهللا بالنعمة هنا    
وشهدوا هـذه النقلـة     . واحدوهم هم أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية مث عاشوا يف اإلسالم يف جيل              

وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيمـا أنـزل اهللا           . . البعيدة اليت ال حتققها إال خارقة فوق تصور البشر        
بضـمري   . .  " وما أنـزل علـيكم    :  " والقرآن يقول هلم   . . عليهم من الكتاب واحلكمة يعظهم به     

واهللا يرتل عليهم هـذه     ،  النعمة بأشخاصهم ليشعروا بضخامة اإلنعام وغزارة الفيض ولصوق       ؛  املخاطب
  . . ومنه دستور األسرة قاعدة احلياة، اليت يتألف منها املنهج الرباين، اآليات

 : وهو خيوفهم اهللا ويذكرهم أنه بكل شيء عليم،  مث يلمس قلوم اللمسة األخرية يف هذه اآلية
  . .  " واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم، واتقوا اهللا " 

، ويأخذ النفس مـن أقطارهـا      . . بعد شعور احلياء والشكر   ،  فيستجيش شعور اخلوف واحلذر    
  . . ليقودها يف طريق السماحة والرفق والتجمل

ومينعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا        - حني تويف العدة   - كذلك ينهاهم أن يعضلوا املطلقة    
 : باملعروف
 تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضـوا بينـهم          وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال      " 
  . .  " باملعروف

 أنه زوج أخته رجال من املسلمني على عهد رسـول اهللا ،  وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار     
مث خطبها  ؛  فهويها وهويته ؛  حىت انقضت عدا  ،  مث طلقها تطليقة مل يراجعها    . فكانت عنده ما كانت    ع

واهللا ال ترجع إليك أبدا آخر      . فطلقتها،  أكرمتك ا وزوجتكها  ! ا لكع ابن لكع   ي: فقال له . مع اخلطاب 
وإذا طلقتم النسـاء فـبلغن      :  " فأنزل اهللا ،  فعلم اهللا حاجته إليها وحاجتها إىل بعلها      : قال. ما عليك 
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: فقال ،مث دعاه . مسع لريب وطاعة  : فلما مسعها معقل قال    . .  " وأنتم ال تعلمون  :  " إىل قوله  " أجلهن
  . . أزوجك وأكرمك

، حلاجات القلوب اليت علم من صدقها مـا علـم          - سبحانه -  وهذه االستجابة احلانية من اهللا    
، أما اآلية بعمومها فيبدو فيها التيسري الذي أراده اهللا بالعباد          . . تكشف عن جانب من رمحة اهللا بعباده      

الـذي  ، والنعمة اليت أفاضها عليها ذا املنهج القومي، لمةوالتربية اليت أخذ ا املنهج القرآين اجلماعة املس   
 . يواجه الواقع من حياة الناس يف مجيع األحوال

 :  وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمري بعد النهي والتحذير
واهللا يعلم  . ذلكم أزكى لكم وأطهر   . ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر          " 

  . . "  وأنتم ال تعلمون
حني تتعلق هذه القلوب    .  واإلميان باهللا واليوم اآلخر هو الذي جيعل هذه املوعظة تبلغ إىل القلوب           

والشـعور بـأن اهللا    . . وحني تتطلع إىل اهللا ورضاه فيما تأخذ وما تدع ؛  بعامل أرحب من هذه األرض    
لنفسه . تنام الزكاة والطهر  واغ،  يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث املؤمن لالستجابة            

وملس القلب بأن الذي خيتار له هذا الطريق هو اهللا الذي يعلم ما ال يعلمه النـاس                 . وللمجتمع من حوله  
 . من شأنه أن يسارع به إىل االستجابة كذلك يف رضى ويف استسالم

وأدران ،  رضويطهره من شوائب األ   ،  ويعلقه بعروة اهللا  ،   وهكذا يرفع األمر كله إىل أفق العبادة      
  . . ومالبسات الشد واجلذب اليت تالزم جو الطالق والفراق، احلياة

|     |     | 
  . . واحلكم التايل يتعلق برضاع األطفال بعد الطالق

 إن دستور األسرة ال بد أن يتضمن بيانا عن تلك العالقة اليت ال تنفصم بـني الـزوجني بعـد                    
فإذا تعذرت احلياة بني الوالدين فـإن       ؛  وارتبط كالمها به  ،  ا فيه عالقة النسل الذي ساهم كالمه    . الطالق

 : تستويف كل حالة من احلاالت، الفراخ الزغب ال بد هلا من ضمانات دقيقة مفصلة
وعلى املولـود لـه     . والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة          " 

. ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده       . وسعهاال تكلف نفس إال     . رزقهن وكسون باملعروف  
وإن أردمت  . فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهمـا          . وعلى الوارث مثل ذلك   
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واعلموا أن  ،  واتقوا اهللا  - إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف     - أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم     
  . .  " اهللا مبا تعملون بصري

واجبا يفرضه اهللا عليها وال يتركها فيه لفطرا        .  على الوالدة املطلقة واجبا جتاه طفلها الرضيع        إن
إذن يكفله اهللا ويفرض له يف      . فيقع الغرم على هذا الصغري    ،  وعاطفتها اليت قد تفسدها اخلالفات الزوجية     

هللا يفرض للمولود على أمـه      وا. وأبر منهم وأرحم من والديهم    ،  فاهللا أوىل بالناس من أنفسهم    . عنق أمه 
ألنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي املثلى من مجيع الوجوه الصحية والنفسية             ؛  أن ترضعه حولني كاملني   

وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليـوم أن فتـرة عـامني            " ملن أراد أن يتم الرضاعة     . .  " للطفل
ولكن نعمة اهللا على اجلماعة املسلمة مل      .  والنفسية ضرورية لينمو الطفل منوا سليما من الوجهتني الصحية       

فالرصيد اإلنساين من ذخرية الطفولة مل يكن ليترك يأكله اجلهل          . تنتظر م حىت يعلموا هذا من جتارم      
 . وخباصة ؤالء الصغار الضعاف احملتاجني للعطف والرعاية. واهللا رحيم بعباده، كل هذا األمد الطويل

أن يرزقها ويكسـوها بـاملعروف      : بل ما فرضه اهللا عليها حق على والد الطفل         وللوالدة يف مقا  
هي متده باللنب واحلضانة    ،  وكالمها مسؤول جتاه هذا الصغري الرضيع     ؛  فكالمها شريك يف التبعة   ؛  واحملاسنة

 : وكل منهما يؤدي واجبه يف حدود طاقته؛ وأبوه ميدها بالغذاء والكساء لترعاه
  . .  "  وسعهاال تكلف نفس إال " 

 :  وال ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا ملضارة اآلخرة
  . .  " وال مولود له بولده، ال تضار والدة بولدها " 

ليهددها فيه أو تقبل رضـاعة بـال        ،   فال يستغل األب عواطف األم وحناا وهلفتها على طفلها        
  . . له لتثقل كاهله مبطالبهاوال تستغل هي عطف األب على إبنه وحبه . مقابل

 :  والواجبات امللقاة على الوالد تنتقل يف حالة وفاته إىل وارثه الراشد
  . .  " وعلى الوارث مثل ذلك " 

حتقيقا للتكافل العائلي الـذي     .  فهو املكلف أن يرزق األم املرضع ويكسوها باملعروف واحلسىن        
 . مال تبعات املورثويتحقق طرفه اآلخر باحت، يتحقق طرفه باإلرث

 . فحقه مكفول وحق أمه يف مجيع احلاالت.  وهكذا ال يضيع الطفل إن مات والده
  . . يعود إىل استكمال حاالت الرضاعة . .  وعندما يستوىف هذا االحتياط
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  . .  " فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما " 
ألما يريان  ؛  أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامني     ،  الدة والوارث أو الو ،   فإذا شاء الوالد والوالدة   
، إذا مت هذا بالرضى بينـهما     ،  فال جناح عليهما  ،  لسبب صحي أو سواه   ،  مصلحة للطفل يف ذلك الفطام    

 . املفروض عليهما محايته، وبالتشاور يف مصلحة الرضيع املوكول اليهما رعايته
حني تتحقق مصلحة الطفل يف هذه      ،  لطفله مرضعا مأجورة   كذلك إذا رغب الوالد يف أن حيضر        

 : وأن حيسن معاملتها، فله ذلك على شرط أن يويف املرضع أجرها، الرضاعة
  . .  " وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف " 

 . وله راعية وواعية،  فذلك ضمان ألن تكون للطفل ناصحة
بذلك الشعور العميق اللطيـف   . . بالتقوى . .  النهاية يربط األمر كله بذلك الرباط اإلهلي        ويف

 : الذي يكل إليه ما ال سبيل لتحقيقه إال به
  . .  " واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري " 

 . وهذا هو الضمان الوحيد. فهذا هو الضمان األكيد يف النهاية
|     |     | 

عد استيفاء التشريع للمطلقات ولآلثار املتخلفة عن الطالق يأخذ يف بيان حكم املتوىف عنـها               وب
 : والتعريض باخلطبة يف أثنائها. وخطبتها بعد انقضاء العدة. عدا . . زوجها

فـإذا بلغـن    . والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا          " 
 .  " واهللا مبا تعملون خبري. م فيما فعلن يف أنفسهن باملعروفأجلهن فال جناح عليك

علم اهللا أنكـم    . وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم             " 
وال تعزموا عقدة النكاح حـىت      . إال أن تقولوا قوال معروفا    ،  ولكن ال تواعدوهن سرا   . ستذكرون

  . .  " واعلموا أن اهللا غفور حليم.  اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروهواعلموا أن. يبلغ الكتاب أجله
 . .  واملتوىف عنها زوجها كانت تلقى الكثري من العنت من األهل وقرابة الزوج واتمـع كلـه           

وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثياا ومل متس طيبا وال شيئا مـدة               
من أخذ بعرة وقذفها ومـن      ،  تقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف اجلاهلية        مث خترج ف  ،  سنة

بل رفعه كله عـن     ،  فلما جاء اإلسالم خفف عنها هذا العنت       . . إخل . . . محار أو شاة  : ركوب دابة 
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وإغالق السبيل يف وجههـا دون       . . ومل جيمع عليها بني فقدان الزوج واضطهاد األهل بعده        ؛  كاهلها
ما مل تكن حامال فعدا عدة       - جعل عدا أربعة أشهر وعشر ليال     . وحياة عائلية مطمئنة  ،   شريفة حياة

وال جترح أهل الزوج يف عـواطفهم       ،  تستربيء فيها رمحها  . وهي أطول قليال من عدة املطلقة      - احلامل
عد هذه العـدة فـال   فأما ب . ويف أثناء هذه العدة تلبس ثيابا حمتشمة وال تتزين للخطاب         . خبروجها لتوها 

وهلا مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك        . سواء من أهلها أو من أهل الزوج      . سبيل ألحد عليها  
وهلا أن تتلقى   ،  فلها أن تأخذ زينتها املباحة للمسلمات     ،  شريف يف حدود املعروف من سنة اهللا وشريعته       

. وال كربيـاء زائفـة    ،  بيلها عادة بالية  ال تقف يف س   . وهلا أن تزوج نفسها ممن ترتضي     ،  خطبة اخلطاب 
 : وليس عليها من رقيب إال اهللا

  . .  " واهللا مبا تعملون خبري " 
فيوجههم توجيهـا   ؛  مث يلتفت السياق إىل الرجال الراغبني فيها يف فترة العدة          . .  هذا شأن املرأة  
 : اية احلاجات واملصاحلمع رع، ورعاية املشاعر والعواطف، وأدب االجتماع، قائما على أدب النفس

  . .  " وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم " 
ومرتبطة كذلك مبا قـد     ،  ومبشاعر أسرة امليت  ،   إن املرأة يف عدا ما تزال معلقة بذكرى مل متت         

هذه االعتبـارات متنـع     وكل   . . أو محل تبني والعدة معلقة بوضعه     ،  يكون يف رمحها من محل مل يتبني      
وخيـدش  ،  وألنه جيـرح مشـاعر    ،  ألن هذا احلديث مل حين موعده     . احلديث عن حياة زوجية جديدة    

 . ذكريات
أبيحت اإلشـارة   . خبطبة النساء  - ال التصريح  -  ومع رعاية هذه االعتبارات فقد أبيح التعريض      

 . نقضاء عداالبعيدة اليت تلمح منها املرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد ا
وإن النساء ملـن    . إين أريد التزويج  : أن التعريض مثل أن يقول     ب  وقد روي عن ابن عباس    

  "  . . )1(ولوددت أنه تيسر يل امرأة صاحلة . حاجيت
ألن اهللا يعلـم أن هـذه       . كذلك أبيحت الرغبة املكنونة اليت ال يصرح ا ال تصرحيا وال تلميحا           

 : بشر عليهاالرغبة ال سلطان إلرادة ال
  . .  " علم اهللا أنكم ستذكرون " 

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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واملالبسات وحدها هـي  ، مباح يف ذاته، حالل يف أصله،  وقد أباحها اهللا ألا تتعلق مبيل فطري   
وال ،  واإلسالم يلحظ أال حيطم امليول الفطرية إمنا يهـذا        . اليت تدعو إىل تأجيل اختاذ اخلطوة العملية فيه       

 : وطهارة الضمري، ومن مث ينهى فقط عما خيالف نظافة الشعور.  إمنا يضبطهايكبت النوازع البشرية
  . .  " ولكن ال تواعدوهن سرا " 

ولكن احملظور هو املواعدة سرا     ،  أو أن تكنوا يف أنفسكم الرغبة     ،   ال جناح يف أن تعرضوا باخلطبة     
وقلة استحياء من   ،  لذكرى الزوج وخمالسة  ،  ففي هذا جمانبة ألدب النفس    . على الزواج قبل انقضاء العدة    

 . اهللا الذي جعل العدة فاصال بني عهدين من احلياة
  . .  " إال أن تقولوا قوال معروفا " 

 : وال خمالفة حلدود اهللا اليت بينها يف هذا املوقف الدقيق،  ال نكر فيه وال فحش
  . .  " وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله " 

 زيادة يف التحرج   . .  " وال تعزموا عقدة النكاح   :  " إمنا قال  . . وال تعقدوا النكاح  :  ومل يقل 
تلك حدود اهللا فـال     :  " وذلك من حنو قوله تعاىل     . . فالعزمية اليت تنشىء العقدة هي املنهي عنها      . . 

 . توحي مبعىن يف غاية اللطف والدقة . .  " تقربوها
  . .  " نفسكم فاحذروهواعلموا أن اهللا يعلم ما يف أ " 

فللهواجس املستكنة وللمشاعر املكنونة    .  وهنا يربط بني التشريع وخشية اهللا املطلع على السرائر        
الغائرة يف  ،  العالقة بالقلوب ،  تلك العالقات الشديدة احلساسية   . هنا قيمتها يف العالقات بني رجل وامرأة      

، مع التشريع ،   أن يطلع عليه اهللا هي الضمانة األخرية       واحلذر مما حييك يف الصدور    ،  وخشية اهللا . الضمائر
 . لتنفيذ التشريع

عـاد  ،  فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحـرج     ،   فإذا هز الضمري البشري هزة اخلوف واحلذر      
 : وحلمه وغفرانه، والثقة بعفو اهللا، فسكب فيه الطمأنينة هللا

  . .  " واعلموا أن اهللا غفور حليم " 
حليم ال يعجل بالعقوبـة     . احلذر من مكنونات القلوب   ،  ة القلب الشاعر باهللا    غفور يغفر خطيئ  

 . فلعل عبده اخلاطىء أن يتوب
|     |     | 
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وهي حالة جديدة غري حاالت الطالق باملدخول ن الـيت          . مث جييء حكم املطلقة قبل الدخول     
 : ها وما هلمافيبني ما على الزوجني في. وهي حالة كثرية الوقوع. استوفاها من قبل

علـى   - ومتعوهن. ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة             " 
وإن طلقتموهن مـن قبـل أن       . متاعا باملعروف حقا على احملسنني     - املوسع قدره وعلى املقتر قدره    

. عقدة النكاح إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده        . متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم       
  "  . . وال تنسوا الفضل بينكم إن اهللا مبا تعملون بصري. وأن تعفوا أقرب للتقوى

، واملهر فريضة . ومل يكن قد فرض هلا مهر معلوم      ،  هي حالة املطلقة قبل الدخول    :  واحلالة األوىل 
وهلذا العمل  . طيعأي أن مينحها عطية حسبما يست     . فالواجب يف هذه احلالة على الزوج املطلق أن ميتعها        

إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشىء جفـوة           . . قيمته النفسية جبانب كونه نوعا من التعويض      
، ولكن التمتيع يذهب ـذا اجلـو املكفهـر     . وجيعل الفراق طعنة عداء وخصومة    ،  ممضة يف نفس املرأة   

فهي حماولة فاشـلة إذن     . ف واألسى وخيلع على الطالق جو األس    ؛  وينسم فيه نسمات من الود واملعذرة     
واحتفاظـا  ،  وهلذا يوصي أن يكون املتاع باملعروف استبقاء للمودة اإلنسـانية         ! وليست ضربة مسددة  

وعلى الفقري يف   ،  فعلى الغين بقدر غناه   ،  ويف الوقت نفسه ال يكلف الزوج ما ال يطيق        . بالذكرى الكرمية 
 : حدود ما يستطيع

  . .  " ملقتر قدرهعلى املوسع قدره وعلى ا " 
 :  ويلوح باملعروف واإلحسان فيندي ما جفاف القلوب واكفهرار اجلو احمليط

  . .  " متاعا باملعروف حقا على احملسنني " 
هـذا  . ويف هذه احلالة جيب نصف املهر املعلوم      . أن يكون قد فرض مهرا معلوما     :  واحلالة الثانية 

ولوليها إن كانت    - فللزوجة. عد ذلك للسماحة والفضل واليسر    ولكن القرآن يدع األمر ب    . هو القانون 
والتنازل يف هذه احلالة هو تنازل اإلنسان الراضي القـادر          . أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون      - صغرية

ومع هذا فإن القرآن يظل يالحق هذه       . الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته        . العفو السمح 
 :  وختلو من كل شائبةالقلوب كي تصفو وترف

  . .  " إن اهللا مبا تعملون بصري. وال تنسوا الفضل بينكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى " 
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ويالحقهـا  . ويالحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل    .  يالحقها باستجاشة شعور التقوى   
. نـت أم خائبـة  ليسود التجمل والتفضل جو هذه العالقة ناجحـة كا   . . باستجاشة شعور مراقبة اهللا   

 . موصولة باهللا يف كل حال. ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية
|     |     | 

يـدس  ، وجيعل اإلحسان واملعروف يف العشرة عبـادة هللا ، ويف هذا اجلو الذي يربط القلوب باهللا 
وقد بقي منـها حكـم      . ومل ينته بعد من هذه األحكام      - أكرب عبادات اإلسالم   - حديثا عن الصالة  

وحكم املتاع للمطلقات   ،  ملتوىف عنها زوجها وحقها يف وصية تسمح هلا بالبقاء يف بيته والعيش من ماله             ا
فيوحي بأن الطاعة هللا يف كل هذا عبادة كعبـادة          ،  يدس احلديث عن الصالة يف هذا اجلو       - بصفة عامة 

اإلسـالمي لغايـة    وهو يتسق مع التصور     . وهو إحياء لطيف من إحياءات القرآن     ،  ومن جنسها ،  الصالة
واعتبـار العبـادة غـري      .  " وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون     :  " الوجود اإلنساين يف قوله تعاىل    

 : والغاية منه طاعة اهللا، االجتاه فيه إىل اهللا، بل شاملة لكل نشاط، مقصورة على الشعائر
. فرجاال أو ركبانـا   فإن خفتم   . حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني        " 

  . .  " فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون
مستوفية ،  وإقامتها صحيحة األركان  ،  يعين إقامتها يف أوقاا   ،   واألمر هنا باحملافظة على الصلوات    

:  حـزاب يوم األ ع أما الصالة الوسطى فاألرجح من جمموع الروايات أا صالة العصر لقوله        . الشرائط
وختصيصها بالـذكر    . . )1( " مأل اهللا قلوم وبيوم نارا    . شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر     " 

  . . وقد تفوت املصلي، رمبا ألن وقتها جييء بعد نومة القيلولة
وقد كانوا يتكلمـون    . األرجح أنه يعين اخلشوع هللا والتفرغ لذكره يف الصالة        ،   واألمر بالقنوت 

حىت نزلت هذه اآلية فعلموا منها أن ال شـغل يف           . الصالة فيما يعرض هلم من حاجات عاجلة      يف أثناء   
 . الصالة بغري ذكر اهللا واخلشوع له والتجرد لذكره

فـإن الصـالة تـؤدي وال       ،   فأما إذا كان اخلوف الذي ال يدع جماال إلقامة الصالة جتاه القبلة           
ويـومىء  ،  غول بالقتال ودفع اخلطر حيث يقتضيه حاله      يتجه الراكب على الدابة والراجل املش     . تتوقف

فاملبينـة يف   . وهذه غري صالة اخلوف اليت بني كيفيتها يف سورة النساء         . إمياءة خفيفة للركوع والسجود   
سورة النساء تتم يف حالة ما إذا كان املوقف يسمح بإقامة صف من املصلني يصلي ركعة خلف اإلمـام                   

                                                 
 .  أخرجه مسلم)1(
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مث جييء الصف الثاين فيصلي ركعة بينما الصف األول الذي صـلى أوال  . بينما يقف وراءه صف حيرسه 
فتكون الصالة املشار إليها هنا يف سـورة        ،  أما إذا زاد اخلوف وكانت املوقعة واملسايفة فعال        . . حيرسه
 . البقرة

، وهو يكشف عن مدى األمهية البالغة اليت ينظر اهللا ـا إىل الصـالة             .  وهذا األمر عجيب حقا   
. وهي العدة ،  فال تترك يف ساعة اخلوف البالغ     . إا عدة يف اخلوف والشدة    . ي ا لقلوب املسلمني   ويوح

يؤديها فهي سالح للمـؤمن     . والسيف على رأسه  ،  والسيف يف يده  ،  ومن مث يؤديها احملارب يف امليدان     
ون لإلتصـال   يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يك     . وهي جنة له كالدرع اليت تقيه     . كالسيف الذي يف يده   

  . . وأقرب ما يكون إليه واملخافة من حوله، به
وعن طريـق   ،  العبادة يف شىت صورها والصالة عنواا     . إنه منهج العبادة  .  إن هذا الدين عجيب   

وعـن  . ويهذبه يف الرخـاء   ،  وعن طريق العبادة يثبته يف الشدة     . العبادة يصل باإلنسان إىل أرفع درجاته     
ومن مث هذه العنايـة بالصـالة        . . السلم كافة ويفيض عليه السالم واالطمئنان     طريق العبادة يدخله يف     

 ! والسيوف يف األيدي ويف الرقاب
وذكر اهللا جزاء ما علمهـم مـا مل         ،   فإذا كان األمن فالصالة املعروفة اليت علمها اهللا للمسلمني        

 : يكونوا يعلمون
  . .  "  تعلمونفإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا " 

ولوال أن يعلمهم يف كل يوم ويف كل حلظة طوال          ؟   وماذا كان البشر يعلمون لوال أن علمهم اهللا       
 ! ؟ احلياة

|     |     | 
ويف تقريـر التصـور     ؛  وتؤدي هذه اللمسة دورها يف جمال احلديث عن أحكام الزواج والطالق          

 : مث يعود السياق إىل ختام األحكام. ة يف كل طاعةوهي العبادة ممثل. اإلسالمي لقاعدة اإلسالم الكربى
فإن . وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج      : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا     " 

وللمطلقات متـاع   . خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف واهللا عزيز حكيم             
  . .  " لكم آياته لعلكم تعقلونكذلك يبني اهللا  . . باملعروف حقا على املتقني
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واآلية األوىل تقرر حق املتوىف عنها زوجها يف وصية منه تسمح هلا بالبقاء يف بيته والعـيش مـن                
ال خترج وال تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من املالبسات احمليطـة ـا مـا                 ،  مدة حول كامل  ،  ماله

د أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررتـه آيـة          وذلك مع حريتها يف أن خترج بع       . . يدعوها إىل البقاء  
وال . وبعضهم يرى أن هذه اآلية منسوخة بتلـك        . . والبقاء حوال حق هلا   . فالعدة فريضة عليها  . سابقة

وتلـك  . فهذه تقرر حقا هلا إن شاءت اسـتعملته       . الختالف اجلهة كما رأينا   ،  ضرورة الفتراض النسخ  
 : تقرر حقا عليها ال مفر منه

  . .  " ن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروففإن خرج " 
فاجلماعة هـي   . توحي مبعىن اجلماعة املتضامنة املسؤولة عن كل ما يقع فيها          " عليكم "  وكلمة

وهي اليت يكـون    . اليت يناط ا أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل يف حميطها               
وهلذا اإلحياء قيمته يف إدراك حقيقة اجلماعـة املسـلمة           . . رادها أو ال يكون   عليها جناح فيما يفعل أف    

فهـي  . ويف ضرورة قيام هذه اجلماعة لتقوم على شريعة اهللا وحترسها من خروج أي فرد عليها              ،  وتبعاا
 احلقيقة  واخلطاب يوجه إليها ذه الصفة لتقرير هذه      . املسؤولة يف النهاية عن األفراد يف الصغرية والكبرية       

 : والتعقيب . . يف حسها ويف حس كل فرد فيها
  . .  " واهللا عزيز حكيم " 

  . . وفيه معىن التهديد والتحذير. وحكمته فيما يفرض وما يوجه.  للفت القلوب إىل قوة اهللا
 : وتعلق األمر كله بالتقوى،  واآلية الثانية تقرر حق املتاع للمطلقات عامة

 .  " ملعروف حقا على املتقنيوللمطلقات متاع با " 
فاملتـاع  . وال حاجة الفتراض النسخ    . .  وبعضهم يرى أا منسوخة كذلك باألحكام السابقة      

املـدخول ـا    . ومما يتمشى مع اإلحياءات القرآنية يف هذا اال تقرير املتعة لكل مطلقة            . . غري النفقة 
، ملا يف املتعة من تندية جلفـاف جـو الطـالق          . ااملفروض هلا مهر وغري املفروض هل     . وغري املدخول ا  

وهي الضـمان   . وتعليق األمر به  ،  ويف اآلية استجاشة لشعور التقوى    . وترضية للنفوس املوحشة بالفراق   
 . األكيد والضمان الوحيد

 :  واآلية الثالثة تعقيب على األحكام السابقة مجيعا
   . . " كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون " 
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 . . وهو بيان حمكم دقيق موح مـؤثر       . . كهذا البيان الذي سلف يف هذه األحكام       . .  كذلك
ويف ،  ويف احلكمة الكامنة وراءهـا    ،  كذلك يبني اهللا لكم آياته عسى أن تقودكم إىل التعقل والتدبر فيها           

، مع احلسم والصـرامة   ،  نعمة التيسري والسماحة  . ويف النعمة اليت تتجلى فيها    ،  الرمحة املتمثلة يف ثناياها   
 . ونعمة السالم الذي يفيض منها على احلياة

هو شأن الطاعة واالستسـالم   . .  ولو تعقل الناس وتدبروا هذا املنهج اإلهلي لكان هلم معه شأن    
  . . والسالم الفائض يف األرواح والعقول . . والرضى والقبول

|     |     | 
 +    رخ ِإلَى الَِّذين رت أَلَم              ـواْ ثُـموتم اللّه مِت فَقَالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو اِرِهمواْ ِمن ِديج

 وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه     243أَحياهم ِإنَّ اللّه لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يشكُرونَ             
 من ذَا الَِّذي يقِْرض اللّه قَرضا حسنا فَيضاِعفَه لَه أَضعافًا كَـِثريةً             244ع عِليم   واعلَمواْ أَنَّ اللّه سِمي   

 أَلَم تر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى ِإذْ قَـالُواْ              245واللّه يقِْبض ويبسطُ وِإلَيِه ترجعونَ      
 لَّه ِبيقَاِتلُواْ قَالُواْ                  ِلنالُ أَالَّ تالِْقت كُملَيع ِإن كُِتب متيسلْ عِبيِل اللِّه قَالَ هقَاِتلْ ِفي سِلكًا نا مثْ لَنعاب م

يِهم الِْقتـالُ تولَّـواْ ِإالَّ      وما لَنا أَالَّ نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللِّه وقَد أُخِرجنا ِمن ِدياِرنا وأَبنآِئنا فَلَما كُِتب علَ              
      ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مهنى             246قَِليالً ماْ أَنِلكًا قَالُوم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد ِإنَّ اللّه مهِبين مقَالَ لَهو 

         هلِْك ِمنِبالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهي          كُملَيع طَفَاهاص اِل قَالَ ِإنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو
              ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يم لْكَهِتي مؤي اللّهِم والِْجسطَةً ِفي الِْعلِْم وسب هادز247و    مهِنِبي مقَالَ لَهو 

     الت كُمأِْتيلِْكِه أَن يةَ مِإنَّ آي           ِملُـهحونَ تارآلُ هى ووسآلُ م كرا تمةٌ مِقيبو كُمبن رةٌ مِكينِفيِه س وتاب
          ِمِننيؤم مِإن كُنت ةً لَّكُمآلي آلِئكَةُ ِإنَّ ِفي ذَِلك248الْم          وِد قَـالَ ِإنَّ اللّـهنِبالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم 

 فَمن شِرب ِمنه فَلَيس ِمني ومن لَّم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإالَّ مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه فَشـِربواْ                  مبتِليكُم ِبنهرٍ 
               ِبج موا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم الَِّذينو وه هزاوا جفَلَم مهنِإالَّ قَِليالً م هنوِدِه قَـالَ    ِمنجو الُوت

            ـاِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وِفئَةً كَِثري تن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبالَقُو اللِّه كَم مم مهونَ أَنظُني 249الَِّذين 
        ربا صنلَيا أَفِْرغْ عنبوِدِه قَالُواْ رنجو الُوتواْ ِلجزرا بلَمو       ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرانصا ونامأَقْد تثَبا و

 فَهزموهم ِبِإذِْن اللِّه وقَتلَ داود جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاء ولَـوالَ                250
 ِتلْـك   251 اَألرض ولَـِكن اللّه ذُو فَضٍل علَى الْعـالَِمني          دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدتِ     

 ِلنيسرالْم لَِمن كِإنو قِبالْح كلَيا علُوهتاللِّه ن ات252آي_  
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|     |     | 
حـني  ،  وما يتضمنه من جتارب اجلماعات السـابقة واألمـم الغـابرة          . ندرك قيمة هذا الدرس   

وأنه هو مدرسـتها الـيت      ؛  ورائدها الناصح ؛  نفسنا أن القرآن هو كتاب هذه األمة احلي       نستحضر يف أ  
كان يريب به اجلماعة املسلمة األوىل اليت قسم هلا إقامـة        - سبحانه - وأن اهللا . تلقت فيها دروس حياا   
 تعاىل - وأنه. ميوناط ا هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ذا القرآن الكر           ،  منهجه الرباين يف األرض   

، لقيادة أجيال هـذه األمـة      ع الباقي بعد وفاة الرسول    - أراد ذا القرآن أن يكون هو الرائد احلي        -
واستمسكت بعهـدها   ،  كلما اهتدت ديه  ،  وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به      ،  وتربيتها

. ستعلت على مجيع املناهج األرضـية     واستعزت به وا  ،  واستمدت منهج حياا كله من هذا القرآن      ،  معه
 . ! مناهج اجلاهلية، وهي بصفتها هذه

كما أنه دستور   ،  دستور للتربية  . . ولكنه دستور شامل   . .  إن هذا القرآن ليس جمرد كالم يتلى      
ومن مث فقد تضمن عرض جتارب البشرية بصورة موحية على اجلماعة املسلمة اليت جـاء   ،  للحياة العملية 

 - عليه السالم  - وتضمن بصفة خاصة جتارب الدعوة اإلميانية يف األرض من لدن آدم          ؛  ربيهالينشئها وي 
كي تكون األمة   . وجتارا يف واقع احلياة   ،  جتارا يف األنفس  . وقدمها زادا لألمة املسلمة يف مجيع أجياهلا      

 . ملتنوعوذلك الرصيد ا، وهي تتزود هلا بذلك الزاد الضخم، املسلمة على بينة من طريقها
وقصص بين إسرائيل    . . وذا اإلحياء ،  وذا التنوع ،   ومن مث جاء القصص يف القرآن ذه الوفرة       

ذكرنا بعضها يف اجلزء األول من الظالل عند        ،  ألسباب عدة ،  هو أكثر القصص ورودا يف القرآن الكرمي      
 - وخباصـة يف أولـه     - وذكرنا بعضها يف هذا اجلزء يف مناسبات شىت       ؛  استقبال أحداث بين إسرائيل   
علم أن أجياال من هذه األمة املسلمة سـتمر          - سبحانه - وهو أن اهللا   . . ونضيف إليها هنا ما نرجحه    

فعرض ؛  وتقف من دينها وعقيدا مواقف شبيهة مبواقف بين إسرائيل        ،  بأدوار كاليت مر فيها بنو إسرائيل     
ولترى صورا يف هذه املرآة     ؛  تكون هلا عظة وعربة   ل،  مصورة يف تاريخ بين إسرائيل    ،  عليها مزالق الطريق  
 ! قبل الوقوع يف تلك املزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق - سبحانه - املرفوعة هلا بيد اهللا

وينبغي أن يتدبر على أنه     .  إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال األمة املسلمة بوعي            
ال على أنه جمرد كالم مجيل      . ولتنري الطريق إىل املستقبل   ،  لتعاجل مسائل اليوم   ،تترتل اليوم ،  توجيهات حية 

 ! أو على أنه سجل حلقيقة مضت ولن تعود؛ يرتل
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كما ؛   ولن ننتفع ذا القرآن حىت نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة يف يومنا ويف غدنا              
وحـني   . . التوجيه احلاضر يف شؤون حياا الواقعة     كانت اجلماعة املسلمة األوىل تتلقاه لتلتمس عنده        

سـنجد  ! وسنجد فيه عجائب ال ختطر على البال الساهي       . نقرأ القرآن ذا الوعي سنجد عنده ما نريد       
هذا فافعلوه وهـذا  : وتقول لنا؛ كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشري إىل معامل الطريق    

كذا فاختذوا من احليطة وكذا فاختذوا من       : وتقول لنا . عدو لكم وهذا صديق   هذا  : وتقول لنا . ال تفعلوه 
وسـنجد عندئـذ يف      . . وتقول لنا حديثا طويال مفصال دقيقا يف كل ما يعرض لنا من الشؤون            . العدة

يا أيها الذين آمنوا اسـتجيبوا هللا وللرسـول إذا          :  " وسندرك معىن قوله تعاىل   ؛  القرآن متاعا وحياة  
ال حلياة تارخييـة حمـدودة يف       . للحياة الدائمة املتجددة   . . فهي دعوة للحياة   . .  " ا حيييكم دعاكم مل 

 . صفحة عابرة من صفحات التاريخ
|     |     | 

ويعد ؛  يضمهما إىل ذخرية هذه األمة من التجارب      ؛   هذا الدرس يعرض جتربتني من جتارب األمم      
بوصـفها  ،  بسبب قيامها بدورها الكـبري    ؛  حياا من املواقف  ما اجلماعة املسلمة ملا هي معرضة له يف         

 . ووارثة التجارب يف هذا احلقل اخلصيب، وارثة العقيدة اإلميانية
فهي جتربـة   . ولكنه واف ،  ويعرضها يف اختصار كامل   ؛  واألوىل جتربة ال يذكر القرآن أصحاا     

؛ هم اخلـروج والفـرار واحلـذر      فلم ينفع  . .  " خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر املوت       " مجاعة
مل  . .  " مث أحيـاهم   . .  "  " موتوا:  " فقال هلم اهللا   . . وأدركهم قدر اهللا الذي خرجوا حذرا منه      

 . وإمنا هو قدر اهللا يف احلالني. ومل يبذلوا جهدا يف استرجاع احلياة، ينفعهم اجلهد يف اتقاء املوت
، وعلى اإلنفاق يف سـبيل اهللا     ،   حيرضهم على القتال    ويف ظل هذه التجربة يتجه إىل الذين آمنوا       

 . والقادر على قبض احلياة وقبض املال. وواهب املال. واهب احلياة
، وبت مقدسـام  ،  بعدما ضاع ملكهم   . .  والثانية جتربة يف حياة بين إسرائيل من بعد موسى        

مث انتفضت نفوسـهم     . . م نبيهم وتعالي،  وذاقوا الويل بسبب احنرافهم عن هدي رم      ،  وذلوا ألعدائهم 
لنيب هلم ابعث   :  " فقالوا. واشتاقوا القتال يف سبيل اهللا    ؛  واستيقظت يف قلوم العقيدة   ؛  انتفاضة جديدة 

 .  " لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا
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حتمـل  ،  تربز مجلة حقـائق    - كما يعرضها السياق القرآين املوحي     -  ومن خالل هذه التجربة   
فضال على ما كانت حتمله للجماعـة املسـلمة يف ذلـك    ، جماعة املسلمة يف كل جيل إحياءات قوية لل  

 . احلني
على الرغم   - انتفاضة العقيدة  -  والعربة الكلية اليت تربز من القصة كلها هي أن هذه االنتفاضة          

ومن ختلي القوم عنها فوجا بعـد فـوج يف          ،  من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف         
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من املؤمنني عليها قد حقق لبين إسرائيل                 - مراحل الطريق 

، واملهانـة الفاضـحة   ،  بعد اهلزمية املنكرة  ،  فقد كان فيها النصر والعز والتمكني      . . نتائج ضخمة جدا  
وهـذه   -  ملك سليمان  مث،  ولقد جاءت هلم مبلك داود    . والتشريد الطويل والذي حتت أقدام املتسلطني     

والـذي  ؛  وهي عهدهم الذهيب الذي يتحدثون عنه     ،  أعلى قمة وصلت إليها دولة بين إسرائيل يف األرض        
وكان هذا النصر كله مثرة مباشرة النتفاضة العقيـدة مـن            . . مل يبلغوه من قبل يف عهد النبوة الكربى       

 ! وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت؛ حتت الركام
كلها ذات قيمة للجماعة املسلمة يف كـل        ؛  ويف خالل التجربة تربز بضع عظات أخرى جزئية        

 : حني
فيجب أن يضعوها علـى  . أن احلماسة اجلماعية قد ختدع القادة لو أخذوا مبظهرها  . .  من ذلك 

ي الـرأي   من ذو  - فقد تقدم املأل من بين إسرائيل      . . حمك التجربة قبل أن خيوضوا ا املعركة احلامسة       
يطلبون إليه أن خيتار هلم ملكا يقودهم إىل املعركة مع أعداء           ،  إىل نبيهم يف ذلك الزمان     - واملكانة فيهم 

فلما أراد نبيهم   . الذين سلبوا ملكهم وأمواهلم ومعها خملفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون           ،  دينهم
يتم إن كتـب علـيكم القتـال أال         هل عس :  " وقال هلم ،  أن يستوثق من صحة عزميتهم على القتال      

ومـا لنـا أال   :  " وارتفعت محاستهم إىل الذروة وهم يقولون له، استنكروا عليه هذا القول  " ! تقاتلوا
ولكن هذه احلماسة البالغة مـا لبثـت أن          "  . . ؟  نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا        

فلما :  " وكما يقول السياق باإلمجال   ؛  ما تذكر القصة  واوت على مراحل الطريق ك    ،  انطفأت شعلتها 
ومع أن لبين إسرائيل طابعا خاصـا يف النكـول عـن     . .  " كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم      

إال أن هذه الظاهرة هي ظـاهرة بشـرية          . . والتفرق يف منتصف الطريق   ،  والنكوص عن الوعد  ،  العهد
وهي خليقة بـأن     . .  تبلغ تربيتها اإلميانية مبلغا عاليا من التدريب       يف اجلماعات اليت مل   ،  على كل حال  

 . فيحسن االنتفاع فيها بتجربة بين إسرائيل . . تصادف قيادة اجلماعة املسلمة يف أي جيل
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 ومن ذلك أن اختبار احلماسة الظاهرة واالندفاع الفائر يف نفوس اجلماعات ينبغي أن ال يقـف                
فإن كثرة بين إسرائيل هؤالء قد تولوا مبجرد أن كتب عليهم القتـال اسـتجابة                 . .عند االبتالء األول  

وهم اجلنود الذين خرجوا مع طالوت بعد احلجاج        . ومل تبق إال قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها       . لطلبهم
ورجعة تابوم وفيـه خملفـات   ، ووقوع عالمة اهللا باختياره هلم    ،  واجلدال حول جدارته بامللك والقيادة    

وضـعفوا  . ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤالء اجلنود يف املرحلة األوىل          . . . ! أنبيائهم حتمله املالئكة  
: إن اهللا مبتليكم بنهر   : فلما فصل طالوت باجلنود قال    :  " أمام االمتحان األول الذي أقامه هلم قائدهم      

فشربوا منـه إال     - هإال من اغترف غرفة بيد     - ومن مل يطعمه فإنه مين    . فمن شرب منه فليس مين    
، أمام كثرة األعداء وقوم   ،  فأمام اهلول احلي  . وهذا القليل مل يثبت كذلك إىل النهاية       . .  " قليال منهم 

ال طاقة لنا اليوم جبالوت     : فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا      :  " اوت العزائم وزلزلت القلوب   
:  " وقالـت ،  اعتصمت باهللا ووثقت   . .  القليلة املختارة  وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة     . .  " وجنوده

، وهذه هي اليت رجحت الكفـة      . .  " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين           
 . واستحقت العز والتمكني، وتلقت النصر

اضحة يف قيـادة    وكلها و  . .  ويف ثنايا هذه التجربة تكمن عربة القيادة الصاحلة احلازمة املؤمنة         
، وعدم اكتفائـه بالتجربـة األوىل   ،  وعدم اغتراره باحلماسة الظاهرة   ؛  تربز منها خربته بالنفوس   . طالوت

 مث . . وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه    ،  وحماولته اختبار الطاعة والعزمية يف نفوس جنوده قبل املعركة        
ومل يثبت معه يف النهاية إال تلـك        ؛  عد جتربة عدم ختاذله وقد تضاءل جنوده جتربة ب       - وهذا هو األهم   -

 . ووعد اهللا الصادق للمؤمنني، فخاض ا املعركة ثقة منه بقوة اإلميان اخلالص. الفئة املختارة
أن القلب الذي يتصل بـاهللا تـتغري موازينـه           . .  والعربة األخرية اليت تكمن يف مصري املعركة      

وإىل أصـل   ،  ود بعني متتد وراءه إىل الواقع الكبري املمتد الواصل        ألنه يرى الواقع الصغري احملد    ؛  وتصوراته
فهذه الفئة املؤمنة الصغرية اليت ثبتت وخاضت املعركة وتلقـت  . األمور كلها وراء الواقع الصغري احملدود  

ال طاقة لنا اليوم جبـالوت      :  " كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه اآلخرون الذين قالوا          ،  النصر
كم مـن   :  " فقالت،  إمنا حكمت حكما آخر   . ولكنها مل حتكم حكمهم على املوقف      . .  " دهوجنو

ربنا أفـرغ   :  " مث اجتهت لرا تدعوه    . .  " واهللا مع الصابرين  ،  فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا      
 يف أيدي   وهي حتس أن ميزان القوى ليس     .  " علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين       

وهكذا تتغري   . . ونالته من اليد اليت متلكه وتعطيه     ،  فطلبت منه النصر  . إمنا هو يف يد اهللا وحده     ،  الكافرين
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وهكـذا  . وعندما يتحقق يف القلب اإلميان الصحيح، التصورات واملوازين لألمور عند االتصال باهللا حقا     
 !  من التعامل مع الواقع الصغري الظاهر للعيونيثبت أن التعامل مع وعد اهللا الواقع الظاهر للقلوب أصدق

 - كما علمتنـا التجربـة     - فالنصوص القرآنية .  وال نستوعب اإلحياءات اليت تتضمنها القصة     
ويبقـى هلـا    . وبقدر حاجته الظاهرة فيـه    ؛  تفصح عن إحياءاا لكل قلب حبسب ما هو فيه من الشأن          

  . . على قدر مقسوم، املواقفيف شىت ، رصيدها املذخور تتفتح به على القلوب
 :  فنخلص إذن من هذا العرض العام إىل تفصيل النصوص

|     |     | 
مث . موتـوا : فقـال هلـم اهللا    ؛  أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت           " 
  . .  " ولكن أكثر الناس ال يشكرون، إن اهللا لذو فضل على الناس. أحياهم

عن هؤالء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألـوف حـذر           ،   يف تيه التأويالت    ال أحب أن نذهب   
فلو كان اهللا يريد بيانا عنهم      . .  . . ؟    ويف أي زمان خرجوا   ؟  ويف أي أرض كانوا   ؟  من هم  . . املوت
وال تراد أحداثها وأماكنها    ،  إمنا هذه عربة وعظة يراد مغزاها     . كما جييء القصص احملدد يف القرآن     ،  لبني
  . . وحتديد األماكن واألزمان ال يزيد هنا شيئا على عربة القصة ومغزاها. مااوأز

ورد ؛  وحقيقتهما املضـمرة  ،  وأسباما الظاهرة ،   إمنا يراد هنا تصحيح التصور عن املوت واحلياة       
بـات  واملضي يف محل التكـاليف والواج     . واالطمئنان إىل قدر اهللا فيهما    . األمر فيهما إىل القدرة املدبرة    

  . . واملوت واحلياة بيد اهللا يف اية املطاف، فاملقدر كائن، دون هلع وال جزع
، وال ميدان أجال  ،  وإن الفزع واهللع ال يزيدان حياة     ؛  إن احلذر من املوت ال جيدي     :  يراد أن يقال  

، يهـب حـني   : وإنه متفضل يف احلالتني   ؛  وهو آخذ احلياة  ،  وإن اهللا هو واهب احلياة    ؛  وال يردان قضاء  
وإن مصلحة الناس متحققة    . واحلكمة اإلهلية الكربى كامنة خلف اهلبة وخلف االسترداد       ؛  وحني يسترد 
 : وإن فضل اهللا عليهم متحقق يف األخذ واملنح سواء؛ يف هذا وذاك

 .  " ولكن أكثر الناس ال يشكرون. إن اهللا لذو فضل على الناس " 
ال يكون إال    . .  " حذر املوت  " هم من ديارهم  وخروج " وهم ألوف  "  إن جتمع هؤالء القوم   

إن هذا كله    . . أو من وباء حائم   ،  سواء كان هذا اخلروج خوفا من عدو مهاجم       ،  يف حالة هلع وجزع   
 : مل يغن عنهم من املوت شيئا
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  . .  " موتوا . . فقال هلم اهللا " 
هل ماتوا بسبب آخر مـن      ؟  هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا      ؟  كيف ماتوا ؟   كيف قال هلم  

إمنا موضع العـربة أن الفـزع       . ألنه ليس موضع العربة   ،  كل ذلك مل يرد عنه تفصيل     ؟  حيث مل حيتسبوا  
وكـان  . ومل ترد عنهم قضـاء اهللا     ،  ومل تدفع عنهم املوت   ،  مل تغري مصريهم  ،  واجلزع واخلروج واحلذر  

  . . الثبات والصرب والتجمل أوىل لو رجعوا هللا
  . .  " مث أحياهم " 

هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيـه احليـاة          ؛  هل بعثهم من موت ورد عليهم احلياة      ؟   كيف
فال ضـرورة ألن نـذهب      . ذلك كذلك مل يرد عنه تفصيل     . . ؟    القوية فال جيزع وال يهلع هلع اآلباء      

 اإلحياء الذي يتلقـاه  إمنا . . لئال نتيه يف أساطري ال سند هلا كما جاء يف بعض التفاسري      ،  وراءه يف التأويل  
 . يف حني أن جهدهم مل يرد املوت عنهم. القلب من هذا النص أن اهللا وهبهم احلياة من غري منهم

 وإن احلياة بيد اهللا هبة منه بال جهد من األحياء         ؛  وإن الفزع ال حيفظ حياة    ؛   إن اهللع ال يرد قضاء    
 ! إذن فال نامت أعني اجلبناء. . 

|     |     | 
  . .  " لوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليموقات " 

وندرك طرفا من حكمة اهللا يف سـوق هـذه          ؛   هنا ندرك طرفا من هدف تلك احلادثة ومغزاها       
وحـذر  ،  أال يقعدن بكم حب احليـاة      . . التجربة للجماعة املسلمة يف جيلها األول ويف أجياهلا مجيعا        

. قاتلوا يف سبيل اهللا ال يف سبيل غايـة أخـرى    . ت واحلياة بيد اهللا   فاملو. عن اجلهاد يف سبيل اهللا    ،  املوت
 : قاتلوا يف سبيل اهللا . . وحتت راية اهللا ال حتت راية أخرى

  . .  " واعلموا أن اهللا مسيع عليم " 
أو يسمع فيستجيب ويعلم مـا يصـلح احليـاة          . يسمع القول ويعلم ما وراءه     . . يسمع ويعلم 

 . واهب احلياة وآخذ احلياة، بيل اهللا وليس هناك عمل ضائع عند اهللاقاتلوا يف س. والقلوب
وبذل املال واإلنفاق يف سبيل اهللا يقترن يف القـرآن غالبـا            .  واجلهاد يف سبيل اهللا بذل وتضحية     

وقـد  ،  وااهد ينفق على نفسه   ،  وخباصة يف تلك الفترة حيث كان اجلهاد تطوعا       . بذكر اجلهاد والقتال  
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فلم يكن بد من احلث املستمر على اإلنفـاق لتيسـري الطريـق             ؛  ال حني ال يقعد به اجلهد     يقعد به امل  
 : وهنا جتيء الدعوة إىل اإلنفاق يف صورة موحية دافعة. للمجاهدين يف سبيل اهللا

وإليه ،  واهللا يقبض ويبسط  ،  من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية           " 
  . .  " ترجعون

فكذلك املال ال   ،  واحلياة ال تذهب بالقتال إذا قدر اهللا هلا البقاء        ،   كان املوت واحلياة بيد اهللا      وإذا
يضاعفه يف الدنيا ماال    . يضاعفه أضعافا كثرية  ،  مضمون عنده ،  إمنا هو قرض حسن هللا    . يذهب باإلنفاق 

 . ورضى وقرىب من اهللا، ويضاعفه يف اآلخرة نعيما ومتاعا؛ وبركة وسعادة وراحة
 : وال إىل بذل وإنفاق، ال إىل حرص وخبل،  ومرد األمر يف الغىن والفقر إىل اهللا

  . .  " واهللا يقبض ويبسط " 
فأين يكون املال والناس أنفسـهم راجعـون بقضـهم          .  واملرجع إليه سبحانه يف اية املطاف     

  . .  " وإليه ترجعون:  " وقضيضهم إىل اهللا
وإذن فليجاهـد   . وال حميد عن الرجعة إىل اهللا     ،  خوف من الفقر  وال  ،   وإذن فال فزع من املوت    

وأن أرزاقهـم   ،  وليستقينوا أن أنفاسـهم معـدودة     ؛  وليقدموا األرواح واألموال  ،  املؤمنون يف سبيل اهللا   
  . . ومردهم بعد ذلك إىل اهللا. وأنه من اخلري هلم أن يعيشوا احلياة قوية طليقة شجاعة كرمية، مقدرة

|     |     | 
أن أمل  . .  وال يفوتين بعد تقرير تلك اإلحياءات اإلميانية التربوية الكرمية اليت تضـمنتها اآليـات            

 : بذلك اجلمال الفين يف األداء
إن يف التعبري استعراضا     "  . . ؟  أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت           " 

وأي تعبري آخر ما كان      "  . . ؟  أمل تر :  " ن الكلمتان هلذه األلوف وهلذه الصفوف استعراضا ترمسه هاتا      
 . لريسم أمام املخيلة هذا االستعراض كما رمسته هاتان الكلمتان العاديتان يف موضعهما املختار

إىل مشهد املوت املطبق يف      . . املتلفتة من الذعر  ،  احلذرة من املوت  ،   ومن مشهد األلوف املؤلفة   
 . . وكل هذه احملاولـة   ،  وكل هذا التجمع  ،  كل هذا احلذر   . .  " وتوام:  " ومن خالل كلمة  ؛  حلظة

؛ وضاللة املنهج ،  ليلقي ذلك يف احلس عبث احملاولة      . .  " موتوا:  " كلها ذهبت هباء يف كلمة واحدة     
 . وسرعة الفصل عند اهللا، كما يلقي صرامة القضاء
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. قدرة املالكة زمام املوت وزمام احليـاة      إا ال  . . هكذا بال تفصيل للوسيلة    . .  " مث أحياهم  " 
وهذا التعبري يلقي الظل املناسـب       . . ال ترد هلا إرادة وال يكون إال ما تشاء        ،  املتصرفة يف شؤون العباد   

 . على مشهد املوت ومشهد احلياة
:  " فلما جاء ذكر الرزق كان التعـبري       . . قبض للروح وإطالق  .  وحنن يف مشهد إماتة وإحياء    

 . متناسقا يف احلركة مع قبض الروح وإطالقها يف إجياز كذلك واختصار . .  " يقبض ويبسطواهللا 
إىل جوار التناسق العجيب يف أحياء املعـاين        ،  وكذلك يبدو التناسق العجيب يف تصوير املشاهد      

  . . ومجال األداء
|     |     | 

 : ن بعد موسىوأبطاهلا هم بنو إسرائيل م، مث يورد السياق التجربة الثانية
أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب هلم ابعث لنا ملكـا نقاتـل يف                      " 
، وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا      : قالوا! هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا       : قال. سبيل اهللا 

  " واهللا عليم بالظاملني  .  إال قليال منهم   فلما كتب عليهم القتال تولوا    ؟  وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا    
 . . 

مـن كـربائهم    ،  لقد اجتمع املأل من بين إسرائيل      . . كأا حادث واقع ومشهد منظور    ؟   أمل تر 
وذكره هنا ال   ،  ألنه ليس املقصود بالقصة   ،  ومل يرد يف السياق ذكر امسه     . إىل نيب هلم   - وأهل الرأي فيهم  

لقـد   . .  كان لبين إسرائيل كثرة من األنبياء يتتابعون يف تارخيهم الطويل   وقد،  يزيد شيئا يف إحياء القصة    
وهـذا   . .  " يف سـبيل اهللا    " وطلبوا إليه أن يعني هلم ملكا يقاتلون حتت إمرته        ،  اجتمعوا إىل نيب هلم   

ميـان يف   ويقظة اإل ،  يشي بانتفاضة العقيدة يف قلوم     " سبيل اهللا  " وأنه يف ،  التحديد منهم لطبيعة القتال   
ووضـوح  ؛  وأن أعداءهم على ضاللة وكفر وباطل     ،  وشعورهم بأم أهل دين وعقيدة وحق     ،  نفوسهم

 . الطريق أمامهم للجهاد يف سبيل اهللا
فال بد للمؤمن أن يتضح يف حسه أنه        .  وهذا الوضوح وهذا احلسم هو نصف الطريق إىل النصر        

فـال يغشـيه     . . يف سبيل اهللا   . .  حسه اهلدف  وال بد أن يتجرد يف    ؛  على احلق وأن عدوه على الباطل     
 . الغبش الذي ال يدري معه إىل أين يسري
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وتصميمهم على النهوض بالتبعـة     ،  وثبات نيتهم ،   وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزميتهم       
 : وجدهم فيما يعرضون عليه من األمر، الثقيلة

  "  . . ! هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا: قال " 
فأما إذا استجبت   . فأنتم اآلن يف سعة من األمر     ؟   أال ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم        

إا الكلمـة    . . وال سبيل بعدها إىل النكول عنها     ؛  فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة      ،  لكم
اء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو       فما جيوز أن تكون كلمات األنبي     . والتأكد الالئق بنيب  ،  الالئقة بنيب 

 . تراخ
وذكر املأل أن هناك من األسباب احلافزة للقتال يف سبيل          ؛   وهنا ارتفعت درجة احلماسة والفورة    

 : اهللا ما جيعل القتال هو األمر املتعني الذي ال تردد فيه
 "  . .  ؟ وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا: قالوا " 

وقـد  . إن أعداءهم أعداء اهللا ولدين اهللا      . . مقرر يف نفوسهم  ،   وجند أن األمر واضح يف حسهم     
وال ؛ والطريق الواحدة اليت أمامهم هـي القتـال  ؛ فقتاهلم واجب. أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم  

 . ضرورة إىل املراجعة يف هذه العزمية أو اجلدال
 : ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية. يف ساعة الرخاء مل تدم ولكن هذه احلماسة الفائرة 

  . .  " فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم " 
والتفلت مـن   ،  والنكث بالوعد ،   وهنا نطلع على مسة خاصة من مسات إسرائيل يف نقض العهد          

ولكن هذه كذلك مسة كل     . .  والتويل عن احلق البني   ،  وتفرق الكلمة ،  والنكوص عن التكليف  ،  الطاعة
فهي مسة بشرية عامة ال تغري منها إال التربية اإلميانية العالية الطويلة األمد             ؛  مجاعة ال تنضج تربيتها اإلميانية    

وأن حتسـب حسـاا يف   ، مسة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر       - من مث  - وهي. العميقة التأثري 
فهي متوقعة من اجلماعات البشرية اليت مل ختلص من         ! يتعاظمها األمر ف،  كي ال تفاجأ ا   ،  الطريق الوعر 

 . ومل تصهر ومل تطهر من هذه العقابيل، األوشاب
 :  والتعقيب على هذا التويل

  . .  " واهللا عليم بالظاملني " 
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وقبـل أن    - بعد طلبـها   - ووصم الكثرة اليت تولت عن هذه الفريضة      ؛   وهو يشي باالستنكار  
وظاملة للحق الـذي    ،  وظاملة لنبيها ،  فهي ظاملة لنفسها  . وصمها بالظلم  . . هاد مواجهة عملية  تواجه اجل 

 ! مث تتخلى عنه للمبطلني، خذلته وهي تعرف أنه احلق
كما عرف املأل من بين إسرائيل وهـم         - وأن عدوه على الباطل   ،   إن الذي يعرف أنه على احلق     

مث يتوىل بعد ذلك عن اجلهاد وال ينهض         . .  " يف سبيل اهللا  "  يطلبون أن يبعث هلم نبيهم ملكا ليقاتلوا      
واهللا  "  . . إمنا هو من الظاملني ازيني بظلمهـم       . . بتبعة احلق الذي عرفه يف وجه الباطل الذي عرفه        

  . .  " عليم بالظاملني
|     |     | 

ون له امللك علينا وحنـن      أىن يك : قالوا. إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا      : وقال هلم نبيهم   " 
وزاده بسـطة يف العلـم      ،  إن اهللا اصطفاه علـيكم    : قال؟  ومل يؤت سعة من املال    ،  أحق بامللك منه  

  . .  " واهللا واسع عليم. واهللا يؤيت ملكه من يشاء. واجلسم
 ويف هذه اللجاجة تتكشف مسة من مسات إسرائيل اليت وردت اإلشارات إليها كـثرية يف هـذه                

 إم يريدون أن يقاتلوا   : ولقد قالوا . لقد كان مطلبهم أن يكون هلم ملك يقاتلون حتت لوائه           . .السورة
وجيادلون يف اختيار اهللا هلم كمـا  ، ويلوون اعناقهم، فها هم أوالء ينغضون رؤوسهم .  " يف سبيل اهللا  " 

ألـم أحـق    ؟  اذامل. ملكا عليهم  - الذي بعثه اهللا هلم    - ويستنكرون أن يكون طالوت   ؛  أخربهم نبيهم 
وألنه مل يؤت سعة من املال تربر التغاضي عن أحقية          ! فلم يكن من نسل امللوك فيهم     . بامللك منه بالوراثة  

  . . كما أنه من مسات بين إسرائيل املعروفة، وكل هذا غبش يف التصور!  . . الوراثة
 : وعن حكمة اهللا يف اختياره،  ولقد كشف هلم نبيهم عن أحقيته الذاتية

. واهللا يؤيت ملكه من يشـاء     . وزاده بسطة يف العلم واجلسم    ،  إن اهللا اصطفاه عليكم   : قال " 
  . .  " واهللا واسع عليم

 . . وهذه أخرى  . . وزاده بسطة يف العلم واجلسم     . . فهذه واحدة  . .  إنه رجل قد اختاره اهللا    
 وهو خيتار من عباده من يشاء     ،  يهوهو صاحب التصرف ف   ،  فهو ملكه  . .  " يؤيت ملكه من يشاء    " واهللا

ويعلـم  ،  وهو الذي يعلم اخلـري    . ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد      . .  " واهللا واسع عليم  . .  " 
  . . كيف توضع األمور يف مواضعها
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 ولكن طبيعة إسرائيل   . . وأن جتلو عنه الغبش   ،   وهي أمور من شأا أن تصحح التصور املشوش       
وال بد هلم مـن     . وهم مقبلون على معركة   . تصلح هلا هذه احلقائق العالية وحدها     ال   - ونبيها يعرفها  -

 : وتردها إىل الثقة واليقني، خارقة ظاهرة ز قلوم
وبقية مما تـرك آل  ، فيه سكينة من ربكم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت    : وقال هلم نبيهم   " 

  . .  " كم إن كنتم مؤمننيإن يف ذلك آلية ل. موسى وآل هارون حتمله املالئكة
اليت غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعـد      - وكان أعداؤهم الذين شردوهم من األرض املقدسة      

قد سلبوا منهم مقدسام ممثلة يف التابوت الذي حيفظون فيـه            - عليه السالم  - فترة التيه ووفاة موسى   
 نسخة األلواح اليت أعطاها اهللا ملوسى على        كانت فيه : وقيل. خملفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون      

حتملـه   " فيأتيهم التابوت مبا فيـه    ،  أن تقع خارقة يشهدوا   ،  فجعل هلم نبيهم عالمة من اهللا      . . الطور
إن هذه اآلية تكفي داللة على صدق اختيـار اهللا          : وقال هلم  . . فتفيض على قلوم السكينة    " املالئكة
  . . إن كنتم حقا مؤمنني، لطالوت

 . فانتهى القوم منها إىل اليقني،  ويبدو من السياق أن هذه اخلارقة قد وقعت
|     |     | 

ومل ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول        ،  مث أعد طالوت جيشه ممن مل يتولوا عن فريضة اجلهاد         
فيعـرض  . هدين يترك هنا فجوة بني املش     )1(والسياق القرآين على طريقته يف سياقة القصص         . . الطريق

 : املشهد التايل مباشرة وطالوت خارج باجلنود
ومـن مل   ،  فمن شرب منه فليس مين    . إن اهللا مبتليكم بنهر   : فلما فصل طالوت باجلنود قال     " 

  . .  " فشربوا منه إال قليال منهم. إال من اغترف غرفة بيده - يطعمه فإنه مين
ومعه جيش  ؛  إنه مقدم على معركة    . .  الرجل  هنا يتجلى لنا مصداق حكمة اهللا يف اصطفاء هذا        

وهو يواجه جيش أمة غالبة فال بد إذن من         . عرفت اهلزمية والذل يف تارخيها مرة بعد مرة       ،  من أمة مغلوبة  
هذه القـوة الكامنـة ال تكـون إال يف          . قوة كامنة يف ضمري اجليش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة          

وتستعلي على الضـرورات   ،  وتصمد للحرمان واملشاق  ،  لشهوات والرتوات اإلرداة اليت تضبط ا   . اإلرادة
فال بد للقائد املختار إذن أن       . . فتجتاز االبتالء بعد االبتالء   ،  وتؤثر الطاعة وحتتمل تكاليفها   ،  واحلاجات

                                                 
 ). دار الشروق " . ( التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب. القصة يف القرآن:  يراجع فصل)1(
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وصربه ثانيـا علـى احلرمـان       ،  صموده أوال للرغبات والشهوات   : وصموده وصربه ،  يبلو إرادة جيشه  
ليعلم من يصرب معه ممن ينقلب على       . واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش       . .  واملتاعب

 : وصحت فراسته . . ويؤثر العافية، عقبيه
  . .  " فشربوا منه إال قليال منهم " 

تبل الظمأ ولكنـها ال     ،  فقد كان أباح هلم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده          .  شربوا وارتووا 
انفصلوا عنه ألم ال يصـلحون  . وانفصلوا عنه مبجرد استسالمهم ونكوصهم!  يف التخلف تشي بالرغبة 

ألـم  ،  وكان من اخلري ومن احلزم أن ينفصلوا عن اجليش الزاحف         . للمهمة امللقاة على عاتقه وعاتقهم    
، ةواإلرادة اجلازم ،  ولكن بالقلب الصامد  ،  واجليوش ليست بالعدد الضخم   . بذرة ضعف وخذالن وهزمية   

 . واإلميان الثابت املستقيم على الطريق
ومواجهة ،  وال بد من التجربة العملية    ؛   ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها ال تكفي         

ودلت كذلك على صالبة عود القائد املختار الذي مل يهـزه  . واقع الطريق إىل املعركة قبل الدخول فيها      
 . بل مضى يف طريقه . .  األوىلختلف األكثرية من جنده عند التجربة

ولكن التجارب مل تكن قد انتـهت        - إىل حد  - وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت      
 : بعد

  . .  " ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا " 
م مؤمنون مل ينكصوا عن     إ. بقيادة جالوت : وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته    .  لقد صاروا قلة  

إا . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف من مواجهته           . عهدهم مع نبيهم  
وهذه ال يصمد هلـا إال مـن        . جتربة االعتزاز بقوة أخرى أكرب من قوة الواقع املنظور        . التجربة احلامسة 
غـري  ،  وازين جديدة يستمدوا من واقع إميـام      وأصبحت هلم م  ؛  فاتصلت باهللا قلوم  ،  اكتمل إميام 

 ! املوازين اليت يستمدها الناس من واقع حاهلم
 : والفئة ذات املوازين الربانية. الفئة القليلة املختارة.  وهنا برزت الفئة املؤمنة

واهللا مـع   . كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بـإذن اهللا         : قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا      " 
  . .  " الصابرين
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فهذه هي القاعدة يف حس     . ذا التكثري  . .  " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية       . .  "  هكذا
أن تكون الفئة املؤمنة قليلة ألا هي اليت ترتقي الـدرج الشـاق         : القاعدة. الذين يوقنون أم مالقو اهللا    

وألا متثـل   ؛  لغالبة ألا تتصل مبصدر القوى    ولكنها تكون ا  . حىت تنتهي إىل مرتبة االصطفاء واالختيار     
وخمـزي الظـاملني وقـاهر      ،  حمطم اجلبارين ،  القاهر فوق عباده  ،  قوة اهللا الغالب على أمره    . القوة الغالبة 

 . املتكربين
  " واهللا مع الصابرين  :  " ويعللونه بعلته احلقيقية   . .  " بإذن اهللا :  "  وهم يكلون هذا النصر هللا    

  . . ذا كله على أم املختارون من اهللا ملعركة احلق الفاصلة بني احلق والباطلفيدلون . . 
اليت تستمد صربها كله من الـيقني ـذا         ،  فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء اهللا     .  ومنضي مع القصة  

ـ  ،  وتستمد يقينها كله من الثقة يف اهللا      ،  وتستمد قوا كلها من إذن اهللا     ،  اللقاء إذا  . . ابرينوأنه مع الص
إذا هذه   . . مع ضعفها وقلتها  ،  اليت مل تزلزهلا كثرة العدو وقوته     ،  الثابتة،  هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة    

وتطلب النصر منـه    ،  وتتجه بقلوا إليه  ،  بعد أن جتدد عهدها مع اهللا     . الفئة هي اليت تقرر مصري املعركة     
 : وهي تواجه اهلول الرعيب، وحده

وانصـرنا علـى    ،  وثبت أقدامنا ،  ربنا أفرغ علينا صربا   : رزوا جلالوت وجنوده قالوا   وملا ب  " 
 وعلمه مما يشاء  ،  وآتاه اهللا امللك واحلكمة   ،  وقتل داود جالوت  ،  فهزموهم بإذن اهللا  . القوم الكافرين 

 " . .  
فرغـه  وهو تعبري يصور مشهد الصرب فيضا من اهللا ي         . .  " ربنا أفرغ علينا صربا    . .  "  هكذا

 . .  " وثبت أقـدامنا  .  " وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتماال للهول واملشقة      ،  عليهم فيغمرهم 
 .  " وانصرنا على القوم الكافرين    " . يثبتها فال تتزحزح وال تتزلزل وال متيد       - سبحانه - فهي يف يده  

 لينصر أولياءه املـؤمنني علـى   ودعوة إىل اهللا  . وحق إزاء باطل  . إميان جتاه كفر   . . فقد وضح املوقف  . 
وال شك يف سالمة القصـد ووضـوح        ،  وال غبش يف التصور   ،  فال تلجلج يف الضمري   . أعدائه الكافرين 

 . الطريق
ويؤكد النص هـذه     . .  " فهزموهم بإذن اهللا  :  "  وكانت النتيجة هي اليت ترقبوها واستيقنوها     

وليتضح التصور الكامل حلقيقة مـا      . و ليزدادوا ا علما   ليعلمها املؤمنون أ   . .  " بإذن اهللا :  " احلقيقة
وينفذ ،  يفعل اهللا م ما يريد    ؛  إن املؤمنني ستار القدرة    . . ولطبيعة القوة اليت جتريه   ،  جيري يف هذا الكون   

ولكن اهللا خيتـارهم لتنفيـذ    ،  وال حول هلم وال قوة    ،  ليس هلم من األمر شيء     . . بإذنه . . م ما خيتار  
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وهي حقيقة خليقة بأن متأل قلب املؤمن بالسـالم والطمأنينـة            . . فيكون منهم ما يريده بإذنه     ،مشيئته
، وهو يؤدي هذا الدور املختـار     . وهذه منة من اهللا وفضل    . اختاره اهللا لدوره  . إنه عبد اهللا   . . واليقني

، ولوال فضل اهللا ما فعل    .  . بفضل الثواب  - بعد كرامة االختيار   - مث يكرمه اهللا  . وحيقق قدر اهللا النافذ   
فليس له يف    . . مث إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق          . . ولوال فضل اهللا ما أثيب    

استحق هذا كله بالنية الطيبة     . إمنا هو منفذ ملشيئة اهللا اخلرية قائم مبا يريد        ،  شيء من هذا كله أرب ذايت     
 .  يف خلوصوالعزم على الطاعة والتوجه إىل اهللا

 :  ويربز السياق دور داود
  . .  " وقتل داود جالوت " 

ولكن اهللا شاء    . . وجالوت كان ملكا قويا وقائدا خموفا     .  وداود كان فىت صغريا من بين إسرائيل      
. وحقائقهـا يعلمهـا هـو     . إمنا جتري حبقائقهـا   ،  أن يرى القوم وقتذاك أن األمور ال جتري بظواهرها        

مث يكـون مـا     . ويفوا اهللا بعهدهم  ،  فليس عليهم إال أن ينهضوا هم بواجبهم      .  وحده ومقاديرها يف يده  
، وقد أراد أن جيعل مصرع هذا اجلبار الغشوم على يد هذا الفىت الصغري            . يريده اهللا بالشكل الذي يريده    

 . . قتلهملريى الناس أن اجلبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حني يشاء اهللا أن ي               
فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم امللـك بعـد            . وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها اهللا      

جـزاء  ؛  فيكون عهده هو العهد الذهيب لبين إسرائيل يف تارخيهم الطويـل          ،  ويرثه إبنه سليمان  ،  طالوت
 : انتفاضة العقيدة يف نفوسهم بعد الضالل واالنتكاس والشرود

  . .  "  امللك واحلكمة وعلمه مما يشاءوآتاه اهللا " 
|     |     | 

وعلمه اهللا صناعة الزرد وعدة احلرب مما يفصله القـرآن يف مواضـعه يف        ،   وكان داود ملكا نبيا   
وحـني   . . أما يف هذا املوضع فإن السياق يتجه إىل هدف آخر من وراء القصة مجيعا              . . سور أخرى 

ولإلرادة املستعلية ال للكثـرة    ،  النصر األخري للعقيدة الواثقة ال للقوة املادية      ويعلن  ،  ينتهي إىل هذه اخلامتة   
، إا ليست املغـامن واألسـالب      . . حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى         . . العددية

 : شروإمنا هو التمكني للخري بالكفاح مع ال، إمنا هو الصالح يف األرض . . وليست األجماد واهلاالت
 .  " ولكن اهللا ذو فضل على العاملني     . ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض        " 

 . 
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 وهنا تتوارى األشخاص واألحداث لتربز من خالل النص القصري حكمة اهللا العليا يف األرض من               
وهنا تتكشف  . اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطالق السعي يف تيار احلياة املتدفق الصاخب املوار           

 . . يف تدافع وتسابق وزحام إىل الغايـات      ،  على مد البصر ساحة احلياة املترامية األطراف متوج بالناس        
وتقود املوكب املتـزاحم املتصـارع     ،  ومن ورائها مجيعا تلك اليد احلكيمة املدبرة متسك باخليوط مجيعا         

  . . يف اية املطاف، إىل اخلري والصالح والنماء، املتسابق
ولـوال أن يف طبيعـة      .  لقد كانت احلياة كلها تأسن وتتعفن لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض           

لتنطلق الطاقـات كلـها   ، الناس اليت فطرهم اهللا عليها أن تتعارض مصاحلهم واجتاهام الظاهرية القريبة 
، مـذخورة وتستجيش ما فيها من مكنونات      ،  فتنفض عنها الكسل واخلمول   ،  تتزاحم وتتغالب وتتدافع  

ويف النهاية يكون    . . مستنبطة لذخائر األرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة      ،  وتظل أبدا يقظة عاملة   
. تعرف احلق الذي بينه اهللا هلـا      . يكون بقيام اجلماعة اخلرية املهتدية املتجردة      . . الصالح واخلري والنماء  

وتعرف أن ال جناة    . ل وإقرار احلق يف األرض    وتعرف أا مكلفة بدفع الباط    . وتعرف طريقها إليه واضحا   
وإال أن حتتمل يف سبيله ما حتتمل يف األرض طاعـة هللا  ، هلا من عذاب اهللا إال أن تنهض ذا الدور النبيل  

  . . وابتغاء لرضاه
وجيعل حصيلة  ،  وجيعل كلمة احلق واخلري والصالح هي العليا      ،  وينفذ قدره ،   وهنا ميضي اهللا أمره   

وأبلغها . اليت استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه      ،  تنافس والتدافع يف يد القوة اخلرية البانية      الصراع وال 
 . أقصى درجات الكمال املقدر هلا يف احلياة

ذلك أا متثل إرادة اهللا     .  ومن هنا كانت الفئة القليلة املؤمنة الواثقة باهللا تغلب يف النهاية وتنتصر           
إا تنتصر ألا متثل غاية عليـا تسـتحق         . ومتكني الصالح يف احلياة   ،  ألرضالعليا يف دفع الفساد عن ا     

 . االنتصار
|     |     | 

 : ويف النهاية جييء التعقيب األخري على القصة
  . .  " وإنك ملن املرسلني، تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق " 

هـو   - سبحانه وتعـاىل   - اهللا . .  " نتلوها عليك  "  تلك اآليات العالية املقام البعيدة الغايات     
 نتلوها عليك باحلق   . .  " الذي يتلوها وهو أمر هائل عظيم حني يتدبر اإلنسان حقيقته العميقة الرهيبة           

وليس هذا احلق   . وجعلها دستورا للعباد  ،  ويتلوها من ميلك حق تالوا وترتيلها     . حتمل معها احلق   . . " 
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، ظامل لنفسه وللعبـاد   ،  لعباد منهجا غريه إمنا هو مفتات على حق اهللا        فكل من يسن ل   . لغري اهللا سبحانه  
دون  . . وأمر من يهتدي ـدى اهللا     . فإمنا يطاع أمر اهللا   . مبطل ال يستحق أن يطاع    ،  مدع ما ال ميلك   

  . . سواه
  . .  " وإنك ملن املرسلني " 

وجتـارب  ؛  يع أعصـارها  ونزودك بتجارب البشرية كلها يف مج     ؛   ومن مث نتلو عليك هذه اآلية     
  . . ونورثك مرياث املرسلني أمجعني، املوكب اإلمياين كله يف مجيع مراحله

|     |     | 
وذا ينتهي هذا اجلـزء الـذي طـوف         .  ذا ينتهي هذا الدرس القيم احلافل بذخرية التجارب       

الذي قـدره اهللا    ،  ر اخلطري وهو يربيها ويعدها للدو   ؛  باجلماعة املسلمة يف شىت ااالت وشىت االجتاهات      
إىل آخـر    - وجعلها أمة وسطا تقوم على الناس ذا املنهج الربـاين         ،  وجعلها قيمة عليه  ،  هلا يف األرض  

 . الزمان
|     |     | 

 تابع تفسري سورة البقرة/ بداية تفسري اجلزء الثالث من القرآن الكرمي 
 سورة البقرة اليت اسـتغرقت اجلـزءين        الشطر األول تتمة  : هذا اجلزء الثالث مؤلف من شطرين     

أمـا  . عن الشطر األول   - إمجاال - وسنتحدث هنا  . . والشطر الثاين أوائل سورة آل عمران     . األولني
 . الشطر الثاين فسيجيء احلديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء اهللا

ئيسي الذي شرحناه يف مطلـع   وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد يف موضوعها الر          
وهو إعداد اجلماعة املسلمة يف     . والذي ظللنا نطالعه يف سياق السورة حىت اية اجلزء الثاين         ،  اجلزء األول 

تنهض ا وقد يأت هلذه األمانة الضخمة بالتصـور اإلميـاين    . . املدينة لتنهض بتكاليف األمة املسلمة   
وعرفت زاد الطريق كما عرفت     ؛  على مدار الرساالت السابقة   وزودت بتجارب األمة املؤمنة     ؛  الصحيح

لتكون منهم علـى     . . أعداء اهللا وأعداء احلق وأعداء اإلميان      . . وحذرت كيد أعدائها  ؛  مزالق الطريق 
 . بينة يف كل مراحل الطريق

 به  هو هو الذي يعاجل    . . وبكل أهدافه وغاياته  ،  وبكل زاده وجتاربه  ،   وهذا اإلعداد بكل وسائله   
فهو املنهج الثابـت الواضـح      . القرآن الكرمي أجيال اجلماعة املسلمة على مدار الزمان بعد اجليل األول          
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والقـرآن مـن مث أداة حيـة        . ولقيادة احلركة اإلسالمية يف كل جيل     ،  املستقر إلنشاء اجلماعة املسلمة   
لب عندها الرشد واهلدى    بل هو قيادة راشدة ملن يط     ؛  ودستور شامل عامل يف كل وقت     ،  متحركة فاعلة 

 . والنصيحة يف كل موقف ويف كل خطوة ويف كل جيل
|     |     | 

تلك آيات اهللا نتلوهـا     :  " يف اية اجلزء الثاين من السورة      ع هذه البقية تأيت بعد قول اهللا لنبيه      
ن بعد موسى   من بين إسرائيل م    " وذلك تعقيبا على قصة املأل     . .  " وإنك ملن املرسلني  . عليك باحلق 

وقتـل داود   :  " واليت جـاء يف ايتـها      . .  " ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا      : إذ قالوا لنيب هلم   
فنهاية اجلزء الثاين كانت حديثا عن قـوم         . .  " وعلمه مما يشاء  ،  وآتاه اهللا امللك واحلكمة   ،  جالوت
وإىل  ع رة إىل رسـالة الـنيب     وكانت كذلك إشا   - عليهما السالم  - وكانت حديثا عن داود   ،  موسى

 .  " املرسلني " تزويده بتجارب
وتفضيل اهللا بعضهم علـى     ،   ومن مث يبدأ اجلزء الثالث بعد هذا حديثا ملتحما مبا قبله عن الرسل            

وحديثا عن اختالف من جـاء بعـدهم مـن           . . ورفع بعضهم درجات  ،  وخصائص بعضهم ،  بعض
ورفـع  . منهم من كلم اهللا   .  فضلنا بعضهم على بعض    تلك الرسل :  " وقتال بعضهم لبعض  ،  اتباعهم

ولو شاء اهللا ما اقتتل الـذين  . وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس     . بعضهم درجات 
ولو شاء اهللا   . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر       . من بعد ما جاءم البينات    ،  من بعدهم 
  . .  " يدولكن اهللا يفعل ما ير، ما اقتتلوا

 ومناسبة هذا االستطراد واضحة يف احلديث عن الرسل بني أواخر اجلزء الثاين وأوائل هذا اجلزء               
فمعظم اجلدل يف السياق كان بني اجلماعـة        . واملناسبة كذلك واضحة يف سياق السورة كله       . . الثالث

ومن مث جييء    - جلزءين األولني كما هو واضح من خالل ا      - املسلمة الناشئة يف املدينة وبني بين إسرائيل      
بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من          - احلديث هنا عن اختالف اتباع الرسل من بعدهم واقتتاهلم        

لتمضـي األمـة املسـلمة يف       . جييء احلديث عن هذا االختالف واالقتتال يف موضعه املناسب         - آمن
املستقيمني علـى   : ف الواقعي بني اتباع الرسل    تواجه بين إسرائيل وغريهم وفق ما يقتضيه املوق       ،  طريقها

فهي اجلماعة املهتدية اليت ينبغي أن تكـافح        ،  ولتنهض هذه األمة بتبعاا   . اهلدى واملنحرفني عن الطريق   
 . املنحرفني
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من  "  هلذا يعقب ذلك البيان عن الرسل واتباعهم واالختالف واالقتتال دعوة حارة إىل اإلنفاق             
فاإلنفاق هو فريضة املال املالزمة لفريضة اجلهاد        . .  " بيع فيه وال خلة وال شفاعة     قبل أن يأيت يوم ال      

اليت يتجهز فيها الغزاة يف سبيل اهللا       ،  وخباصة يف احلالة اليت كانت فيها اجلماعة املسلمة       ؛  يف مجيع األحوال  
 . من ماهلم ومن مال املنفقني يف سبيل اهللا

وهو بيان عن وحدانية    . لذي يقوم عليه وجود اجلماعة املسلمة      مث بيان لقواعد التصور اإلسالمي ا     
وعلمه احمليط بكـل    ،  وملكيته املطلقة لكل شيء   ،  وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به       ،  اهللا وحياته 

، ال شفاعة عنده إال بإذنه     . . وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء    ،  وهيمنته الكاملة على كل شيء    ،  شيء
اليت يقوم عليهـا منهجـه      ،  واضح التصور لعقيدته  ،   وذلك ليمضي املسلم يف طريقه     وال علم إال ما يهبه    

. له ما يف السماوات ومـا يف األرض       ،  ال تأخذه سنة وال نوم    . اهللا ال إله إال هو احلي القيوم      :  " كله
ا يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مب            . من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه      

  . .  " وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شاء وسع كرسيه السماوات واألرض
ولكن ليتبني الرشـد    ؛  ال ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره       ،   مث هو يقاتل يف سبيل اهللا     

ال إكـراه يف   :  " مث ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكـون         . وتنتفي عوامل الفتنة والضاللة   . من الغي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الـوثقى ال           . لدين قد تبني الرشد من الغي     ا

  . .  " واهللا مسيع عليم، انفصام هلا
اهللا ويل :  " واثقا من هدايـة اهللا ورعايتـه  ، يف كنف اهللا وواليته   ،   وهو ميضي مطمئنا يف طريقه    

ذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من النـور  وال، الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور   
  . .  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إىل الظلمات

متضي يف الطريق الذي اختذته السـورة       .  وهكذا متضي هذه الفقرات املتتابعة يف مطلع هذا اجلزء        
 . لتحقيق أهدافها يف حياة اجلماعة املسلمة وغاياا. منذ مطالعها

يف سلسـلة مـن      . . ك استطراد يف توضيح التصور اإلمياين حلقيقة املوت وحقيقة احلياة          يلي ذل 
ويذكر شخص آخر ال يفصح عن امسـه يف         ،  يف جتربتني منها   - عليه السالم  - التجارب يذكر إبراهيم  

ادة اهللا  وتنتهي كلها إىل إيضاح حلقيقة املوت وحلقيقة احلياة وارتباطهما مباشرة بـإر            . . التجربة الثالثة 
ومرده إىل  ،  فهو فوق جمال اإلدراك   ؛  واستعصاء هذا السر على اإلدراك البشري أن يعرف كنهه        ؛  وعلمه

 . اهللا وحده دون سواه
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كما أن عالقته بتصحيح التصور اإلميـاين       ؛   وعالقة هذا االستطراد بأمر القتال واجلهاد واضحة      
 . بصفة عامة واضحة كذلك

فيقرر أن التكافل   . عن االرتباطات اليت يقوم عليها اتمع املسلم       ومن هنا يبدأ يف حديث طويل       
ومن مث يرد حديث عن اإلنفاق والصـدقة يسـتغرق        . هو قاعدة هذا اتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون        

واإليقاعات واإلحياءات الـيت    ،  وهو حديث حافل بالصور والظالل     . . مساحة واسعة من بقية السورة    
أما مناسبتها يف هذا السـياق فهـي        . ا إىل موضعها عند مواجهة نصوصها اجلميلة      حيسن إرجاء وصفه  

كما أن النفقة يف سبيل اهللا والصدقة جانب هام من جوانـب احليـاة              . مناسبة قوية مع القتال واجلهاد    
 . اليت تنظمها هذه السورة بشىت التشريعات وشىت التوجيهات، اإلسالمية العامة

ذلك النظام اخلبيث الذي حيمل      . . قابل جلانب اإلنفاق والصدقة يقوم الربا      ويف اجلانب اآلخر امل   
كأمنا تنقض منها الصـواعق لتحطـيم هـذا         ،  عليه القرآن محلة قاصمة يف خالل صفحة من املصحف        

وإلقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينهض عليهـا بنـاء          ؛  األساس النكد للحياة االقتصادية واالجتماعية    
 . ذا القرآن - سبحانه - مي الذي كان ينشئه اهللاتمع اإلسال

، وهو مسوق يف آيـتني . الذي سبق به القرآن الكرمي كل تشريع يف موضوعه   ،   يليه تشريع الدين  
وتتجلى فيهما خاصية هذا القرآن يف سوق تشريعاته سياقة حيـة           . إحدامها أطول آية يف القرآن الكرمي     
 . موحية يتفرد ا تفردا كامال معجزا

. ومع أظهر ما اشتمل عليـه سـياقها       ،   ويف النهاية ختتم السورة ختاما يتناسق متاما مع افتتاحها        
ال نفرق بني أحد من      " –ختاما يتناول قاعدة التصور اإلسالمي يف اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله            

ل دعاء رخيا من املسـلمني      كما يتناو . وهي القاعدة اليت تكرر إبرازها يف السورة من قبل         . .  " رسله
وفيه إشارة ملا مر يف السورة من تاريخ بـين   . يقرر طبيعة العالقة بني املؤمن وربه وحاله معه سبحانه        . هللا

ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من          . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا      :  " إسرائيل
أنت موالنا فانصرنا على القوم     . واعف عنا واغفر لنا وارمحنا    .  به ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا      . قبلنا

  . . وهو ختام يناسب املطلع ويناسب السياق الطويل الدقيق . .  " الكافرين
|     |     | 

ـ             +  جرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم مهنٍض معلَى بع مهضعا بلْنلُ فَضسالر ـا   ِتلْكنيآتاٍت و
ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيدناه ِبروِح الْقُدِس ولَو شاء اللّه ما اقْتتلَ الَِّذين ِمن بعِدِهم من بعـِد مـا     
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            لَوو ن كَفَرم مهِمنو نآم نم مهلَفُواْ فَِمنتلَـِكِن اخو اتنيالْب مهاءتج      لَــِكنلُواْ وتا اقْتم اء اللّهش
     ِريدا يلُ مفْعي الَ        253اللّهِفيـِه و عيالَّ ب موي أِْتيِل أَن ين قَباكُم مقْنزا رواْ أَنِفقُواْ ِممنآم ا الَِّذينها أَيي 

لّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ            ال 254خلَّةٌ والَ شفَاعةٌ والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ       
نوم لَّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم ومـا                     

   يِحيطُونَ ِبشالَ يو ملْفَهخ              هودـؤالَ يو ضاَألراِت واوـمالس هِسـيكُر ِسعاء وا شِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء م
     ِظيمالْع ِليالْع وها ومِبالطَّاغُوِت             255ِحفْظُه كْفُري نفَم يالْغ ِمن دشالر نيبيِن قَد تِفي الد اهالَ ِإكْر 

 اللّه وِلي الَّـِذين     256فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها واللّه سِميع عِليم           ويؤِمن ِباللِّه   
لَى آمنواْ يخِرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النوِر والَِّذين كَفَرواْ أَوِليآؤهم الطَّاغُوت يخِرجونهم من النوِر إِ             

  _257الظُّلُماِت أُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
|     |     | 

 : أول ما يواجهنا يف هذا الدرس هو ذلك التعبري اخلاص عن الرسل
  . .  " تلك الرسل " 

ـ     ،  إمنا استهل احلديث عنهم ذا التعبري اخلاص      . هؤالء الرسل :  مل يقل  اء الذي يشتمل علـى إحي
 . حيسن أن نقول عنه كلمة قبل املضي يف مواجهة نصوص الدرس كله. قوي واضح
  . .  " تلك الرسل " 

مـا  ؟ ما الرسالة؟ فمن هم . . وإن كانوا بشرا من البشر    . ذات طبيعة خاصة  .  إم مجاعة خاصة  
 ؟ ومباذا؟ ملاذا كان هؤالء وحدهم رسال؟ كيف تتم؟ طبيعتها

إن حسي ليفعم مبشاعر ومعان ال أجد هلا كفاء من          ! حبث هلا عن جواب    أسئلة طاملا أشفقت أن أ    
 ! ولكن ال بد من تقريب املشاعر واملعاين بالعبارات! العبارات

هذه السنن هي   . سننا أصيلة يقوم عليها   ؛  والذي حنن قطعة منه   ،   إن هلذا الوجود الذي نعيش فيه     
 . ويعمل مبقتضاها، ويتحرك مبوجبها،  عل وفقهاالقوانني الكونية اليت أودعها اهللا هذا الكون ليسري

أو  - يكشف عنها .  واإلنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانني كلما ارتقى يف سلم املعرفة           
املعطى له بالقدر الذي يلزم لنهوضه مبهمة اخلالفة يف         ،  مبقدار يناسب إدراكه احملدود    - يكشف له عنها  

 . يف أمد حمدود، األرض
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بالقياس  - سان يف معرفة هذه األطراف من القوانني الكونية على وسيلتني أساسيتني           ويعتمد اإلن 
وغـري ـائيتني وال مطلقـتني يف        ،  ومها وسيلتان جزئيتان يف طبيعتهما    . مها املالحظة والتجربة   - إليه

مث يظل  . .  ولكنهما تقودان أحيانا إىل أطراف من القوانني الكلية يف آماد متطاولة من الزمان            . نتائجهما
سر الناموس الـذي    . ألن سر التناسق بني تلك القوانني كلها      ؛  هذا الكشف جزئيا غري ائي وال مطلق      

مهما طالـت   ،  ال تدي إليه املالحظة اجلزئية النسبية     ،  هذا السر يظل خافيا   . ينسق بني القوانني مجيعها   
حبكـم  ،  ا هو احلد املقدور لإلنسان ذاتـه      إمن. إن الزمن ليس هو العنصر النهائي يف هذا اال         . . اآلماد
مث جتيء كذلك نسبية الزمن املمنوح للجنس       . وهو دور جزئي ونسيب   . وحبكم دوره يف الوجود   ،  تكوينه

ومجيع ،  ومن مث تبقى مجيع وسائل املعرفة      . . البشري كله على وجه األرض وهو بدوره جزئي وحمدود        
 . حمصورة يف تلك الدائرة اجلزئية النسبية،  الوسائلالنتائج اليت يصل إليها البشر عن طريق هذه

 دور الطبيعة اخلاصة اليت آتاها اهللا االستعداد اللدين لتتجاوب يف اعماقهـا           . هنا جييء دور الرسالة   
الذي يقـوم عليـه     ،  مع ذلك الناموس الكلي    - بطريقة ما نزال جنهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها         -

  . . الوجود
إـا تتلقـى     . . ألا مهيأة الستقباله  ،  فتطيق تلقيه ؛   اخلاصة هي اليت تتلقى الوحي      هذه الطبيعة 

ألا متصلة اتصاال مباشرا بالناموس الكوين الذي يصرف هـذا        ؛  اإلشارة اإلهلية اليت يتلقاها هذا الوجود     
ن تكون  أ - لكي جنيب  - حنن يف حاجة  ؟  وبأي جهاز تستقبلها  ؟  كيف تتلقى هذه اإلشارة    . . الوجود

وهـي   . .  " اهللا أعلم حيث جيعل رسالته " و! لنا حنن هذه الطبيعة اليت يهبها اهللا للمختارين من عباده       
 . أمر عظيم أعظم من كل ما خيطر على البال من عظائم األسرار يف هذا الوجود

ـ     . وكلهم بعثوا ا   " التوحيد "  كل الرسل قد أدركوا حقيقة     د يف  ذلك أن إيقاع الناموس الواح
ال يتعدد وإال لتعـددت النـواميس وتعـدد          - هداهم إىل مصدره الواحد الذي ال يتعدد      ،  كيام كله 

املبنية علـى   ،  قبل أن تنمو املعرفة اخلارجية    ،  وكان هذا اإلدراك يف فجر البشرية      - إيقاعها الذي يتلقونه  
 . ىل تلك الوحدةاليت تشري إ، وقبل أن تتكشف بعض القوانني الكونية، املالحظة والتجربة

وكـان   . . دعا إىل هذه احلقيقة اليت تلقاها وأمر أن يبلغها    . .  وكلهم دعا إىل عبادة اهللا الواحد     
كمـا كـان    . إدراكهم هلا هو املنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحد يف الفطرة الواصـلة             

وبكوا صـادرة إلـيهم مـن اهللا        ؛  احلقيقةوضهم لتبليغها هو النتيجة الطبيعية إلميام املطلق بكوا         
 ! أن يتعدد - وفق اإليقاع القوي الصادق امللزم الذي تلقته فطرم - الذي ال ميكن، الواحد
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 وهذا اإللزام امللح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحيانا يف كلمات الرسل اليت حيكيها عنهم               
  .أو اليت يصفهم ا يف بعض األحيان، هذا القرآن

يا قوم أرأيتم إن كنت علـى       : قال:  " لقومه - عليه السالم  -  جنده مثال يف حكاية قول نوح     
ويـا قـوم ال     ؟  أنلزمكموها وأنتم هلا كـارهون    ،  وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم     ،  بينة من ريب  

لكين أراكم  و،  وما أنا بطارد الذين آمنوا إم مالقوا رم       . أسألكم عليه ماال إن أجري إال على اهللا       
  "  . . ؟ أفال تذكرون؟ ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردم. قوما جتهلون

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب         : قال "  - عليه السالم  -  وجنده يف حكاية قول صاحل    
  . .  " فما تزيدونين غري ختسري؟ فمن ينصرين من اهللا إن عصيته، وآتاين منه رمحة

؟ أحتاجوين يف اهللا وقد هدان    : قال. وحاجه قومه  :  " - عليه السالم  - سرية إبراهيم  وجنده يف   
وكيـف  ؟ أفال تتذكرون. وسع ريب كل شيء علما  . وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا         

فأي الفريقني أحـق    ؟  أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا             
  "  . . . ؟ ن إن كنتم تعلمونباألم

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينـة مـن ريب   : قال :  " - عليه السالم  -  وجنده يف قصة شعيب   
. إن أريد إال اإلصالح ما استطعت     ،  وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه       ؟  ورزقين منه رزقا حسنا   

  . .  " عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إال باهللا
إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم مـن اهللا          :  " لبنيه - عليه السالم  - جندها يف قول يعقوب    

  . .  " ما ال تعلمون
،  وهكذا وهكذا جند يف أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك اإليقاع العميق امللح علـى فطـرم               

 ! والذي تشي كلمام مبا جيدونه منه يف أعماق الضمري
 تكشفت للمعرفة اإلنسانية اخلارجية ظواهر تشري من بعيد إىل قانون الوحـدة يف               ويوما بعد يوم  

واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة احلركـة يف هـذا الكـون                . هذا الوجود 
وأن ،  أن الذرة هي أساس البناء الكوين كله       - يف حدود ما ميلك اإلنسان أن يعلم       - وتكشف. العريض

وإذا . وانتفت الثنائية اليت تراءت طويال    . فالتقت املادة بالقوة يف هذا الكون ممثلة يف الذرة         . . ةالذرة طاق 
فتتحـول إىل طاقـة مـن      ،  هي طاقة حني تتحطم هذه الـذرات       - وهي جمموعة من الذرات    - املادة
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ـ      - يف حدود ما ميلك اإلنسان أن يعلم       - وتكشف كذلك !  . . الطاقات تمرة أن الذرة يف حركة مس
تدور يف فلك حول النواة أو النويـات وهـي     - أو كهارب  - وإا مؤلفة من الكترونات   . من داخلها 
 كما قال فريد الدين العطار     - وأن كل ذرة  . وأن هذه احلركة مستمرة ومطردة يف كل ذرة       . قلب الذرة 

 ! مشس تدور حوهلا كواكب كشمسنا هذه وكواكبها اليت ما تين تدور حوهلا باستمرار -
 . .  وحدة التكوين ووحدة احلركة يف هذا الكون مها الظاهرتان اللتان اهتدى اليهما اإلنسـان             

وقد بلغت اليهما املعرفة البشرية مبقدار ما تطيق        . ومها إشارتان من بعيد إىل قانون الوحدة الشامل الكبري        
فقد أدركت القانون الشامل الكبري     ،  أما الطبائع اخلاصة املوهوبة    . . املالحظة والتجربة البشرية أن تبلغ    

 . وتطيق وحدها تلقيه، ألا تتلقى إيقاعه املباشر؛ كله يف حملة
ولكن ألـم   .  إم مل جيمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية           

فـأدركوا  ؛  مباشرااستقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقباال داخليا       ،  وهبوا جهاز استقبال كامال مباشرا    
وكان هـذا   . صادر من مصدر واحد   ،  إدراكا مباشرا أن اإليقاع الواحد ال بد منبعث عن ناموس واحد          

ألنه أدرك يف ملسة واحدة مـا وراء        ،  اجلهاز اللدين يف تلك الطبائع اخلاصة املوهوبة أدق وأمشل وأكمل         
وحـدة   - يف إميان  - فقرر.  الوجود ووحدة اإلرادة والفاعلية يف هذا    ،  وحدة اإليقاع من وحدة املصدر    
 . الذات اإلهلية املصرفة هلذا الوجود

 وما أسوق هذا الكالم ألن العلم احلديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظـاهرتني مـن ظـواهر                  
؛ نسيب جزئي مقيـد  " احلقائق " وكل ما يصل إليه من    . فالعلم يثبت أو ينفي يف ميدانه     . الوحدة الكونية 
يكـذب  ،  فضال على أن نظريات العلم قلب     .  يصل أبدا إىل حقيقة واحدة ائية مطلقة       فهو ال ميلك أن   

 . ويعدل بعضها بعضا، بعضها بعضا
 وما ذكرت شيئا عن وحدة التكوين ووحدة احلركة ألقرن اليهما صدق االسـتقبال لوحـدة               

ر التلقي املعتمد   قصدت إىل حتديد مصد   . إمنا قصدت إىل أمر آخر     . . كال . . الناموس يف حس الرسل   
 . لتكوين التصور الصادق الكامل الشامل حلقيقة الوجود

 إن الكشف العلمي رمبا يكون قد اهتدى إىل بعض الظواهر الكونية املتعلقة حبقيقـة الوحـدة                 
والـيت  . هذه الوحدة اليت ملست حس الرسل من قبل يف حميطها الواسع الشـامل املباشـر               . . الكربى

سواء اهتدت نظريات    - وهذه الفطرة صادقة بذاا   . دنية إدراكا كامال شامال مباشرا    أدركتها الفطرة الل  
وهي . فنظريات العلم موضع حبث ومراجعة من العلم ذاته        - العلم احلديث إىل بعض الظواهر أو مل تد       
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ـ         . مث أا ليست ائية وال مطلقة أخريا      . ليست ثابتة أوال   . الةفال تصلح إذن أن تقاس ا صـحة الرس
ومن هنا تكون الرسالة هي املقيـاس الثابـت املطلـق    . فاملقياس ال بد أن يكون ثابتا وأن يكون مطلقا        

 . الوحيد
  . .  وينشأ عن هذه احلقيقة حقيقة أخرى ذات أمهية قصوى

هي اليت متلك أن ترسم للبشـرية       ،  إن هذه الطبائع اخلاصة املوصولة بناموس الوجود صلة مباشرة        
هي الـيت تتلقـى     . اجتاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه املطرد         . ملاجتاهها الشا 

وال حتجبها عوامل الزمان واملكان عـن       . وال تكذب وال تكتم   ،  فال ختطىء وال تضل   . مباشرة وحي اهللا  
 . الذي ال زمان عنده وال مكان، ألا تتلقى هذه احلقيقة عن اهللا؛ احلقيقة

، لتصل البشرية باحلقيقة املطلقـة    ،  إلرادة العليا أن تبعث بالرسل بني احلني واحلني        ولقد شاءت ا  
وما كانت لتبلغ إليهـا     . اليت ما كانت مالحظتهم وجتربتهم لتبلغ إىل طرف منها إال بعد مئات القرون            

واسـتقامة  ؛  وقيمة هذا االتصال هي استقامة خطاهم مع خطى الكـون         . كلها أبدا على مدار القرون    
 . واستقامة فطرم مع فطرة الكون؛ ركام مع حركة الكونح

 ومن مث كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامـل الشـامل حلقيقـة                 
ومن هذا التصـور    . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود اإلنساين     . الوجود كله وحلقيقة الوجود اإلنساين    

، الذي يتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركتـه        ،  حيح القومي ميكن أن ينبثق املنهج الوحيد الص     
والسلم مع فطرم وهي مـن      ،  السلم مع هذا الكون   . ويدخل به الناس يف السلم كافة     . وحقيقة اجتاهه 

والسلم مع بعضهم البعض يف سعيهم ونشاطهم ومنوهم ورقيهم املهيأ هلـم يف هـذه               ،  فطرة هذا الكون  
 . احلياة الدنيا

ألنه ال يتلقى عن ذلـك املصـدر       ،  وما عداه ضالل وباطل   ،   واحد هو مصدر الرساالت     مصدر
 . الوحيد الواصل املوصول

ليكشف ا بعض ظـواهر الكـون   . معطاة له بقدر ،   إن وسائل املعرفة األخرى املتاحة لإلنسان     
وتنميـة احليـاة   ، بالقدر الالزم له يف النهوض بعبء اخلالفـة يف األرض        . وبعض قوانينه وبعض طاقاته   

ولكن هذه اآلماد ال تبلغ به أبـدا إىل حمـيط           . وقد يصل يف هذا اال إىل آماد بعيدة جدا        . وتطويرها
ال وفق األحوال والظروف الطارئـة املتجـددة         - احلقيقة املطلقة اليت هو يف حاجة إليها ليكيف حياته        

ووفق الغاية الكربى للوجود    ،  عليها الوجود ولكن وفق القوانني الكونية الثابتة املطردة اليت قام         ،  فحسب
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وال يراهـا   . هذه الغاية اليت يراها خالق اإلنسان املتعايل عن مالبسات الزمان واملكـان           . اإلنساين كله 
 . اإلنسان احملدود املتأثر مبالبسات الزمان واملكان
جوب عـن   واإلنسان حم . هو الذي يدرك الطريق كله    ،   إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله      

ودونه ودوا ستر مسبل ال يباح لبشر أن يطلـع          . بل هو حمجوب عن اللحظة التالية     . رؤية هذا الطريق  
 ! ؟ فأىن لإلنسان أن يضع اخلطة لقطع الطريق اهول! وراءه

منـهج  . وإما العودة إىل املنهج املستمد من خـالق الوجـود         .  إنه إما اخلبط والضالل والشرود    
 . ومنهج الفطر املوصولة بالوجود وخالق الوجود. الرسلومنهج . الرساالت

تأخذ بيد البشرية ومتضي ا صعدا يف الطريق علـى          ،   ولقد مضت الرساالت واحدة إثر واحدة     
؛ وتغفل حـداء الرائـد    ،  وحتيد عن النهج  ؛  والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك      . هدى وعلى نور  

 . وتنحرف فترة ريثما يبعث إليها رائد جديد
تناسب جتارا املتجـددة حـىت إذا       ؛   ويف كل مرة تتكشف هلا احلقيقة الواحدة يف صور مترقية         

فجاءت الرسالة األخـرية ختاطـب العقـل        . كانت الرسالة األخرية كان عهد الرشد العقلي قد أشرق        
وكانـت  . لتتابع البشرية خطواا يف ظل تلك اخلطوط النهائية العريضة        ؛  البشري بكليات احلقيقة كلها   

وحيسبها املفسرون اددون   . خطوط احلقيقة الكربى من الوضوح حبيث ال حتتاج بعد إىل رسالة جديدة           
 . على مدار القرون

ويسع نشاطها املتجدد   ،   وبعد فإما أن تسري البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائما           
وإما أن تشرد وتضل وتـذهب      . عن أي طريق آخر   ويصلها باحلقيقة املطلقة اليت ال تصل إليها        ،  املترقي

 ! بعيدا عن معامل الطريق! بددا يف التيه
|     |     | 

وآتينـا  . ورفع بعضهم درجات  . منهم من كلم اهللا   . تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض      " 
مـا  ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعـد      . عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس      

ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكـن اهللا        . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر       . جاءم البينات 
  . .  " يفعل ما يريد

 كما أا أفردت مجاعة الرسل وميزا من بني الناس         -  هذه اآلية تلخص قصة الرسل والرساالت     
مث تشري إىل   . ات التفضيل ومظاهره  وتذكر بعض أمار  ؛  فهي تقرر أن اهللا فضل بعض الرسل على بعض         -
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وإىل اقتتـاهلم    - من بعد ما جاءم البينـات      - اختالف الذين جاءوا من بعدهم من األجيال املتعاقبة       
وأن اهللا قد قدر أن يقع بينهم القتـال         . كما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر      . بسبب هذا االختالف  

هذه احلقائق الكثرية اليت تشري إليها هذه اآلية متثـل قصـة            و . . ودفع الشر باخلري  ،  لدفع الكفر باإلميان  
 . الرسالة وتارخيها الطويل

  . .  " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " 
كـأن يكـون   . والذي تشمله دعوته ونشـاطه .  والتفضيل هنا قد يتعلق باحمليط املقدر للرسول     

كذلك يتعلـق    . . افة يف مجيع األجيال   أو رسول األمم ك   . أو رسول جيل  ،  أو رسول أمة  ،  رسول قبيلة 
كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاا ومدى مشوهلـا جلوانـب احليـاة            . باملزايا اليت يوهبها لشخصه أو ألمته     

  . . اإلنسانية والكونية
وأشار إشارة عامـة إىل مـن    - عليهما السالم -  وقد ذكر النص هنا مثالني يف موسى وعيسى       

 : سوامها
وآتينا عيسى ابن مرمي البينـات وأيـدناه         - ورفع بعضهم درجات   - م اهللا منهم من كل   " 

  . .  " بروح القدس
ومن مث مل    - عليه السالم  -  وحني يذكر تكليم اهللا ألحد من الرسل ينصرف الذهن إىل موسى          

اضع وهكذا يرد امسه منسوبا إىل أمه يف أغلب املو         - عليه السالم  - وذكر عيسى بن مرمي   . يذكره بامسه 
 - فقد نزل القرآن وهناك حشد من األساطري الشائعة حول عيسـى          . واحلكمة يف هذا واضحة   . القرآنية

أو عـن   . أو عن ازدواج طبيعته من الالهوت والناسوت       - سبحانه وتعاىل  - وبنوته هللا  - عليه السالم 
ذه التصورات األسطورية   إىل آخر ه  ! تفرده بطبيعة إهلية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالقطرة يف الكأس         

ومـن مث   ! وجرت حوهلا الدماء أارا يف الدولة الرومانية      ؛  اليت غرقت الكنائس واامع يف اجلدل حوهلا      
وذكره يف معظم املواضع منسوبا إىل أمـه         - عليه السالم  - كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى      

وهـذا  . فهو حامل الوحي إىل الرسل - عليه السالم - أما روح القدس فالقرآن يعين به جربيل   . . مرمي
وهـو  ،  وهو الذي ينقل اإلشارة اإلهلية إىل الرسل بانتدام هلذا الدور الفذ العظيم           . أعظم تأييد وأكربه  

وهو الذي يترتل عليهم بالسكينة والتثبيت والنصر يف        ؛  الذي يثبتهم على املضي يف الطريق الشاق الطويل       
 عليه السالم  - وهذا كله التأييد أما البينات اليت آتاها اهللا عيسى         . . يف ثنايا الطريق  مواقع اهلول والشدة    
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واليت ورد ذكرها مفصلة    ،  كما تشمل اخلوارق اليت أجراها على يديه      ،  فتشمل اإلجنيل الذي نزله عليه     -
 ! تصديقا لرسالته يف مواجهة بين إسرائيل املعاندين. يف مواضعها املناسبة من القرآن

:  " كما جاء يف اآلية السابقة يف السياق      . ألن اخلطاب موجه إليه    ع  ومل يذكر النص هنا حممدا    
فالسـياق سـياق     " . إخل . . تلك الرسل  . . تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق وإنك ملن املرسلني        

 . إخبار له عن غريه من الرسل
يف  ع من أية ناحية جند حممدا     - يهمصلوات اهللا وسالمه عل    -  وحني ننظر إىل مقامات الرسل    

، أو من ناحية حميطها وامتـدادها     ،  وسواء نظرنا إىل األمر من ناحية مشول الرسالة وكليتها        . القمة العليا 
  . . فإن النتيجة ال تتغري

وحـدة   - وهي أضخم احلقائق على اإلطـالق      -  إن اإلسالم هو أكمل تصور حلقيقة الوحدة      
ووحدة .  " كن:  " ووحدة اإلرادة اليت يصدر عنها الوجود كله بكلمة       . شيءاخلالق الذي ليس كمثله     

ووحدة احلياة من اخلليـة     . ووحدة الناموس الذي حيكم هذا الوجود     . الوجود الصادر عن تلك اإلرادة    
. إىل آخـر أبنائـه يف األرض       - عليه السالم  - ووحدة البشرية من آدم   . الساذجة إىل اإلنسان الناطق   

. ووحدة مجاعة الرسل املبلغة هلـذه الـدعوة  . ين الصادر من اهللا الواحد إىل البشرية الواحدة       ووحدة الد 
 " ووحدة النشاط البشري املتجه إىل اهللا وإعطائه كله اسـم         . ووحدة األمة املؤمنة اليت لبت هذه الدعوة      

اهللا للناس فال يقبـل     ووحدة املنهج الذي شرعه     . ووحدة الدنيا واآلخرة داري العمل واجلزاء      " . العبادة
  . . . ووحدة املصدر الذي يتلقون عنه تصورام كلها ومنهجهم يف احلياة. منهم سواه

كما أطاق عقله   ؛  هو الذي أطاقت روحه التجاوب املطلق مع حقيقة الوحدة الكربى          ع  وحممد
 . عروضة للناسكما أطاق كيانه متثيل هذه الوحدة يف حياته الواقعة امل؛ تصور هذه الوحدة ومتثلها

من يوم مبعثه إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن           ،   كذلك هو الرسول الذي أرسل إىل البشر كافة       
، والذي اعتمدت رسالته على اإلدراك اإلنساين الواعي دون ضغط حىت من معجزة مادية قـاهرة      ؛  عليها

 . ليعلن بذلك عهد الرشد اإلنساين
؛ ومن مث انقطع الـوحي بعـده      .  خامتة الرساالت  وكانت رسالته .  ومن مث كان هو خامت الرسل     

وأعلن املنهج الواسع الشامل الذي يسـع نشـاط         ؛  وارتسمت للبشرية يف رسالته تلك الوحدة الكربى      
يف حدود   - ومل تعد إال التفصيالت والتفسريات اليت يستقل ا العقل البشري         ؛  البشرية املقبل يف إطاره   

 . ة إهلية جديدةوال تستدعي رسال - املنهج الرباين
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ويعلم مـا   ؛  وهو الذي يعلم ما هم ومن هم      ؛  وهو الذي خلق البشر    - سبحانه -  وقد علم اهللا  
وما ينبثق عنها من    ،  أن هذه الرسالة األخرية    - سبحانه - قد علم اهللا   . . كان من أمرهم وما هو كائن     

فأميا إنسان زعم لنفسـه أنـه      .هي خري ما يكفل للحياة النمو والتجدد واالنطالق       ،  منهج للحياة شامل  
أو زعم أن هذا املنهج الرباين مل يعد يصلح للحيـاة املتجـددة الناميـة يف           ؛  أعلم من اهللا مبصلحة عباده    

أميا إنسان زعم واحدة مـن       . . أو زعم أنه ميلك ابتداع منهج أمثل من املنهج الذي أراده اهللا           ؛  األرض
وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريـده       ؛  صراحا ال مراء فيه   هذه الدعاوى أو زعمها مجيعا فقد كفر كفرا         

والعداء الصريح للبشرية اليت رمحها اهللا      ،  واختار لنفسه موقف العداء الصريح هللا     ؛  إنسان بنفسه وبالبشرية  
 . وأراد هلا اخلري باملنهج الرباين املنبثق منها ليحكم احلياة البشرية إىل آخر الزمان، ذه الرسالة

 |     ||     
ووحـدة  ، ومل تغن وحدة مجاعة الرسـل يف طبيعتـهم   .  " تلك الرسل  " وبعد فقد اقتتل اتباع   
مل تغن هذه الوحدة عن اختالف اتباع الرسل حـىت ليقتتلـون مـن               . . الرسالة اليت جاءوا ا كلهم    

 : خالف
: ختلفـوا ولكـن ا   - من بعد ما جاءم البينات     - ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم        " 

  . .  " ولكن اهللا يفعل ما يريد. ولو شاء اهللا ما اقتتلوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر
 - فما ميكن أن يقع يف هذا الكون ما خيالف مشـيئته          .  إن هذا االقتتال مل يقع خمالفا ملشيئة اهللا       

اته للهـدى   بتكوينه هـذا واسـتعداد    . فمن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو         - سبحانه
ومن مث فكـل مـا      . وأن يكون موكوال إىل نفسه يف اختيار طريقه إىل اهلدى أو إىل الضالل            . وللضالل

 . وواقع وفق هذه املشيئة؛ ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته واجتاهاته داخل يف إطار املشيئة
لتنويـع  ، ق كذلك فإن اختالف االستعدادات بني فرد وفرد من هذا اجلنس سنة من سنن اخلـال  

لتقابل هذه االستعدادات املختلفة وظائف اخلالفة املختلفة املتعددة         - مع وحدة األصل والنشأة    - اخللق
علـى   "  . . الكربون " وما كان اهللا ليجعل الناس مجيعا نسخا مكررة كأمنا طبعت على ورق           . املتنوعة

أما وقـد   . . يرها منوعة متباينة متعددة   حني أن الوظائف الالزمة للخالفة يف األرض وتنمية احلياة وتطو         
ليكون االختالف فيها وسيلة    . مضت مشيئة اهللا بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع االستعدادات         

، وفيه االستعداد الكـامن هلـذا  . وكلف كل إنسان أن يتحرى لنفسه اهلدى والرشاد واإلميان     . للتكامل
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ويف نطـاق اهلـدى     . الرساالت والرسل على مدار الزمان    وعنده هدى   ،  وأمامه دالئل اهلدى يف الكون    
 ! واإلميان ميكن أن يظل التنوع اخلري الذي ال حيشر مناذج الناس كلهم يف قالب جامد

  . .  " ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر " 
لـدفع  يتعني  . يتعني القتال ،  فيكون اختالف كفر وإميان   ،   وحني يصل االختالف إىل هذا املدى     

فاألرض ال تصلح بـالكفر     . والشر باخلري ،  والضالل باهلدى . دفع الكفر باإلميان  . الناس بعضهم ببعض  
إم اتباع أنبياء إذا وصل االختالف بينهم إىل حـد الكفـر    : وال يكفي أن يقول قوم    . والضالل والشر 

كـان   . . يوم نزل هذا النص   وهذه هي احلالة اليت كانت تواجهها اجلماعة املسلمة يف املدينة           . واإلميان
. وكان اليهود يف املدينة يزعمون أم على دين موسى        ! املشركون يف مكة يزعمون أم على ملة إبراهيم       

ولكن كل فرقة من هؤء كانت قد بعدت بعـدا           . . كما كان النصارى يزعمون أم على دين عيسى       
وكـان  .  الذي ينطبق عليه وصف الكفـر      واحنرفت إىل املدى  . وعن رسالة نبيها  ،  كبريا عن أصل دينها   

كما كانوا على وشـك أن يوجهـوا إىل      . املسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون املشركني من العرب        
ومن مث جاء هذا النص يقرر أن االقتتال بني املختلفني على العقيـدة إىل              . قتال الكفار من أهل الكتاب    

 : هو من مشيئة اهللا وبإذنه، هذا احلد
  . .  " شاء اهللا ما اقتتلواولو  " 

وليقر يف األرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الـيت         ؛  شاء ليدفع الكفر باإلميان   .  ولكنه شاء 
إمنا هـو   ،  وقد علم اهللا أن الضالل ال يقف سلبيا جامدا        . فاحنرف عنها املنحرفون  ،  جاء ا الرسل مجيعا   

وال بد أن يريد العوج وحيـارب  ، اول إضالل املهتدينوال بد أن حي  ،  فال بد أن يعتدي   . ذو طبيعة شريرة  
 . فال بد من قتاله لتستقيم األمور. االستقامة
 .  " ولكن اهللا يفعل ما يريد " 

وقـدر أن   . وقد قدر أن يكون الناس خمتلفني يف تكوينهم       . ومعها القدرة الفاعلة  .  مشيئة مطلقة 
وقدر أن الشـر ال  . ر أن من ال يهتدي منهم يضل     وقد. يكونوا موكولني إىل أنفسهم يف اختيار طريقهم      

وقدر أن جياهد أصحاب اإلميـان      . وقدر أن يقع القتال بني اهلدى والضالل      . بد أن يعتدي ويريد العوج    
إمنا العـربة   ،  وأنه ال عربة باالنتساب إىل الرسل من اتباعهم       ؛  إلقرار حقيقته الواحدة الواضحة املستقيمة    

وأنه ال يعصمهم من جماهدة املؤمنني هلم أن يكونوا ورثة عقيدة           .  ما يعملون  حبقيقة ما يعتقدون وحقيقة   
  . . وهم عنها منحرفون
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إمنا هـي   .  وهذه احلقيقة اليت قررها اهللا للجماعة املسلمة يف املدينة حقيقة مطلقة ال تتقيد بزمان             
 . طردة املطلقةطريقة القرآن يف اختاذ احلادثة املفردة املقيدة مناسبة لتقرير احلقيقة امل

|     |     | 
ودعوم إىل اإلنفاق ممـا  ، الذين آمنوا ومن مث يعقب السياق على ذكر االختالف واالقتتال بنداء  

 : فاإلنفاق صنو اجلهاد وعصب اجلهاد. رزقهم اهللا
. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شـفاعة     " 

  . .  " والكافرون هم الظاملون
 : والذي هم به مؤمنون   ،  واليت تربطهم مبن يدعوهم   ،   إا الدعوة بالصفة احلبيبة إىل نفوس املؤمنني      

  "  . . يا أيها الذين آمنوا" 
وهو الذي يـدعو إىل     ،  فهو الذي أعطى  .  وهي الدعوة إىل اإلنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه        

  . .  " أنفقوا مما رزقناكم :  "اإلنفاق مما أعطى
من قبل أن يأيت يوم ال بيـع فيـه وال    "  وهي الدعوة إىل الفرصة اليت إن أفلتت منهم فلن تعود    

  . .  " خلة وال شفاعة
ولـيس  . بيع تربح فيه األموال وتنمو     - لو فوتوها على أنفسهم    -  فهي الفرصة اليت ليس بعدها    

 .  النكول والتقصريبعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة
. لـدفع الكفـر   . فهو اإلنفاق للجهاد  .  ويشري إىل املوضوع الذي يدعوهم إىل اإلنفاق من أجله        

 : ودفع الظلم املتمثل يف هذا الكفر
  . .  " والكافرون هم الظاملون " 

وظلموا الناس فصـدوهم عـن      . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد اهلالك    .  ظلموا احلق فأنكروه  
خـري السـلم    . وحرموهم اخلري الذي ال خري مثله     ،  وموهوا عليهم الطريق  ،   وفتنوهم عن اإلميان   اهلدى

 . والرمحة والطمأنينة والصالح واليقني
وحياربون منهج اإلميـان أن يسـتقر يف        ؛   إن الذين حياربون حقيقة اإلميان أن تستقر يف القلوب        

. إمنا هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظاملني هلا        . . عوحياربون شريعة اإلميان أن تستقر يف اتم      ؛  احلياة
؛ أن تطاردهم حىت يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه          - لو رشدت  - ومن واجب البشرية  
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وهذا هو واجب اجلماعة املسلمة الذي ينـدا   . . وأن ترصد حلرم كل ما متلك من األنفس واألموال      
  . . ويناديها ذلك النداء املوحي العميق؛ بصفتها تلكإليه را ويدعوها من أجله 

|     |     | 
ـذه املناسـبة     . . والكفر بعد جميء البينات واإلميان    ،  ومبناسبة االختالف بعد الرسل واالقتتال    

وتذكر من صفات اهللا سبحانه ما يقرر معىن الوحدانية يف أدق           ،  جتيء آية تتضمن قواعد التصور اإلمياين     
 : واسعة اال، عميقة الداللة، وهي آية جليلة الشأن. وأوضح مساته، جماالته

. له ما يف السماوات ومـا يف األرض . ال تأخذه سنة وال نوم. اهللا ال إله إال هو احلي القيوم  " 
وال حييطون بشيء من علمه إال      ،  يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم     ؟  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه      

  . .  " وهو العلي العظيم. وال يؤوده حفظهما، ع كرسيه السماوات واألرضوس. مبا شاء
ومع أن القرآن   .  وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي الكلية           

فإننا نلتقي يف القرآن املدين كذلك يف مناسبات شىت         ،  املكي يف عمومه كان يدور على بناء هذا التصور        
وال يستقيم هذا املنـهج يف      ،  الذي يقوم على أساسه املنهج اإلسالمي كله      .  األصيل إهلام  ذا املوضوع 

ترتكن إىل الوضوح   ،  ويتحول إىل حقائق مسلمة يف النفس     ،  ويتضح،  احلس إال أن يستقيم ذلك األساس     
 . واليقني

، من الظالل  ولقد حتدثت فيما سبق عند تفسري سورة الفاحتة يف أول اجلزء األول من هذه الطبعة                
مبا أن الركام الذي كـان يـرين   . يف الضمري اإلنساين  - سبحانه - عن األمهية البالغة لوضوح صفة اهللا     

ومن غلبة اخلرافـة    ،  على هذا الضمري من تصورات اجلاهلية كان معظمه ناشئا من غموض هذه احلقيقة            
حىت جاء اإلسالم فجالها     . . ةومن الغبش اليت يغشيها حىت يف فلسفة أكرب الفالسف        ؛  واألسطورة عليها 

 ! )1(ومن ذلك الضالل واخلبط يف الظلماء ، وأنقذ الضمري البشري من ذلك الركام الثقيل، هذا اجلالء
 وكل صفة من هذه الصفات اليت تضمنتها هذه اآلية متثل قاعدة يقوم عليها التصور اإلسـالمي                

 . كما يقوم عليها املنهج اإلسالمي الواضح، الناصع
  . .  " اهللا ال إله إال هو  "

                                                 
 " . دار الشروق  " – من اجلزء األول من الظالل 24 - 22 تراجع صفحات )1(
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 -  فهذه الوحدانية احلامسة اليت ال جمال فيها ألي احنراف أو لبس مما طرأ على الديانات السـابقة                
وال ألي غـبش     - عليه السالم  - كعقيدة التثليث املبتدعة من اامع الكنسية بعد عيسى        - بعد الرسل 

 كعقيدة قدماء املصريني  ،  ولكنها تلبسه باألساطري  ،   التوحيد مما كان يرين على العقائد الوثنية اليت متيل إىل        
ووجود ! مث تلبيس هذه الوحدانية بتمثل اإلله يف قرص الشمس        ،  بوحدانية اهللا  - يف وقت من األوقات    -

 ! آهلة صغرية خاضعة له
ق منـها   واليت ينبث ؛   هذه الوحدانية احلامسة الناصعة هي القاعدة اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي          

فال يكـون   . فعن هذا التصور ينشأ االجتاه إىل اهللا وحده بالعبودية والعبادة         . منهج اإلسالم للحياة كلها   
وما يـأمره اهللا بـه مـن        ،  وال يلتزم بطاعة إال طاعة اهللا     ،  وال يتجه بالعبادة إال هللا    ،  إنسان عبدا إال هللا   

؛ فيكون اهللا وحده هو املشـرع للعبـاد       . احلاكمية هللا وحده  : وعن هذا التصور تنشأ قاعدة    . الطاعات
؛ وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من اهللا         . وجييء تشريع البشر مستمدا من شريعة اهللا      

وال شرعية لوضع أو تقليـد أو تنظـيم         ،  فال اعتبار لقيمة من قيم احلياة كلها إذا مل تقبل يف ميزان اهللا            
ىل آخر ما ينبثق عن معىن الوحدانية من مشاعر يف الضمري أو منـاهج              وهكذا إ  . . خيالف عن منهج اهللا   

 . حلياة الناس يف األرض على السواء
  . .  " احلي القيوم " 

 واحلياة اليت يوصف ا اإلله الواحد هي احلياة الذاتية اليت مل تأت من مصدر آخر كحياة اخلالئق                 
كما أا هـي    . باحلياة على هذا املعىن    - سبحانه -  اهللا ومن مث يتفرد  . املكسوبة املوهوبة هلا من اخلالق    

فهي متجردة عن معىن الزمان املصـاحب       ،  احلياة األزلية األبدية اليت ال تبدأ من مبدأ وال تنتهي إىل اية           
كذلك باحلياة علـى هـذا       - سبحانه - ومن مث يتفرد اهللا   . حلياة اخلالئق املكتسبة احملددة البدء والنهاية     

 - سـبحانه  - فاهللا. مث إا هي احلياة املطلقة من اخلصائص اليت اعتاد الناس أن يعرفوا ا احلياة              .املعىن
وتثبـت هللا صـفة   ، ومن مث يرتفع كل شبه من اخلصائص اليت تتميز ا حياة األشياء      ،  ليس كمثله شيء  

مجيـع املفهومـات    وتنتفي ـذا     . . احلياة مطلقة من كل خصيصة حتدد معىن احلياة يف مفهوم البشر          
 ! األسطورية اليت جالت يف خيال البشر

كما تعين قيام كل موجود     . على كل موجود   - سبحانه - فتعين قيامه  . .  " القيوم "  أما صفة 
 - أرسـطو  - ال كما كان أكرب فالسفة اإلغريـق  . . به فال قيام لشيء إال مرتكنا إىل وجوده وتدبريه   

وحيسـب أن يف هـذا      ! ألنه تعاىل أن يفكر يف غري ذاتـه       ،  من خملوقاته يتصور أن اهللا ال يفكر يف شيء        



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

349

فالتصور  . . وتركه . . وهو يقطع الصلة بينه وبني هذا الوجود الذي خلقه        ؛  التصور ترتيها هللا وتعظيما   
وأن كـل   ،  قائم على كل شيء    - سبحانه - يقوم على أساس أن اهللا    . اإلسالمي تصور إجيايب ال سليب    

ومن مث يظل ضمري املسلم وحياته ووجوده ووجود كل          . . جوده على إرادة اهللا وتدبريه    شيء قائم يف و   
، وفق حكمـة وتـدبري    ،  الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله      ؛  شيء من حوله مرتبطا باهللا الواحد     

يراقبه و،  ويستمد منه قيمه وموازينه   ؛  فيلتزم اإلنسان يف حياته باملنهج املرسوم القائم على احلكمة والتدبري         
 . وهو يستخدم هذه القيم واملوازين

  . .  " ال تأخذه سنة وال نوم " 
ولكنه توكيد يف صـورة     . وقيام كل شيء به   ،  على كل شيء   - سبحانه -  وهذا توكيد لقيامه  

يف الوقت الذي تعرب فيه هذه الصورة عن احلقيقـة          . تعبريية تقرب لإلدراك البشري صورة القيام الدائم      
وهي تتضمن نفي السنة     . .  " ليس كمثله شيء   . .  " لكل شيء  - سبحانه - الفة اهللا الواقعة من خم  

  . . عنهما إطالقا - سبحانه - وترتهه، اخلفيفة أو النوم املستغرق
حقيقة هائلـة    . .  وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته يف كل وقت ويف كل حالة            

 يسبح خبياله احملدود مع ما ال حيصيه عد مـن الـذرات واخلاليـا          وحني،  حني حياول اإلنسان تصورها   
 - سـبحانه  - قيام اهللا  - بقدر ما ميلك   - ويتصور؛  واخلالئق واألشياء واألحداث يف هذا الكون اهلائل      

 وما يتصوره منه  . أمر ال يتصوره اإلدراك اإلنساين     . . إنه أمر  . . وتعلقها يف قيامها باهللا وتدبريه    ؛  عليها
  . . وتطمئن به القلوب، وحيري العقول. هائل يدير الرؤوس - هو يسريو -

  . .  " له ما يف السماوات وما يف األرض " 
امللكية اليت ال يرد عليها قيد وال شرط وال          . . كما أا هي امللكية املطلقة    .  فهي امللكية الشاملة  

القيـوم  ،  هللا الواحد هو احلـي الواحـد      فا. وهي مفهوم من مفاهيم األلوهية الواحدة     . فوت وال شركة  
كما أـا   . املالك الواحد وهي نفي للشركة يف صورا اليت ترد على أذهان الناس ومداركهم            ،  الواحد

مل يكن للناس   ،  فإذا متحضت امللكية احلقيقية هللا    . ذات أثر يف إنشاء معىن امللكية وحقيقتها يف دنيا الناس         
ومـن مث   .  استخالف من املالك الواحد األصلي الذي ميلك كل شيء         إمنا كان هلم  . ملكية ابتداء لشيء  

وشروط املالك املستخلف قد    . وجب أن خيضعوا يف خالفتهم لشروط املالك املستخلف يف هذه امللكية          
، وإال بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهـد االسـتخالف  ؛ فليس هلم أن خيرجوا عنها؛ بينها هلم يف شريعته  

وهكذا جنـد أثـر     . . ووجب رد هذه التصرفات من املؤمنني باهللا يف األرض        ،  ووقعت تصرفام باطلة  
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وحـني يقـول اهللا يف      . ويف واقع احلياة العملية اليت تقوم عليه      ،  التصور اإلسالمي يف التشريع اإلسالمي    
؛ يةفإنه ال يقرر جمرد حقيقة تصورية اعتقاد       . .  " له ما يف السماوات وما يف األرض      :  " القرآن الكرمي 

 . إمنا يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع االرتباطات اليت تقوم فيها كذلك
 سـبحانه  - جمرد شعور اإلنسان حبقيقة املالك     . .  على أن جمرد استقرار هذه احلقيقة يف الضمري       

: ء مما يقـال   جمرد تصور اإلنسان خللو يده هو من ملكية أي شي          . . ملا يف السماوات وما يف األرض      -
جمرد إحساسه بأن ما     . . ورد هذه امللكية لصاحبها الذي له ما يف السماوات وما يف األرض           ؛  إنه ميلكه 

جمرد استحضـار    . . مث يستردها صاحبها الذي أعارها له يف األجل املرسوم        ،  يف يده عارية ألمد حمدود    
وحـدة  ،  وحدة الشح واحلرص  ،  معهذه احلقائق واملشاعر كفيل وحده بأن يطامن من حدة الشره والط          

؛ وكفيل كذلك بأن يسكب يف النفس القناعة والرضى مبـا حيصـل مـن الـرزق               . التكالب املسعور 
فـال  ؛ وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار يف الوجدان واحلرمان سواء  ؛  والسماحة واجلود باملوجود  

 !  على املرموق املطلوبوال يتحرق القلب سعارا؛ تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع
  "  . . ؟ من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه " 

فالعبيد مجيعا يقفون    . . توضح مقام األلوهية ومقام العبودية    ؛   وهذه صفة أخرى من صفات اهللا     
؛ يقفون يف مقام العبد اخلاشع اخلاضـع      ،  ال يتعدونه وال يتجاوزونه   ؛  يف حضرة األلوهية موقف العبودية    

فيخضع لإلذن ويشـفع    ،  إال بعد أن يؤذن له    ،  وال جيرؤ على الشفاعة عنده    ؛  قدم بني يدي ربه   الذي ال ي  
ولكنهم يقفون عند احلد الـذي ال    . ويتفاضلون يف ميزان اهللا   ،  وهم يتفاضلون فيما بينهم    . . يف حدوده 

  . . يتجاوزه عبد
 هذا اإلحياء عمقا صيغة االستفهام      يزيد.  إنه اإلحياء باجلالل والرهبة يف ظل األلوهية اجلليلة العلية        

فمن هو هذا الذي يشفع عنده      . وأنه مستنكر أن يكون   ؛  اليت توحي بأن هذا أمر ال يكون      ؛  االستنكارية
 ؟ إال بإذنه

ويف ظل هذه احلقيقة تبدو سائر التصورات املنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل فخلطـوا بـني                 
خليطا ميازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغريهـا         - سبحانه - ا هللا فزعمو،  حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية   

اندادا يشفعون عنده فيستجيب هلـم     - سبحانه - أو زعموا له  ،  من الصور يف أي شكل ويف أي تصور       
يف ظل هـذه     . . من البشر خلفاء يستمدون سلطام من قرابتهم له        - سبحانه - أو زعموا له  . حتما
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وال ،  وال جتول يف اخلـاطر    ؛  ت كلها مستنكرة مستبعدة ال ختطر على الذهن       احلقيقة تبدو تلك التصورا   
 ! تلوح بظلها يف خيال

أو اهتزاز يف   ،  فال تدع جماال لتلبيس أو وهم     ؛   وهذه هي النصاعة اليت يتميز ا التصور اإلسالمي       
والعبـد  ،  والرب رب . اءوال جمال اللتقاء طبيعتهما أدىن التق     . والعبودية عبودية . األلوهية الوهية ! الرؤية
 . وال جمال ملشاركة يف طبيعتهما وال التقاء. عبد

فاإلسالم يقررها ويسكبها    . . والقرىب والود واملدد  ،  ورمحة الرب للعبد  ،   فأما صلة العبد بالرب   
دون . ويدعه يعيش يف ظالهلا الندية احللـوة      ؛  وميأل ا قلب املؤمن ويفيضها عليه فيضا      ؛  يف النفس سكبا  

ودون ما حاجة إىل الغـبش والركـام والزغللـة          . حاجة إىل خلط طبيعة األلوهية وطبيعة العبودية      ما  
 ! واالضطراب الذي ال تتبني فيه صورة واحدة واضحة وال ناصعة وال حمددة

  . .  " وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء، يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم " 
فاهللا . ويف حتديد مقامه هو من إهله     ،   كذلك يف تعريف املسلم بإهله      وهذه احلقيقة بطرفيها تساهم   
. وهو تعبري عن العلم الشامل الكامل املستقصي لكل مـا حـوهلم  . يعلم ما بني أيدي الناس وما خلفهم  

ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنـهم          ؛  فهو يشمل حاضرهم الذي بني أيديهم     
وهو على العمـوم تعـبري   . يعلمونه من األمور وما جيهلونه يف كل وقتكذلك هو يشمل ما  . حمجوب

  . . أما هم فال يعلمون شيئا إال ما يأذن هلم اهللا أن يعلموه . . لغوي يفيد مشول العلم وتقصيه
من شأنه أن حيـدث يف    . . علم اهللا الشامل مبا بني أيديهم وما خلفهم        . .  وشطر احلقيقة األول  

. النفس اليت تقف عارية يف كل حلظة أمام بارئها الذي يعلم ما بني يديها وما خلفها                .النفس رجة وهزة  
ويعلم ما حييط ا من مـاض وآت ممـا ال   . ويعلم ما تعلم علمه مبا جتهل     . يعلم ما تضمر علمه مبا جتهر     

 يف  شعور النفس ذا خليق بأن حيدث فيها هزة الذي يقف عريانا بكـل مـا               . . تعلمه هي وال تدريه   
 . كما أنه خليق بأن يسكب يف القلب االستسالم ملن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه؛ سريرته أمام الديان

جدير بأن يتدبره    . . أن الناس ال يعلمون إال ما شاء اهللا هلم أن يعلموه           . .  وشطر احلقيقة الثاين  
 . ن جوانب الكون واحلياةوخباصة يف هذه األيام اليت يفتنون فيها بالعلم يف جانب م. الناس طويال

  . .  " وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء " 
 - سـبحانه  - وهو. هو الذي يعلم وحده كل شيء علما مطلقا شامال كامال          - سبحانه -  إنه

سنريهم آياتنا يف اآلفـاق ويف      :  " تصديقا لوعده احلق  ؛  يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه       
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ويفتنهم ما يأذن اهللا هلم فيـه       ؛  ولكنهم هم ينسون هذه احلقيقة     . .  "  هلم أنه احلق   أنفسهم حىت يتبني  
أو رؤية شيء مـن     ؛  سواء كان هذا الذي أذن هلم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه            . من علمه 

منحهم فينسون اإلإذن األول الذي     ؛  يفتنهم هذا كما يفتنهم ذاك     . . غيبه يف حلظة عابرة وإىل حد معني      
 . بل يتبجحون وقد يكفرون. فال يذكرون وال يشكرون. اإلحاطة ذا العلم

ووعده أن يريه آياته    .  إن اهللا سبحانه وهب اإلنسان املعرفة مذ أراد إسناد اخلالفة يف األرض إليه            
يف خط  ،  وجيال بعد جيل  ،  وصدقه وعده فكشف له يوما بعد يوم      . يف اآلفاق ويف األنفس ووعده احلق     

، عن بعض القوى والطاقات والقوانني الكونية اليت تلزم له يف خالفـة األرض            ،  د يكون صاعدا أبدا   يكا
 . ليصل ا إىل أقصى الكمال املقدر له يف هذه الرحلة املرسومة

بقدر ما زوى عنه أسرارا أخرى      ،   وبقدر ما أذن اهللا لإلنسان يف علم هذا اجلانب وكشف له عنه           
وما يزال  ،  وما يزال عصيا  ،  زوى عنه سر احلياة وما يزال هذا السر خافيا         . . فةال حاجة له ا يف اخلال     

والسـتر  . فهي غيب ال سبيل إليـه     . وزوى عنه سر اللحظة القادمة    ! البحث فيه خبطا يف التيه بال دليل      
وأحيانا تومض من وراء الستر ومضة لقلـب         . . املسدل دوا كثيف ال جتدي حماولة اإلنسان يف رفعه        

 ! ويقف اإلنسان عند حده ال يتعداه؛ مث يسدل الستر ويسود السكون؛ مفرد بإذن من اهللا خاص
واألرض هـي    . . زوى عنه كل ما ال يتعلق باخلالفـة يف األرض          . .  وزوى عنه أسرارا كثرية   

  . . تلك الذرة الصغرية الساحبة يف الفضاء كاهلباءة
يفنت فيحسب نفسه   . الذي أحاط به بعد األذن    ،  م ومع ذلك يفنت اإلنسان بذلك الطرف من العل       

وإن يكن هذا القرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حقا          ! ويكفر فينكر أن هلذا الكون إهلا     ! يف األرض إهلا  
وبقي اجلهال املتعاملون الذين    ! فقد بدأوا يعلمون أم مل يؤتوا من العلم إال قليال         . إىل التواضع والتطامن  

 ! علموا شيئا كثرياحيسبون أم قد 
  . .  " وال يؤوده حفظهما، وسع كرسيه السماوات واألرض " 

على طريقة القرآن يف التعـبري  ؛  وقد جاء التعبري يف هذه الصورة احلسية يف موضع التجريد املطلق  
عادة فالكرسي يستخدم   . ألن الصورة هنا متنح احلقيقة املراد متثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا          ،  التصويري

وهذه هي احلقيقـة مـن      . فإذا وسع كرسيه السماوات واألرض فقد وسعهما سلطانه       . يف معىن امللك  
وكذلك التعبري  . ولكن الصورة اليت ترتسم يف احلس من التعبري باحملسوس أثبت وأمكن          . الناحية الذهنية 

. ذه الصورة احملسوسة  ولكنه جييء يف ه   . فهو كناية عن القدرة الكاملة     " وال يؤوده حفظهما  :  " بقوله
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فتكـون  ،  ألن التعبري القرآين يتجه إىل رسم صور للمعاين جتسمها للحس         . صورة انعدام اجلهد والكالل   
 . فيه أوقع وأعمق وأحس

إذا حنن فقهنا طريقة    ،   وال حاجة بنا إىل كل ما ثار من اجلدل حول مثل هذه التعبريات يف القرآن              
ك الفلسفات األجنبية الغريبة اليت أفسدت علينا كثريا مـن بسـاطة            ومل نستعر من تل   ؛  القرآن التعبريية 

 . )1(القرآن ووضوحه 
 وحيسن أن أضيف هنا أنين مل أعثر على أحاديث صحيحة يف شأن الكرسي والعرش تفسر وحتدد                

 . ومن مث أوثر أن ال أخوض يف شأا بأكثر من هذا البيان. املراد مما ورد منها يف القرآن
  . .  " لي العظيموهو الع " 

وتفـرد اهللا سـبحانه     . وتوحي للنفس ذه احلقيقة   ،  تقرر حقيقة ،   وهذه خامتة الصفات يف اآلية    
فلم يقل وهـو    . فالتعبري على هذا النحو يتضمن معىن القصر واحلصر       . وتفرده سبحانه بالعظمة  ،  بالعلو

 ! ليقصرها عليه سبحانه بال شريك  "العلي العظيم:  " ولكنه قال. ليثبت الصفة جمرد إثبات، علي عظيم
وما يتطاول أحد من العبيد إىل هذا املقام إال ويـرده اهللا إىل             . املتفرد بالعظمة ،   إنه املتفرد بالعلو  

تلك الدار اآلخرة جنعلـها للـذين ال    :  " وهو يقول . وإىل العذاب يف اآلخرة واهلوان    ؛  اخلفض واهلون 
 .  " إنه كان عاليا  :  " ويقول عن فرعون يف معرض اهلالك     .  .  " يريدون علوا يف األرض وال فسادا     

 . 
. فال يتجاوز مقام العبودية هللا العلي العظـيم       ،  ويعظم اإلنسان ما يعظم   ،   ويعلو اإلنسان ما يعلو   

فإا تثوب به إىل مقام العبودية وتطـامن مـن كربيائـه            ،  وعندما تستقر هذه احلقيقة يف نفس اإلنسان      
وإىل األدب يف حقه والتحرج مـن       ؛  وإىل الشعور جبالله وعظمته   ؛   خمافة اهللا ومهابته   وترده إىل ؛  وطغيانه

  . . وهي كذلك عمل وسلوك. فهي اعتقاد وتصور. االستكبار على عباده
|     |     | 

                                                 
دار " .  " التصوير الفـين يف القـرآن       :  " يف كتاب . طريقة القرآن : وفصل. التصوير الفين :  يراجع بتوسع فصل   )1(

 " . الشروق 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

354

وبيان صفة اهللا   ،  وعندما يصل السياق ذه اآلية إىل إيضاح قواعد التصور اإلمياين يف أدق جوانبها            
ويقومون ؛  ينتقل إىل إيضاح طريق املؤمنني وهم حيملون هذا التصور         . . لق به هذا البيان املنري    وعالقة اخل 
 : وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة؛ ذه الدعوة
فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللا فقـد         . قد تبني الرشد من الغي    . ال إكراه يف الدين    " 

اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات       . واهللا مسيع عليم  . فصام هلا استمسك بالعروة الوثقى ال ان    
أولئك أصحاب النار   . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات        ؛  إىل النور 

  . .  " هم فيها خالدون
يست قضـية   ول؛  قضية اقتناع بعد البيان واإلدراك     - كما جاء ا هذا الدين     - إن قضية العقيدة  
خياطب العقل  . ولقد جاء هذا الدين خياطب اإلدراك البشري بكل قواه وطاقاته         . إكراه وغصب وإجبار  

خياطـب الكيـان    . كما خياطب الفطرة املستكنة   ،  وخياطب الوجدان املنفعل  ،  والبداهة الناطقة ،  املفكر
دية اليت قد تلجيء مشاهدها     يف غري قهر حىت باخلارقة املا     ؛  واإلدراك البشري بكل جوانبه   ،  البشري كله 

 . ولكن وعيه ال يتدبرها وإدراكه ال يتعقلها ألا فوق الوعي واإلدراك، اجلاء إىل اإلذعان
فهو مـن بـاب أوىل ال       ،   وإذا كان هذا الدين ال يواجه احلس البشري باخلارقة املادية القاهرة          

أو مزاولة الضغط القاهر واإلكراه بال بيـان  يواجهه بالقوة واإلكراه ليعتنق هذا الدين حتت تأثري التهديد          
 . وال إقناع وال اقتناع

قد فرضت فرضا باحلديد والنـار ووسـائل         - آخر الديانات قبل اإلسالم    -  وكانت املسيحية 
بـنفس  . التعذيب والقمع اليت زاولتها الدولة الرومانية مبجرد دخول اإلمرباطور قسطنطني يف املسـيحية    

 زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد املسيحيني القالئل من رعاياها الذين اعتنقوا             الوحشية والقسوة اليت  
بل إا ظلت   ؛  ومل تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين مل يدخلوا يف املسيحية          ! املسيحية اقتناعا وحبا  

ـ ؛ تتناول يف ضراوة املسيحيني أنفسهم الذين مل يدخلوا يف مذهب الدولة         ض االعتقـاد  وخالفوها يف بع
 ! بطبيعة املسيح

 : هذا املبدأ العظيم الكبري - يف أول ما يعلن -  فلما جاء اإلسالم عقب ذلك جاء يعلن
  . .  " قد تبني الرشد من الغي. ال إكراه يف الدين " 

وترك أمره لنفسـه    ؛  واحترام إرادته وفكره ومشاعره   ؛   ويف هذا املبدأ يتجلى تكرمي اهللا لإلنسان      
وهـذه هـي أخـص       . . ص باهلدى والضالل يف االعتقاد وحتميله تبعة عمله وحساب نفسه         فيما خيت 
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التحرر الذي تنكره على اإلنسان يف القرن العشرين مـذاهب معتسـفة             . . خصائص التحرر اإلنساين  
أن ينطوي ضمريه على تصـور   - باختياره لعقيدته - ال تسمح هلذا الكائن الذي كرمه اهللا؛ ونظم مذلة 

وما متليه عليه بعـد ذلـك بقوانينـها    ، ة ونظمها غري ما متليه عليه الدولة بشىت أجهزا التوجيهية       للحيا
 - وهو حيرمه من اإلميان باله للكون يصرف هذا الكون         - فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا     ؛  وأوضاعها

 ! وإما أن يتعرض للموت بشىت الوسائل واألسباب
فالـذي   " . إنسـان  " اليت يثبت له ا وصف     " اإلنسان"   إن حرية االعتقاد هي أول حقوق     

، ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيـدة       . . إمنا يسلبه إنسانيته ابتداء   ،  يسلب إنسانا حرية االعتقاد   
 . وإال فهي حرية باالسم ال مدلول هلا يف واقع احلياة . . واألمن من األذى والفتنة

هـو   - وأقوم منهج للمجتمع اإلنساين بال مراء     ،  ود وللحياة وهو أرقى تصور للوج    - واإلسالم
وهو الذي يبني ألصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس           ؛  الذي ينادي بأن ال إكراه يف الدين      

فكيف باملذاهب والنظم األرضية القاصرة املعتسفة وهي تفرض فرضـا بسـلطان             . . على هذا الدين  
 ! ؟ الفها باحلياةوال يسمح ملن خي؛ الدولة

نفي اجلنس كمـا يقـول       . .  " ال إكراه يف الدين   :  "  والتعبري هنا يرد يف صورة النفي املطلق      
وليس . فهو يستبعده من عامل الوجود والوقوع     . نفي كونه ابتداء  . أي نفي جنس اإلكراه    . . النحويون

 . عمق إيقاعا وآكد داللةأ - والنفي للجنس - والنهي يف صورة النفي. جمرد ي عن مزاولته
وديـه إىل   ،  وتشوقه إىل اهلـدى   ،   وال يزيد السياق على أن يلمس الضمري البشري ملسة توقظه         

 : وتبني حقيقة اإلميان اليت اعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول، الطريق
  . .  " قد تبني الرشد من الغي " 

والكفر هو الغي الذي ينبغـي      . حيرص عليه  فاإلميان هو الرشد الذي ينبغي لإلنسان أن يتوخاه و        
 . لإلنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به

وما متنحه لإلدراك البشري مـن تصـور        ،  فما يتدبر اإلنسان نعمة اإلميان    .  واألمر كذلك فعال  
وما تثريه يف النفس البشرية من اهتمامات       ،  وما متنحه للقلب البشري من طمأنينة وسالم      ، ،   ناصع واضح 

وما حتققه يف اتمع اإلنساين من نظام سليم قومي دافع إىل تنمية احليـاة وترقيـة                ،  عة ومشاعر نظيفة  رفي
، ما يتدبر اإلنسان نعمة اإلميان على هذا النحو حىت جيد فيها الرشد الذي ال يرفضه إال سـفيه     . . احلياة
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واهلبوط والضآلة على الطمأنينـة     ويؤثر التخبط والقلق    ،  ويدع اهلدى إىل الضالل   ،  يترك الرشد إىل الغي   
 ! والسالم والرفعة واالستعالء

 :  مث يزيد حقيقة اإلميان إيضاحا وحتديدا وبيانا
  . .  " فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا " 

جيب أن يتجـه إىل     وإن اإلميان   . الطاغوت وهو،   إن الكفر ينبغي أن يوجه إىل ما يستحق الكفر        
 .  " اهللا " من جيدر اإلميان به وهو

ويتجـاوز  ،  وجيور على احلـق   ،  تفيد كل ما يطغى على الوعي     ،   والطاغوت صيغة من الطغيان   
ومنه ،  ومن الشريعة اليت يسنها اهللا    ،  وال يكون له ضابط من العقيدة يف اهللا       ،  احلدود اليت رمسها اهللا للعباد    

فمن يكفر ذا   . وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد ال يستمد من اهللا           ،  كل منهج غري مستمد من اهللا     
وتتمثـل جناتـه يف      . . كله يف كل صورة من صوره ويؤمن باهللا وحده ويستمد من اهللا وحده فقد جنا              

 . استمساكه بالعروة الوثقى ال انفصام هلا
ن اإلميان باهللا عروة وثيقة ال      إ . . وحلقيقة معنوية ،   وهنا جندنا أمام صورة حسية حلقيقة شعورية      

إا موصولة مبالك اهلالك     . . وال يضل املمسك ا طريق النجاة      . . إا متينة ال تنقطع    . . تنفصم أبدا 
 . . واإلميان يف حقيقته اهتداء إىل احلقيقة األوىل اليت تقوم ا سائر احلقائق يف هذا الوجـود           . . والنجاة

والـذي  . وقام به هذا الوجـود    ،   حقيقة الناموس الذي سنه اهللا هلذا الوجود       واهتداء إىل  . . حقيقة اهللا 
فال يرتطم وال يتخلف وال تتفرق به السبل وال يـذهب بـه             ؛  ميسك بعروته ميضي على هدى إىل ربه      

 . الشرود والضالل
  . .  " واهللا مسيع عليم " 

 .  ال يبخس وال يظلم وال خييبفاملؤمن املوصول به. ويعلم مكنون القلوب،  يسمع منطق األلسنة
وكيـف  ؛   مث ميضي السياق يصور يف مشهد حسي حي متحرك طريق اهلدى وطريق الضـالل             

فيخرجهم ،  بأيديهم - ويل الذين آمنوا   - يصور كيف يأخذ اهللا    . . يكون اهلدى وكيف يكون الضالل    
يدهم فتخرجهم من النـور إىل  تأخذ بأ  - أولياء الذين كفروا   - بينما الطواغيت . من الظلمات إىل النور   

 ! الظلمات
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بـدال  . جيئة من هنا وذهابا من هناك ،  واخليال يتبع هؤالء وهؤالء   .  إنه مشهد عجيب حي موح    
وال خياطب إال   ،  وال يستجيش وجدانا  ،  وال يلمس حسا  ،  الذي ال حيرك خياال   ،  من التعبري الذهين ارد   
 . الذهن باملعاين واأللفاظ

فلنحاول أن نضع يف مكان هذا املشهد احلي        ،  ك فضل طريقة التصوير القرآنية     فإذا أردنا أن ندر   
والـذين كفـروا أوليـاؤهم      . اهللا ويل الذين آمنوا يهديهم إىل اإلميان      : لنقل مثال . تعبريا ذهنيا أيا كان   

يقاع ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإ      ،  إن التعبري ميوت بني أيدينا     . . الطاغوت يقودوم إىل الكفران   
)1( ! 

 :  وإىل جانب التعبري املصور احلي املوحي نلتقي بدقة التعبري عن احلقيقة
والذين كفروا أولياؤهم الطـاغوت     . اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور         " 

  . .  " خيرجوم من النور إىل الظلمات
ظلمـات متعـددة     . .  الكفر ظلمات  وإن . . نور واحد يف طبيعته وحقيقته     . .  إن اإلميان نور  

 . ولكنها كلها ظلمات. متنوعة
 . والتعبري عن الكفر بالظلمة،  وما من حقيقة أصدق وال أدق من التعبري عن اإلميان بالنور

تشرق به روحه فتشف وتصـفو      .  إن اإلميان نور يشرق به كيان املؤمن أول ما ينبثق يف ضمريه           
نور يكشف حقائق األشياء وحقـائق القـيم وحقـائق           . . حاوتشع من حوهلا نورا ووضاءة ووضو     

؛ مستقرة يف مواضعها بغري أرجحـة     ،  بينة بغري لبس  ،  فرياها قلب املؤمن واضحة بغري غبش     ،  التصورات
نور يكشـف   . . فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع يف هوادة وطمأنينة وثقة وقرار ال أرجحة فيه       

؛ فيطابق املؤمن بني حركته وحركة الناموس الكوين من حوله ومن خاللـه           الطريق إىل الناموس الكوين     
فـالطريق يف   . وال خيبط هنا وهناك   ،  وميضي يف طريقه إىل اهللا هينا لينا ال يعتسف وال يصطدم بالنتوءات           

 . فطرته مكشوف معروف
هلوى ظلمة ا  . . فأما ضالل الكفر فظلمات شىت منوعة     .  وهو نور واحد يهدي إىل طريق واحد      

. وظلمة الرياء والنفاق  . وظلمة الضعف والذلة  . وظلمة الكرب والطغيان  . وظلمة الشرود والتيه  . والشهوة
وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلها عنـد          . . . وظلمة الشك والقلق  . وظلمة الطمع والسعر  

                                                 
  " . دار الشروق"  . .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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وما يترك اإلنسـان نـور اهللا       . . واالحتكام لغري منهج اهللا   ،  والتلقي من غري اهللا   ،  الشرود عن طريق اهللا   
حىت يدخل يف الظلمات من شـىت األنـواع         . نور احلق الواحد الذي ال يتلبس     . الواحد الذي ال يتعدد   

  . . ! وكلها ظلمات . . وشىت األصناف
 :  والعاقبة هي الالئقة بأصحاب الظلمات

 ! خلدوا إذن يف النارفلي، وإذ مل يهتدوا بالنور . .  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " 
 ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل . .  إن احلق واحد ال يتعدد والضالل ألوان وأمناط

|     |     | 
إىل  " ال إكـراه يف الـدين     :  "  وقبل أن ننتقل من هذا الدرس حيسن أن نقول كلمة عن قاعدة           

 : لـه تعـاىل يف آيـة سـابقة        وقو. واملواقع اليت خاضـها اإلسـالم     ،  جوار فرضية اجلهاد يف اإلسالم    
  . .  " وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا " 

يف الوقـت  ، فيزعمون أنه فرض بالسيف؛  إن بعض املغرضني من أعداء اإلسالم يرمونه بالتناقض       
 ؛أما بعضهم اآلخر فيتظاهر بأنه يدفع عن اإلسالم هذه التهمـة           . . أن ال إكراه يف الدين    : الذي قرر فيه  

ويهون من شـأن هـذه األداة يف تـاريخ          ؛  وهو حياول يف خبث أن خيمد يف حس املسلم روح اجلهاد          
أن ال ضرورة اليـوم   - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة   - ويوحي إىل املسلمني  . اإلسالم ويف قيامه وانتشاره   
 ! أو غدا لالستعانة ذه األداة

 !  . . )1(الم وذلك كله يف صورة من يدفع التهمة اجلارحة عن اإلس
،  وهؤالء وهؤالء كالمها من املستشرقني الذين يعملون يف حقل واحـد يف حـرب اإلسـالم               

الذي مل يقفوا   ،  كي يأمنوا انبعاث هذا الروح    ،  وقتل إحياءاته املوحية يف حس املسلمني     ،  وحتريف منهجه 
وكالوا لـه الضـربات     ،  والذي آمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشىت الوسائل        ! له مرة يف ميدان   

وألقوا يف خلد املسلمني أن احلرب بني االستعمار وبني وطنهم ليست           ! الساحقة الوحشية يف كل مكان    
ومن مث فال    . . إمنا هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد       ! حرب عقيدة أبدا تقتضي اجلهاد    

 ! داعي للجهاد

                                                 
 . ترمجة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه" الدعوة إىل اإلسالم :  " أرنولد صاحب كتاب. و.  يف مقدمة هؤالء سريت)1(
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ال ليكره أحدا علـى اإلسـالم       . ه الطويل وناضل وجاهد يف تارخي   ،   لقد انتضى اإلسالم السيف   
 . ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي اجلهاد

وليكفل هلم األمن على    ؛   جاهد اإلسالم أوال ليدفع عن املؤمنني األذى والفتنة اليت كانوا يساموا          
جلـزء  يف ا  - وقرر ذلك املبدأ العظيم الذي سلف تقريره يف هذه السـورة          . أنفسهم وأمواهلم وعقيدم  

وفتنة أهلها عنها   ،  فاعترب االعتداء على العقيدة واإليذاء بسببها      . .  " والفتنة أشد من القتل    " –الثاين  
وإذا كـان   . فالعقيدة أعظم قيمة من احلياة وفق هذا املبدأ العظـيم         . أشد من االعتداء على احلياة ذاا     

 باب أوىل مأذون يف القتال ليدفع عن عقيدته         فهو من ،  املؤمن مأذونا يف القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        
ومل يكن هلم بد أن يدفعوا هذه الفتنة        ،  وقد كان املسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون        . . ودينه

وقد شهدت  . ويؤذون فيها يف مواطن من األرض شىت      ،  يسامون الفتنة عن عقيدم   . عن أعز ما ميلكون   
وفتنـة أصـحاب   ، ي والتقتيل اجلماعي لفتنة املسلمني عن دينـهم    األندلس من بشاعة التعذيب الوحش    

وال ! ما ترك أسبانيا اليـوم وال ظـل فيهـا لإلسـالم        ،  املذاهب املسيحية األخرى لريتدوا إىل الكثلكة     
كما شهد بيت املقدس وما حوله بشاعة اهلجمات الصليبية الـيت مل            ! للمذاهب املسيحية األخرى ذاا   

واليت خاضها املسلمون يف هذه املنطقة حتت لـواء العقيـدة           ؛  دة واإلجهاز عليها  تكن موجهة إال للعقي   
وما يزال املسـلمون يسـامون       . . ومحوا هذه البقعة من مصري األندلس األليم      ؛  وحدها فانتصروا فيها  

مـا  و . .  يف أحناء من األرض شـىت )1(الفتنة يف أرجاء املناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية واملسيحية     
 ! يزال اجلهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمني

فقد جاء اإلسالم بأكمل     - بعد تقرير حرية العقيدة    -  وجاهد اإلسالم ثانيا لتقرير حرية الدعوة     
ويبلغـه إىل   ؛  جاء ذا اخلري ليهديه إىل البشرية كلها      . وبأرقى نظام لتطوير احلياة   ،  تصور للوجود واحلياة  

ولكـن  . وال إكراه يف الدين. فمن شاء بعد البيان والبالغ فليؤمن ومن شاء فليكفر        .  وإىل قلوا  أمساعها
كما جاء من عند اهللا للنـاس       ؛  ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبالغ هذا اخلري للناس كافة            

 موكـب اهلـدى إذا      وأن تزول احلواجز اليت متنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إىل            . كافة
ومن هذه احلواجز أن تكون هناك نظم طاغية يف األرض تصد الناس عن االستماع إىل اهلـدى                 . أرادوا

وليقيم مكاا نظاما عادال يكفل حرية      ؛  فجاهد اإلسالم ليحطم هذه النظم الطاغية     . وتفنت املهتدين أيضا  

                                                 
دار ! ! !  "  " املسلمون متعصـبون  :  " للمؤلف الفصول اخلمسة بعنوان   " دراسات إسالمية   "  تراجع يف كتاب     )1(

 " . الشروق 
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وما يزال اجلهاد مفروضـا     ،   اهلدف قائما  وما يزال هذا   . . الدعوة إىل احلق يف كل مكان وحرية الدعاة       
 ! على املسلمني ليبلغوه إن كانوا مسلمني

وهو وحده النظام الـذي      . . وجاهد اإلسالم ثالثا ليقيم يف األرض نظامه اخلاص ويقرره وحيميه         
 من  ويلغي؛  حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة هللا الكبري املتعال        ؛  حيقق حرية اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان     

فليس هنالك فرد وال طبقـة وال أمـة تشـرع    . األرض عبودية البشر للبشر يف مجيع أشكاهلا وصورها    
إمنا هنالك رب واحد للناس مجيعا هو الذي يشرع هلـم           . وتستذهلم عن طريق التشريع   ،  األحكام للناس 

. والعبادة سـواء كما يتجهون إليه وحده باإلميان ، وإليه وحده يتجهون بالطاعة واخلضوع ،  على السواء 
. موكال عن اجلماعة للقيام ـذا التنفيـذ     ،  فال طاعة يف هذا النظام لبشر إال أن يكون منفذا لشريعة اهللا           

وهو مظهر األلوهية يف حياة     ،  ألن التشريع من شأن األلوهية وحدها     ،  حيث ال ميلك أن يشرع هو ابتداء      
 ! لوهية وهو واحد من العبيدفال جيوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام األ، البشر

وعلى هذه القاعدة يقوم نظـام أخالقـي        .  هذه هي قاعدة النظام الرباين الذي جاء به اإلسالم        
وتصان فيه حرمات كـل أحـد   ، حىت ملن ال يعتنق عقيدة اإلسالم، نظيف تكفل فيه احلرية لكل إنسان   

. لوطن اإلسالمي أيا كانت عقيدتـه     وحتفظ فيه حقوق كل مواطن يف ا      ،  حىت الذين ال يعتنقون اإلسالم    
 . وال إكراه فيه على الدين إمنا هو البالغ، وال يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة اإلسالم

وكان من حقـه أن جياهـد       .  جاهد اإلسالم ليقيم هذا النظام الرفيع يف األرض ويقرره وحيميه         
 يدعي فيها العبيد مقام األلوهية ويزاولون       واليت،  ليحطم النظم الباغية اليت تقوم على عبودية البشر للبشر        

ومل يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية يف األرض كلها وتناصـبه              - بغري حق  - فيها وظيفة األلوهية  
مث يدع الناس    . . ومل يكن بد كذلك أن يسحقها اإلسالم سحقا ليعلن نظامه الرفيع يف األرض            . العداء

ال يلزمهم إال بالطاعة لشرائعه االجتماعية واألخالقية واالقتصـادية         . صةيف ظله أحرارا يف عقائدهم اخلا     
يزاولوـا وفـق    ،  وأما أحواهلم الشخصية فهم فيها أحرار     . أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار     . والدولية
ويصون هلـم   ،  واإلسالم يقوم عليهم حيميهم وحيمي حريتهم يف العقيدة ويكفل هلم حقوقهم          ؛  عقائدهم
 . يف حدود ذلك النظام، حرمام
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حىت ال تكـون فتنـة      :  "  وما يزال هذا اجلهاد إلقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على املسلمني          
  . . )1(وال دينونة لغري اهللا ، فال تكون هناك ألوهة للعبيد يف األرض . .  " ويكون الدين هللا

ومل ينتشر السيف على هذا املعىن      ؛   مل حيمل اإلسالم السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة         
، إمنا جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن يف ظله أصحاب العقائـد مجيعـا            ! كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه     

 . ويعيشون يف إطاره خاضعني له وإن مل يعتنقوا عقيدته
واطمئنـان مـن    ،   وكانت قوة اإلسالم ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم         

وال ، ومل يكن اجلهاد أداة قليلة األمهيـة . وإقامة هذا النظام الصاحل ومحايته. يريدون اعتناقه على أنفسهم 
 !  . . معدومة الضرورة يف حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمني

يعته اليت ال   فهذه طب . وال بد لإلسالم من جهاد    ،   ال بد لإلسالم من نظام وال بد لإلسالم من قوة         
 . يقوم بدوا إسالم يعيش ويقود

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليـل          :  " نعم ولكن  . .  " ال إكراه يف الدين    " 
  . .  " وآخرين من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم. ترهبون به عدو اهللا وعدوكم

،  أن يعرف املسلمون حقيقـة دينـهم       وهكذا ينبغي  . . .  وهذا هو قوام األمر يف نظر اإلسالم      
إمنا يقفون به دائما موقف املطمئن      ؛  فال يقفوا بدينهم موقف املتهم الذي حياول الدفاع       ؛  وحقيقة تارخيهم 

 . . وعلى مذاهب األرض مجيعا   ،  وعلى نظم األرض مجيعا   ،  الواثق املستعلي على تصورات األرض مجيعا     
واجلهاد ؛   بتجريده يف حسهم من حقه يف اجلهاد لتأمني أهله         وال ينخدعوا مبن يتظاهر بالدفاع عن دينهم      

والذي ال جيـين أحـد      ؛  واجلهاد لتمتيع البشرية كلها باخلري الذي جاء به       ؛  لكسر شوكة الباطل املعتدي   
الذي ينبغـي أن    ،  فهذا هو أعدى أعداء البشرية    . وحيول بينها وبينه  ،  على البشرية جناية من حيرمها منه     

الـذين  ،  جيب أن يطارده املؤمنـون    ،  وإىل أن ترشد البشرية وتعقل    . لو رشدت وعقلت  تطارده البشرية   
وهم مطالبون ذا الواجب    ،  فذلك واجبهم ألنفسهم وللبشرية كلها    ،  اختارهم اهللا وحباهم بنعمة اإلميان    

  . . أمام اهللا
|     |     | 

                                                 
:  " للمسلم العظيم السيد أبو األعلى املودودي وكتـاب       " اجلهاد  " يراجع كتاب    لزيادة اإليضاح يف شأن اجلهاد       )1(

 " . دار الشروق .  " للمؤلف" السالم العاملي يف اإلسالم 
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أَنْ آتاه اللّه الْملْك ِإذْ قَالَ ِإبـراِهيم ربـي الَّـِذي            أَلَم تر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه         + 
يحِيـي ويِميت قَالَ أَنا أُحِيـي وأُِميت قَالَ ِإبراِهيم فَِإنَّ اللّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبهـا                 

 أَو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهـي        258 يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني     ِمن الْمغِرِب فَبِهت الَِّذي كَفَر واللّه الَ      
                    قَـالَ كَـم ثَهعب اٍم ثُمِمئَةَ ع اللّه هاتا فَأَمِتهوم دعب ـَِذِه اللّه ِيـي هحي ىا قَالَ أَنوِشهرلَى عةٌ عاِويخ

    ا أَوموي قَالَ لَِبثْت لَِبثْت               انظُرو هنستي لَم اِبكرشو اِمكِإلَى طَع اٍم فَانظُرِمئَةَ ع ل لَِّبثْتٍم قَالَ بوي ضعب 
 ِإلَى ِحماِرك وِلنجعلَك آيةً لِّلناِس وانظُر ِإلَى الِعظَاِم كَيف ننِشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما تبين لَه قَالَ                

        ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع أَنَّ اللّه لَم259أَع           لَمى قَالَ أَوتوِيـي الْمحت فأَِرِني كَي بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو 
               ثُم كِإلَي نهرِر فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلِْبي قَالَ فَخ ِئنطْملَـِكن لِّيلَى وِمن قَالَ بؤٍل    تبلَى كُلِّ جلْ ععاج

 ِكيمح ِزيزع أَنَّ اللّه لَماعا ويعس كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهن260م  
|     |     | 

. وحقيقة احلياة واملوت  ،  سر احلياة واملوت  : هذه اآليات الثالث تتناول موضوعا واحدا يف مجلته       
يضاف إىل القواعد اليت قررا اآليات السابقة منذ        ؛  ب التصور اإلسالمي  وهي ذا تؤلف جانبا من جوان     

وهي مجيعـا    . . وتتصل اتصاال مباشرا بآية الكرسي وما قررته من صفات اهللا تعاىل          ؛  مطلع هذا اجلزء  
متثل جانبا من جوانب اجلهد الطويل املتجلي يف القرآن الكرمي إلنشاء التصور الصحيح حلقـائق هـذا                 

، األمر الذي ال بد منه لإلقبال على احلياة بعد ذلك إقباال بصـريا            .  ضمري املسلم ويف إدراكه    الوجود يف 
فنظام احلياة ومنهج السـلوك     . وقائما على اليقني الثابت املطمئن    ،  منبثقا من الرؤية الصحيحة الواضحة    

. مستمدة منـه  ،  هبل هي قائمة علي   ؛  ليست مبعزل عن التصور االعتقادي     . . وقواعد األخالق واآلداب  
وبالتصور الشامل حلقيقـة    ،  وما ميكن أن تثبت وتستقيم ويكون هلا ميزان مستقر إال أن ترتبط بالعقيدة            

ومن مث هذا التركيز القوي على إيضـاح قواعـد           . . هذا الوجود وارتباطاته خبالقه الذي وهبه الوجود      
طالع الناس يف القرآن املدين مبناسبة كـل  وما يزال ي؛ التصور االعتقادي الذي استغرق القرآن املكي كله   

 . تشريع وكل توجيه يف شؤون احلياة مجيعا
ال يـذكر   . وملك يف أيامه جيادله يف اهللا      - عليه السالم  - واآلية األوىل حتكي حوارا بني إبراهيم     

 ع ى الـنيب  وهذا احلوار يعرض عل   . ألن ذكر امسه ال يزيد من العربة اليت متثلها اآلية شيئا          ،  السياق امسه 
وكأمنا مشـهد   ؛  الذي حاج إبراهيم يف ربه    ،  وعلى اجلماعة املسلمة يف أسلوب التعجيب من هذا اادل        

 : احلوار يعاد عرضه من ثنايا التعبري القرآين العجيب
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ريب الـذي حييـي     : إذ قال إبراهيم  ؟  أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك            " 
. فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب         : قال إبراهيم ! أحيي وأميت أنا  : قال. ومييت

  . .  " واهللا ال يهدي القوم الظاملني. فبهت الذي كفر
 إن هذا امللك الذي حاج إبراهيم يف ربه مل يكن منكرا لوجود اهللا أصـال إمنـا كـان منكـرا                 

كما كان بعض املنحرفني    ،  وتدبريه ملا جيري فيه وحده    لوحدانيته يف األلوهية والربوبية ولتصريفه للكون       
وكذلك ! يف اجلاهلية يعترفون بوجود اهللا ولكنهم جيعلون له اندادا ينسبون إليها فاعلية وعمال يف حيام              

 . فال حكم إال حكمه يف شؤون األرض وشريعة اتمع، كان منكرا أن احلاكمية هللا وحده
إمنا ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي مـن أجلـه أن يـؤمن               إن هذا امللك املنكر املتعنت      

لقد كان ينبغي أن يشكر     ! وجعل يف يده السلطان    . .  " أن آتاه اهللا امللك    " هذا السبب هو  . ويشكر
ومـن مث   . وال يدركون مصدر اإلنعـام    ،  لوال أن امللك يطغي ويبطر من ال يقدرون نعمة اهللا         ،  ويعترف

فهـم  ! ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا بـه مهتـدين          ؛  شكريضعون الكفر يف موضع ال    
فهم كالناس  . وهو مل خيوهلم استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم         ،  حاكمون ألن اهللا حكمهم   

 ! وال يستقلون دونه حبكم وال تشريع فهم خلفاء ال أصالء، يتلقون مثلهم الشريعة من اهللا، عبيد هللا
 :  من أمره وهو يعرضه على نبيه ومن مث يعجب اهللا

  "  . . ؟ أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك " 
وإن اإلنكار واالستنكار لينطلقان من بنائه اللفظـي وبنائـه          ؛  إنه تعبري التشنيع والتفظيع   ؟   أمل تر 
وأن يـدعي عبـد     ! مة والعطاء أن يأيت احلجاج واجلدال بسبب النع     : فالفعلة منكرة حقا  . املعنوي سواء 

 . وأن يستقل حاكم حبكم الناس واه دون أن يستمد قانونه من اهللا، لنفسه ما هو من اختصاص الرب
  . .  " ريب الذي حييي ومييت: قال إبراهيم " 

. املعروضتان حلس اإلنسـان وعقلـه     ،   واإلحياء واإلماتة مها الظاهرتان املكرورتان يف كل حلظة       
والذي يلجيء اإلدراك البشري اجلاء إىل مصدر آخر غـري          ،  السر الذي حيري   - لوقت نفسه يف ا  - ومها

وال بد من االلتجاء إىل األلوهية القادرة على اإلنشاء واإلفنـاء           . وإىل أمر آخر غري أمر املخاليق     . بشري
 . حلل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل األحياء
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ولكننـا نـدرك    . قة املوت حىت اللحظـة احلاضـرة       إننا ال نعرف شيئا عن حقيقة احلياة وحقي       
وحنن ملزمون أن نكل مصدر احلياة واملوت إىل قوة ليست من جـنس             . مظاهرمها يف األحياء واألموات   
  . . قوة اهللا . . القوى اليت نعرفها على اإلطالق

وال  ،ربه بالصفة اليت ال ميكن أن يشاركه فيهـا أحـد           - عليه السالم  -  ومن مث عرف إبراهيم   
وقال وهذا امللك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر احلكـم والتشـريع             ،  ميكن أن يزعمها أحد   

 . فهو من مث الذي حيكم ويشرع " ريب الذي حييي ومييت:  " قال . . غريه
وهو رسول موهوب تلك املوهبة اللدنية اليت أشرنا إليهـا يف           - عليه السالم  -  وما كان إبراهيم  

فذلك عمل الرب املتفرد    . ليعين من األحياء واإلماتة إال إنشاء هاتني احلقيقتني إنشاء         - ذا اجلزء مطلع ه 
ولكن الذي حاج إبراهيم يف ربه رأى يف كونه حاكمـا لقومـه             . الذي ال يشاركه فيه أحد من خلقه      

أنا سيد هـؤالء    : مفقال إلبراهي . وقادرا على إنفاذ أمره فيهم باحلياة واملوت مظهرا من مظاهر الربوبية          
 : وتسلم حباكميته، فأنا إذن الرب الذي جيب عليك أن ختضع له، القوم وأنا املتصرف يف شأم

 !  " أنا أحيي وأميت: قال " 
أن يسترسل يف جدل حول معىن اإلحياء واإلماتة مع          - عليه السالم  -  عند ذلك مل يرد إبراهيم    

هذا السر الذي مل تـدرك منـه        . حقيقة منح احلياة وسلبها   . رجل مياري ويداور يف تلك احلقيقة اهلائلة      
؛ إىل سنة أخرى ظاهرة مرئيـة     ،  وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية اخلفية       . . البشرية حىت اليوم شيئا   

 . .  " ريب الذي حييي ومييـت :  " وعدل عن طريقة العرض ارد للسنة الكونية والصفة اإلهلية يف قوله    
لرييه أن الرب ليس حـاكم      ؛  وطلب تغيري سنة اهللا ملن ينكر ويتعنت وجيادل يف اهللا         ،  يإىل طريقة التحد  

ومن ربوبيته هذه للكون يتعني أن يكون هو        . إمنا هو مصرف هذا الكون كله     ،  قوم يف ركن من األرض    
 : رب الناس املشرع هلم

 . .   " فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب: قال إبراهيم " 
وال تتخلـف مـرة وال      ؛  تطالع األنظار واملدارك كل يوم    ؛   وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك    

ومل ،  حىت ولو مل يعرف اإلنسان شيئا عن تركيب هـذا الكـون            - وهي شاهد خياطب الفطرة   . تتأخر
والرساالت ختاطب فطرة الكائن البشري يف أية مرحلـة مـن            - يتعلم شيئا من حقائق الفلك ونظرياته     

ومـن مث كـان هـذا       . لتأخذ بيده من املوضع الذي هو فيه      ،  مراحل منوه العقلي والثقايف واالجتماعي    
 : التحدي الذي خياطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي ال يقبل اجلدل
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  . .  " فبهت الذي كفر " 
وكـان التسـليم    . . أو اجلدال واملراء، وال سبيل إىل سوء الفهم   ،  واألمر ظاهر ،   فالتحدي قائم 

وال . فيبهت ويبلس ويتحري  ،  ولكن الكرب عن الرجوع إىل احلق ميسك بالذي كفر        . أوىل واإلميان أجدر  
 : ومل يلتزم القصد والعدل؛ ومل يرغب يف احلق، يهديه اهللا إىل احلق ألنه مل يتلمس اهلداية

  . .  " واهللا ال يهدي القوم الظاملني " 
؛ مثال للضالل والعنـاد   . وعلى اجلماعة املسلمة   ع اهللا على نبيه   وميضي هذا اجلدل الذي عرضه      

 ! ويف ترويض النفوس على تعنت املنكرين؛ وجتربة يتزود ا أصحاب الدعوة اجلدد يف مواجهة املنكرين
ريب الذي حييـي    :  "  كذلك ميضي بتقرير تلك احلقائق اليت تؤلف قاعدة التصور اإلمياين الناصع          

حقيقـة يف األنفـس      "  . . ! إن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب         ف . .  "  " ومييت
مكرورتـان معروضـتان للبصـائر       - مع ذلك  - ومها؛  حقيقتان كونيتان هائلتان  . وحقيقة يف اآلفاق  

فاهللا أرحم بعبـاده  . وال إىل تفكري طويل ،  ال حتتاجان إىل علم غزير    . واألبصار آناء الليل وأطراف النهار    
وإىل التفكري الذي قد    ،  إىل العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر      ،  أن يكلهم يف مسألة اإلميان به واالهتداء إليه       

وال تسـتقيم بدونـه     ،  إمنا يكلهم يف هذا األمر احليوي الذي ال تستغين عنه فطرم          . ال يتهيأ للبدائيني  
 من أين يتلقون شـريعتهم وقـيمهم        وال يعرف الناس بدونه    . . وال ينتظم مع فقدانه جمتمعهم    ،  حيام
والـيت  ،  يكلهم يف هذا األمر إىل جمرد التقاء الفطرة باحلقائق الكونية املعروضة على اجلميع             . . وآدام

فال حييد اإلنسان عن إحيائها امللجيء إال بعسر ومشقة وحماولة وحمـال  ، تفرض نفسها فرضا على الفطرة   
 ! وتعنت وعناد

. تقاد هو الشأن يف كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكـائن البشـري              والشأن يف مسألة االع   
وال ،  حبثا فطريا  - كما يبحث عن التناسل والتكاثر     - فالكائن احلي يبحث عن الطعام والشراب واهلواء      

وإال تعرضـت    . . أو حىت ينمو العلم ويغزر    ،  يترك األمر يف هذه احليويات حىت يكمل التفكري وينضج        
واإلميان حيوي لإلنسان حيوية الطعام والشراب واهلواء سـواء          . . حلي إىل الدمار والبوار   حياة الكائن ا  

 . ومن مث يكله اهللا فيه إىل تالقي الفطرة بآياته املبثوثة يف صفحات الكون كله يف األنفس واآلفاق. بسواء
|     |     | 

 : ويف سياق احلديث عن سر املوت واحلياة جتيء القصة األخرى
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؟ أىن حييي هذه اهللا بعـد موـا       : قال،  أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها         " 
. بل لبثت مائة عام   : قال! لبثت يوما أو بعض يوم    : قال؟  كم لبثت : قال. مث بعثه ،  فأماته اهللا مائة عام   

ظـام  وانظر إىل الع   - ولنجعلك آية للناس   - وانظر إىل محارك  ؛  فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه     
  . .  " أعلم أن اهللا على كل شيء قدير: فلما تبني له قال. كيف ننشزها مث نكسوها حلما

إن ؟  ما هذه القرية اليت مر عليها وهي خاوية على عروشـها          ؟   " الذي مر على قرية    "  من هو 
فصاح ولو كانت حكمة النص ال تتحقق إال ذا اإل        ،  ولو شاء اهللا ألفصح   ،  القرآن مل يفصح عنهما شيئا    

إن املشهد لريتسـم  . عند تلك الظالل   - على طريقتنا يف هذه الظالل     - فلنقف حنن . ما أمهله يف القرآن   
وهي خاويـة علـى     :  " يرتسم بالوصف  . . مشهد املوت والبلى واخلواء   . للحس قويا واضحا موحيا   

هـذه  . قريـة ويرتسم من خالل مشاعر الرجل الذي مر على ال        . حمطمة على قواعدها   . .  " عروشها
  . . " ؟  أىن حييي هذه اهللا بعد موا:  " املشاعر اليت ينضح ا تعبريه

: ولكن مشهد البلى واخلواء ووقعه العنيف يف حسه جعله حيـار          .  إن القائل ليعرف أن اهللا هناك     
 وهكـذا  . . وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق يف اإلحيـاء         ؟  كيف حييي هذه اهللا بعد موا     

 . فريسم املشهد كأمنا هو اللحظة شاخص جتاه األبصار واملشاعر، يلقي التعبري القرآين ظالله وإحياءاته
  "  . . ؟ أىن حييي هذه اهللا بعد موا " 

 ؟  كيف تدب احلياة يف هذا املوات
  . .  " مث بعثه. فأماته اهللا مائة عام " 

فاملشاعر والتأثرات تكون أحيانا مـن العنـف         !إمنا أراه يف عامل الواقع كيف     .  مل يقل له كيف   
وال تعاجل كذلك بالواقع العام الذي      ؛  وال حىت باملنطق الوجداين   ،  والعمق حبيث ال تعاجل بالربهان العقلي     

ويطمئن ـا   ،  اليت ميتلىء ا احلس   ،  إمنا يكون العالج بالتجربة الشخصية الذاتية املباشرة       . . يراه العيان 
  !دون كالم، القلب

  "  . . ! لبثت يوما أو بعض يوم: قال؟ كم لبثت: قال " 
على أن احلس اإلنسـاين  ؟  وما يدريه كم لبث واإلحساس بالزمن ال يكون إال مع احلياة والوعي       

؛ فريى الزمن الطويل املديد قصريا ملالبسة طارئـة       ؛  فهو خيدع ويضل  ؛  ليس هو املقياس الدقيق للحقيقة    
 ! هرا طويال ملالبسة طارئة كذلككما يرى اللحظة الصغرية د
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  . .  " بل لبثت مائة عام: قال " 
نتصور أنه ال بد كانت هنالك آثار حمسوسـة  ، وكوا جتربة حسية واقعية،  وتبعا لطبيعة التجربة 

فلم يكونـا آسـنني     ،  هذه اآلثار احملسوسة مل تكن يف طعام الرجل وال شرابه          . . تصور فعل مائة عام   
 : متعفنني

  . .  " انظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنهف " 
 :  وإذن فال بد أن هذه اآلثار احملسوسة كانت متمثلة يف شخصه أو يف محاره

وانظر إىل العظام كيف ننشـزها مث نكسـوها      - ولنجعلك آية للناس   - وانظر إىل محارك   " 
  . .  " حلما

ملفسرين إن عظامه هي الـيت      كما يقول بعض ا    - لو كان األمر كذلك   ؟  عظامه هو ؟   أية عظام 
لبثـت  :  " وملا كانت إجابته  ،  ووخز حسه كذلك  ،  للفت هذا نظره عندما استيقظ     - تعرت من اللحم  
 .  " يوما أو بعض يوم

مث كانت اآلية هي ضم هذه العظام       .  لذلك نرجح أن احلمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت        
ومل ،  على مرأى من صاحبه الذي مل ميسـه البلـى          ،بعضها إىل بعض وكسوا باللحم وردها إىل احلياة       

معرضـون  ،  ليكون هذا التباين يف املصائر واجلميع يف مكـان واحـد          . يصب طعامه وال شرابه التعفن    
واليت تتصرف مطلقة من كل     ،  آية أخرى على القدرة اليت ال يعجزها شيء       ،  ملؤثرات جوية وبيئية واحدة   

 ! بعد مواوليدرك الرجل كيف حييي هذه اهللا ؛ قيد
اخلارقة الـيت   . كما وقعت خارقة احلياة األوىل    ! فكما تقع كل خارقة   ؟   أما كيف وقعت اخلارقة   

وال ندري كذلك كيف جاءت إال أا جاءت من         ! وأننا ال ندري كيف وقعت    ،  ننسى كثريا أا وقعت   
ل يرتل يف نظريته باحلياة درجة      أكرب علماء احلياة يظ    " دارون " وهذا . . عند اهللا بالطريق اليت أرادها اهللا     

إنه جيهل مصـدر    . مث يقف ا هناك    . . حىت يردها إىل اخللية األوىل    ،  ويتعمق أغوارها قاعا قاعا   ،  درجة
والذي يلـح  ، ولكنه ال يريد أن يسلم مبا ينبغي أن يسلم به اإلدراك البشري  . احلياة يف هذه اخللية األوىل    

ال يريد أن   . هو أنه ال بد من واهب وهب احلياة هلذه اخللية األوىل          و. على املنطق الفطري إحلاحا شديدا    
أن تفسري شؤون   :  " فإذا به يقول  ! يسلم ألسباب ليست علمية وإمنا هي تارخيية يف صراعه مع الكنيسة          

 !  "  . . احلياة بوجود خالق يكون مبثابة ادخال عنصر خارق للطبيعة يف وضع ميكانيكي حبت
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إن امليكانيكية هي أبعد شيء عن هذا األمر الذي يفـرض علـى اإلدراك               ! أي وضع ميكانيكي  
 ! فرضا أن يبحث عن مصدر هلذا السر القائم جتاه األبصار والبصائر

الذي يلجيء اإلدراك البشري إجلـاء إىل       ،  ليجفل من ضغط املنطق الفطري     - هو نفسه  - وإنه
ما هو هذا السبب    : وال يقول  " ! السبب األول "  فريجع كل شيء إىل   ،  االعتراف مبا وراء اخللية األوىل    

حسب نظريته هو وهي حمل نظر       - مث ميلك ،  ما هو هذا السبب الذي ميلك إجياد احلياة أول مرة         ؟  األول
دون أي طريق آخر غري     ،  توجيه اخللية األوىل يف طريقها الذي افترض هو أا سارت فيه صعدا            - طويل

 ! ! ! )1(احملال إنه اهلروب واملراء و! الذي كان
وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا يف مكان واحـد  :  ونعود إىل خارقة القرية لنسأل  

إن خارقة خلق احلياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك ال تفسر هذا االختالف يف               ؟  ويف ظروف واحدة  
 . مصائر أشياء ذات ظروف واحدة

طالقتها من التقيد مبا حنسبه حنن قانونا كليـا          . .  املشيئة  إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طالقة      
خطـأ  : وحسباننا هذا خطأ بالقياس إىل املشيئة املطلقة      ! الزما ملزما ال سبيل إىل خمالفته أو االستثناء منه        

وهو خطأ يتمثل يف    ! على اهللا سبحانه  !  " العلمية " منشؤه أننا نفرض تقديراتنا حنن ومقرراتنا العقلية أو       
 : أخطاء كثرية
قانون مستمد من جتاربنا احملـدودة  ؟ ما لنا حنن حناكم القدرة املطلقة إىل قانون حنن قائلوه       :  فأوال

 ؟ ومن تفسرينا هلذه التجارب وحنن حمدودو اإلدراك، الوسائل
 ،إنه قانون ائي كلي مطلق    : فمن ذا الذي قال لنا    . فهبه قانونا من قوانني الكون أدركناه     :  وثانيا

 ؟ وأن ليس وراءه قانون سواه
 . . فاملشيئة الطليقة تنشىء القانون ولكنها ليست مقيدة به       . هبه كان قانونا ائيا مطلقا    :  وثالثا

 . إمنا هو االختيار يف كل حال
وإىل رصـيد التصـور   ، فتضاف إىل رصيد أصحاب الدعوة اجلدد،  وكذلك متضي هذه التجربة  

حقيقة أخرى هـي الـيت       -  جانب حقيقة املوت واحلياة وردمها إىل اهللا       إىل - وتقرر. اإلمياين الصحيح 
، اليت يعىن القرآن عناية فائقة بتقريرها يف ضمائر املـؤمنني بـه           ،  حقيقة طالقة املشيئة  . أشرنا إليها قريبا  

                                                 
 ). دار الشروق " ( اإلنسان بني املادية واإلسالم :  " يف كتاب" فرويد "  يراجع بتوسع فصل )1(
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قـال  وهكذا  . فاهللا فعال ملا يريد   . واملقدمات املنظورة ،  من وراء األسباب الظاهرة   ،  لتتعلق باهللا مباشرة  
 : الرجل الذي مرت به التجربة

  . .  " أعلم أن اهللا على كل شيء قدير: قال، فلما تبني له " 
|     |     | 

 : جتربة إبراهيم أقرب األنبياء إىل أصحاب هذا القرآن. مث جتيء التجربة الثالثة
ن ليطمـئن  ولك! بلى: قال؟ أو مل تؤمن : قال. رب أرين كيف حتيي املوتى    : وإذ قال إبراهيم   " 

مث ادعهـن   ،  مث اجعل على كل جبل منهن جـزءا       ،  فصرهن إليك ،  فخذ أربعة من الطري   : قال. قليب
  . .  " واعلم أن اهللا عزيز حكيم، يأتينك سعيا

، وحني جييء هذا التشوف من إبراهيم األواه احلليم       .  إنه التشوف إىل مالبسة سر الصنعة اإلهلية      
حني جييء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عمـا           . . ريب اخلليل املؤمن الراضي اخلاشع العابد الق    

 ! خيتلج أحيانا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة اإلهلية يف قلوب أقرب املقربني
 وليس طلبا للربهان أو تقوية لإلميان     ؛  إنه تشوف ال يتعلق بوجود اإلميان وثباته وكماله واستقراره        

يف أثناء وقوعه   ،  إىل مالبسة السر اإلهلي   ،  إنه أمر الشوق الروحي    . .  مذاق آخر  له،  إمنا هو أمر آخر   . . 
ومذاق هذه التجربة يف الكيان البشري مذاق آخر غري مذاق اإلميان بالغيب ولو كان هو إميان                 . العملي

كنـه أراد   ول. وال برهان لإلميان  ،  وليس وراء هذا إميان   . ويقول له ربه  ،  الذي يقول لربه  ،  إبراهيم اخلليل 
، ويتـنفس يف جوهـا    ،  ليحصل على مذاق هذه املالبسة فيستروح ا      ؛  أن يرى يد القدرة وهي تعمل     

 . وهي أمر آخر غري اإلميان الذي ليس بعده إميان . . ويعيش معها
 وقد كشفت التجربة واحلوار الذي حكي فيها عن تعدد املذاقات اإلميانيـة يف القلـب الـذي                 

 : ت ويتطلعيتشوف إىل هذه املذاقا
ولكن ليطمـئن  ! بلى: قال؟ أو مل تؤمن : قال. رب أرين كيف حتيي املوتى    : وإذ قال إبراهيم   " 

  . .  " قليب
واطمئنان التذوق للسر احملجب وهو جيلى      ؛   لقد كان ينشد اطمئنان األنس إىل رؤية يد اهللا تعمل         

والتعريف ذا الشوق   ،  شف والبيان ولكنه سؤال الك  . ولقد كان اهللا يعلم إميان عبده وخليله      . ويتكشف
 ! مع عبده األواه احلليم املنيب، والتلطف من السيد الكرمي الودود الرحيم، وإعالنه
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 : ومنحه التجربة الذاتية املباشرة،  ولقد استجاب اهللا هلذ الشوق والتطلع يف قلب إبراهيم
مث ادعهـن   ؛  هن جزءا مث اجعل على كل جبل من     ؛  فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك     : قال " 

  . .  " واعلم أن اهللا عزيز حكيم. يأتينك سعيا
حىت يتأكد من شيان ومميزان اليت      ،  فيقرن منه ومييلهن إليه   ،   لقد أمره أن خيتار أربعة من الطري      

مث . ويفرق أجزاءهن علـى اجلبـال احمليطـة       ،  وأن يذحبهن وميزق أجسادهن   . ال خيطىء معها معرفتهن   
 . وقد كان طبعـا  . . ويعدن إليه ساعيات، وترتد إليهن احلياة، جمع أجزاؤهن مرة أخرى فتت. يدعوهن

 . 
وال يرى الناس إال    . وهو السر الذي يقع يف كل حلظة      .  ورأى إبراهيم السر اإلهلي يقع بني يديه      

 مـرات ال    واليت تنشـأ  ؛  احلياة اليت جاءت أول مرة بعد أن مل تكن        . إنه سر هبة احلياة   . آثاره بعد متامه  
 . حصر هلا يف كل حي جديد

. وتفرقت مزقها يف أماكن متباعدة    ،  طيور فارقتها احلياة   . .  رأى إبراهيم هذا السر يقع بني يديه      
 ! وتعود إليه سعيا، تدب فيها احلياة مرة أخرى

. إنه قد يراه كمـا رآه إبـراهيم  . هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه  ؟   كيف
. إنه من أمـر اهللا    . ولكنه ال يدرك طبيعته وال يعرف طريقته      . يصدق به كما يصدق به كل مؤمن      وقد  

ألنه أكـرب  ، وهو مل يشأ أن حييطوا ذا الطرف من علمه. والناس ال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء 
 . وال حاجة هلم به يف خالفتهم. وطبيعته غري طبيعتهم، منهم

فإذا تطاولت مل جتد إال السـتر  . الذي ال تتطاول إليه اعناق املخلوقني   . ق إنه الشأن اخلاص للخال   
 ! جهود من ال يترك الغيب احملجوب لعالم الغيوب، وضاعت اجلهود سدى. املسدل على السر احملجوب

|     |     | 
 +         ٍة أَنببثَِل حِبيِل اللِّه كَمِفي س مالَهونِفقُونَ أَمي ثَلُ الَِّذينئَـةُ        ملٍَة منباِبلَ ِفي كُلِّ سنس عبس تت

         ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِلم اِعفضي اللّهٍة وبالَ      261ح ِبيِل اللّـِه ثُـمِفي س مالَهونِفقُونَ أَمي الَِّذين 
         ر ِعند مهرأَج مالَ أَذًى لَّها ونا أَنفَقُواُ مونَ مِبعتونَ        ينزحي مالَ هو ِهملَيع فوالَ خو ِهملٌ   262بقَـو 

           ِليمح غَِني اللّهآ أَذًى وهعبتقٍَة يدن صم ريةٌ خِفرغمو وفرعِطلُـواْ         263مبـواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيي 
    نِفقاألذَى كَالَِّذي يو نقَاِتكُم ِبالْمدثَـِل             صكَم ثَلُـهِم اآلِخِر فَموالْيِباللِّه و ِمنؤالَ ياِس وِرئَاء الن الَهم 
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                 مِدي الْقَوهالَ ي اللّهواْ وبا كَسمٍء ميلَى شونَ عقِْدرا الَّ يلْدص كَهراِبلٌ فَتو هابفَأَص ابرِه تلَياٍن عفْوص
  264الْكَاِفِرين مٍة              ووبٍة ِبرنثَِل جكَم أَنفُِسِهم نا مثِْبيتتاِت اللِّه وضراء مِتغاب مالَهونِفقُونَ أَمي ثَلُ الَِّذين

                 ِصـريلُـونَ بمعا تِبم اللّهاِبلٌ فَطَلٌّ وا وهِصبي ِن فَِإن لَّمفَيا ِضعأُكُلَه تاِبلٌ فَآتا وهابـ  265أَص أَي  دو
أَحدكُم أَن تكُونَ لَه جنةٌ من نِخيٍل وأَعناٍب تجِري ِمن تحِتها اَألنهار لَه ِفيها ِمـن كُـلِّ الثَّمـراِت                    

لّه لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم    وأَصابه الِْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاء فَأَصابها ِإعصار ِفيِه نار فَاحترقَت كَذَِلك يبين ال            
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُم مـن اَألرِض والَ                 266تتفَكَّرونَ  

 267اْ ِفيِه واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَِنـي حِميـد          تيممواْ الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ ولَستم ِبآِخِذيِه ِإالَّ أَن تغِمضو        
               ِلـيمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمِعدطَانُ يي268الش 

       ةَ فَقَدالِْحكْم تؤن يماء وشن يةَ مؤِتي الِْحكْماِب          يلُواْ اَأللْبِإالَّ أُو ذَّكَّرا يما وا كَِثريريخ 269 أُوِتي 
 ِإن تبـدواْ    270وما أَنفَقْتم من نفَقٍَة أَو نذَرتم من نذٍْر فَِإنَّ اللّه يعلَمه وما ِللظَّاِلِمني ِمـن أَنصـاٍر                  

وها وتؤتوها الْفُقَراء فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاِتكُم واللّه ِبما            الصدقَاِت فَِنِعما ِهي وِإن تخفُ    
   ِبريلُونَ خمع271ت              ٍر فَألنفُِسكُميخ نِفقُواْ ِمنا تماء وشن يِدي مهي اللّه لَـِكنو ماهده كلَيع سلَّي 
 ِللْفُقَـراء   272الَّ ابِتغاء وجِه اللِّه وما تنِفقُواْ ِمن خيٍر يوف ِإلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمـونَ               وما تنِفقُونَ إِ  

الَِّذين أُحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستِطيعونَ ضربا ِفي اَألرِض يحسبهم الْجاِهلُ أَغِْنياء ِمن التعفُّـِف                
عت             ِليمِبِه ع ٍر فَِإنَّ اللّهيخ نِفقُواْ ِمنا تمافًا وِإلْح اسأَلُونَ النسالَ ي ماهم ِبِسيمنِفقُـونَ  273ِرفُهي الَِّذين 

 274م والَ هم يحزنونَ     أَموالَهم ِباللَّيِل والنهاِر ِسرا وعالَِنيةً فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم والَ خوف علَيهِ           
_ 

|     |     | 
حول إنشاء بعض قواعد التصور      - يف مجلتها  - كانت الدروس الثالثة املاضية يف هذا اجلزء تدور       

؛ وكان هذا حمطا يف خط السورة الطويلة      . وتعميق جذوره يف نواح شىت    ؛  وإيضاح هذا التصور  ؛  اإلمياين
 . اجلماعة املسلمة للنهوض بتكاليف دورها يف قيادة البشريةإعداد  - كما أسلفنا - اليت تعاجل

 ومنذ اآلن إىل قرب اية السورة يتعرض السياق إلقامة قواعد النظام االقتصـادي االجتمـاعي               
إنه نظام التكافـل  . وأن تنظم ا حياة اجلماعة املسلمة ؛  الذي يريد اإلسالم أن يقوم عليها اتمع املسلم       

وليس النظام الربوي الذي كان سائدا      .  يف الزكاة املفروضة والصدقات املتروكة للتطوع      والتعاون املمثل 
ويقرر أحكام الدين والتجارة يف الدروس      ،  ويلعن الربا . ومن مث يتحدث عن آداب الصدقة     . يف اجلاهلية 
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 االجتماعية  وهي تكون يف جمموعها جانبا أساسيا من نظام االقتصاد اإلسالمي واحلياة          . اآلتية يف السورة  
 . . وبني الدروس الثالثة اآلتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب األطراف           . اليت تقوم عليها  

 . موضوع النظام االقتصادي اإلسالمي
واإلنفـاق  . ودستور الصدقة والتكافل،  ويف هذا الدرس جند احلديث عن تكليف البذل واإلنفاق  

وهو يكلفها النهوض بأمانـة الـدعوة       ،  ه اهللا على األمة املسلمة    يف سبيل اهللا هو صنو اجلهاد الذي فرض       
، وجتريده من القوة اليت يسطو ا على املـؤمنني        ،  ودفع الشر والفساد والطغيان   ،  ومحاية املؤمنني به  ،  إليه

وحيرم البشرية ذلك اخلري العظيم الذي حيمله إليها نظام         ،  ويصد ا عن سبيل اهللا    ،  ويفسد ا يف األرض   
واعتداء أشد مـن االعتـداء علـى األرواح         ،  والذي يعد حرماا منه جرمية فوق كل جرمية       ،  سالماإل

 . واألموال
فاألن يرسم السياق دستور الصـدقة يف تفصـيل         .  ولقد تكررت الدعوة إىل اإلنفاق يف السورة      

اآلداب اليت  . عيةويبني آداا النفسية واالجتما   ؛  يرسم هذا الدستور مظلال بظالل حبيبة اليفة      . وإسهاب
وحتول اتمع عن طريقهـا إىل      ؛  وعمال نافعا مرحبا آلخذيها   ؛  حتول الصدقة عمال ذيبيا لنفس معطيها     

املعطي فيه واآلخذ   : وترفع البشرية إىل مستوى كرمي    ؛  والتواد والتراحم ،  أسرة يسودها التعاون والتكافل   
 . على السواء

درس تعد دستورا دائما غري مقيد بزمن وال مبالبسات          ومع أن التوجيهات اليت وردت يف هذا ال       
إال أنه ال يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية حلاالت واقعة كانت النصـوص تواجههـا يف                   ،  معينة

وأنه كانت هناك    - كما أا ميكن أن تواجهها يف أي جمتمع مسلم فيما بعد           - اجلماعة املسلمة يومذاك  
كما حتتاج إىل ضرب    ؛  واإلحياءات املؤثرة ،   حتتاج إىل هذه اإليقاعات القوية     نفوس شحيحة ضنينة باملال   

 ! وتصوير احلقائق يف مشاهد ناطقة كيما تبلغ إىل األعماق، األمثال
وكـان  . وكان هناك من ينفقه كارها أو مرائيا      . فال يعطيه إال بالربا   .  كان هناك من يضن باملال    
وكل هؤالء   . . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله وحيتجز اجليد        . هناك من يتبع النفقة باملن واألذى     

وينفقون سرا يف موضع السـر      ،  الذين جيودون خبري أمواهلم   ،  إىل جانب املنفقني يف سبيل اهللا خملصني له       
  . . وعالنية يف موضع العالنية يف جترد وإخالص ونقاء

 . دراك هذه احلقيقة يفيدنا فوائد كثرية     وإ.  كان هؤالء وكان أولئك يف اجلماعة املسلمة حينذاك       
 . 
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وحنن نراه يف ظل هذه     . فهو كائن حي متحرك   .  يفيدنا أوال يف إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته       
ويـدفع  ؛  ويواجه حاالت واقعة فيدفع هذه ويقر هذه      ؛  الوقائع يعمل ويتحرك يف وسط اجلماعة املسلمة      

إنه يف ميدان املعركة ويف ميـدان        . . ويف حركة دائبة  ،  بفهو يف عمل دائ   . اجلماعة املسلمة ويوجهها  
 ! وهو العنصر الدافع احملرك املوجه يف امليدان . . احلياة

وإىل رؤيته كائنا حيـا متحركـا       ؛   وحنن أحوج ما نكون إىل اإلحساس بالقرآن على هذا النحو         
وانفصل القـرآن  ؛ ة والواقع اإلسالميفقد بعد العهد بيننا وبني احلركة اإلسالمية واحلياة اإلسالمي    . دافعا

، ومل يعد ميثل يف حسنا تلك احلياة اليت وقعت يوما ما علـى األرض             ؛  يف حسنا عن واقعه التارخيي احلي     
 " األمر اليـومي   " ومل نعد نذكر أنه كان يف أثناء تلك املعركة املستمرة هو          ؛  يف تاريخ اجلماعة املسلمة   

ومل  . . أو نـام   . . مات القرآن يف حسنا    . . يتلقاه للعمل والتنفيذ  وهو التوجيه الذي    ؛  للمسلم اند 
ودرجنا على أن نتلقـاه إمـا       . تعد له تلك الصورة احلقيقية اليت كانت له عند نزوله يف حس املسلمني            

وإما أن نقرأه أورادا أقصى ما تصـنع       ! أو نتأثر التأثر الوجداين الغامض السارب     ،  ترتيال منغما نطرب له   
  املؤمنني الصادقني منا أن تنشىء يف القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة املبهمة املة                يف حس 

أن ينشـىء يف املسـلم وعيـا         - إىل جانب هذا كله    - ولكن املطلوب . والقرآن ينشىء هذا كله   . . 
املطلوب . ينشئهانعم املطلوب أن ينشىء حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة احلياة اليت جاء ل             . وحياة

. واليت ال يزال مستعدا ألن خيوضها يف حياة األمة املسلمة         ،  أن يراه املسلم يف ميدان املعركة اليت خاضها       
 - كما كـان املسـلم األول يفعـل        - املطلوب أن يتوجه إليه املسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل          

 أحداث ومشكالت ومالبسـات شـىت يف        وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما حييط به اليوم من        
فيحس حينئذ  ؛  متحركا يف كلماته وتوجيهاته   ،  ولريى تاريخ اجلماعة املسلمة ممثال يف هذا القرآن       ؛  احلياة

وما يصادفه اليوم مـن     . وواقعه اليوم هو امتداد هلذا التاريخ     . فهو تارخيه . أن هذا التاريخ ليس غريبا عنه     
ومن مث حيس   . مما كان القرآن يوجههم إىل التصرف فيه تصرفا معينا         ،أحداث هو مثرة ملا صادف أسالفه     

وأنه هـو   ؛  قرآنه الذي يستثريه فيما يعرض له من أحداث ومالبسات        . أن هذا القرآن قرآنه هو كذلك     
 . دستور تصوره وتفكريه وحياته وحتركاته اآلن وبعد اآلن بال انقطاع

رؤيتـها  . ية الثابتة املطردة جتاه دعوة اإلميان وتكاليفها       ويفيدنا ثانيا يف رؤية حقيقة الطبيعة البشر      
فهـذه   . . رؤية واقعية من خالل الواقع الذي تشري إليه اآليات القرآنية يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل              

كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص       ع ويتعهدها رسول اهللا  ،  اجلماعة اليت كان يترتل عليها القرآن     
وإدراك  . . رعاية والتوجيه واإلحياء املستمر ومل مينعها هذا أن تكون خري األجيال مجيعـا            اليت تقتضي ال  
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ينفعنا ألنه يرينا حقيقة اجلماعات البشرية بال غلـو وال مبالغـة وال هـاالت وال                . هذه احلقيقية ينفعنا  
غ تلك اآلفاق الـيت  وينفعنا ألنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حني نرى أننا مل نبل           ! تصورات جمنحة 

وأن تكون حماولتنـا مسـتمرة      ،  فيكفي أن نكون يف الطريق    . يرمسها اإلسالم ويدعو الناس إىل بلوغها     
وهي أن الدعوة إىل الكمال جيـب أن تالحـق          : وينفعنا يف إدراك حقيقة أخرى     . . وخملصة للوصول 

وهـي ترتفـع    . النفوس هكذا ف. وال تفتر وال تين وال تيئس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب          ،  الناس
وجتميـل  ، وتذكريها الدائم باخلري، ودعوا إىل الكمال املنشود، رويدا رويدا مبتابعة اهلتاف هلا بالواجب    

وكلما طال  ،  واألخذ بيدها كلما كبت يف الطريق     ،  وتنفريها من النقص والضعف   ،  اخلري هلا وتقبيح الشر   
 ! ا الطريق

وهـي أن   : ىل هذه احلقيقة البسيطة اليت كثريا ما نغفل عنها وننساها          ويفيدنا ثالثا يف االستقرار إ    
إا أوال وقبل كل شيء معركـة مـع         . . واملعركة هي املعركة  ؛  والدعوة هي الدعوة  ؛  الناس هم الناس  

مث هي معركة مع الشر والباطل والضالل والطغيـان   . الضعف والنقص والشح واحلرص يف داخل النفس      
وال بد للقائمني على اجلماعة املسـلمة يف األرض         . املعركة بطرفيها ال بد من خوضها     و. يف واقع احلياة  

وال بـد مـن األخطـاء        ع من مواجهتها بطرفيها كما واجهها القرآن أول مرة وواجهها رسول اهللا          
وال بد من املضي أيضـا يف عـالج         ؛  وال بد من ظهور الضعف والنقص يف مراحل الطريق        . والعثرات

وال بد من توجيه القلوب إىل اهللا باألساليب اليت         . ص كلما أظهرما األحداث والتجارب    الضعف والنق 
نرجع إىل استشارة القرآن يف حركات حياتنا       . وهنا نرجع إىل أول احلديث     . . اتبعها القرآن يف التوجيه   

حياة اجلماعة  وإىل رؤيته يعمل ويتحرك يف مشاعرنا ويف حياتنا كما كان يعمل ويتحرك يف              . ومالبساا
  . . . األوىل

|     |     | 
 : واألن نواجه النصوص القرآنية يف هذا الدرس تفصيال

يف كل سنبلة مائـة     ،  مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل            " 
  . .  " واهللا واسع عليم. واهللا يضاعف ملن يشاء. حبة

إنه يسـتجيش املشـاعر      . . إمنا يبدأ باحلض والتأليف   ؛  تكليف إن الدستور ال يبدأ بالفرض وال     
إنه يعرض صورة من صور احلياة النابضة النامية املعطيـة           . . واالنفعاالت احلية يف الكيان اإلنساين كله     
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ويهـب غالتـه    ،  الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه     . هبة األرض أو هبة اهللا    . صورة الزرع : الواهبة
 : يعرض هذه الصورة املوحية مثال للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا.  بذورهمضاعفة بالقياس إىل

يف كل سنبلة مائـة     ،  مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل            " 
  . .  " حبة

أمـا  !  إن املعىن الذهين للتعبري ينتهي إىل عملية حسابية تضاعف احلبة الواحدة إىل سبعمائة حبة             
وتـأثريا يف  ، وأكثر استجاشـة للمشـاعر    ؛  املشهد احلي الذي يعرضه التعبري فهو أوسع من هذا وأمجل         

مث مشهد العجيبـة يف     . مشهد الزرعة الواهبة  . مشهد الطبيعة احلية  . إنه مشهد احلياة النامية    . . الضمائر
 ! والسنبلة اليت حتوي مائة حبة. العود الذي حيمل سبع سنابل: عامل النبات

إنه ال يعطـي بـل      .  ويف موكب احلياة النامية الواهبة يتجه بالضمري البشري إىل البذل والعطاء          
تضـاعف املشـاعر الـيت      . ومتضي موجة العطاء والنماء يف طريقها      . . وإنه ال ينقص بل يزاد    ؛  يأخذ

. يضاعف بـال عـدة وال حسـاب       . إن اهللا يضاعف ملن يشاء     . . استجاشها مشهد الزرع واحلصيلة   
 : ومن رمحته اليت ال يعرف أحد مداها؛ يضاعف من رزقه الذي ال يعلم أحد حدوده

  . .  " واهللا واسع عليم " 
وال ختفى  ،  يعلم بالنوايا ويثبت عليها    . . عليم. ال يضيق عطاؤه وال يكف وال ينضب       . .  واسع

 . عليه خافية
يضاعفه اهللا يف الدنيا واآلخرة ملن      وأي عطاء هذا الذي     ؟   ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو      

 ؟ يشاء
اإلنفاق الذي ال يؤذي كرامة وال خيـدش        .  إنه اإلنفاق الذي يرفع املشاعر اإلنسانية وال يشوا       

 : ويتجه إىل اهللا وحده ابتغاء رضاه، اإلنفاق الذي ينبعث عن أرحيية ونقاء. شعورا
هلم أجرهم عنـد    ،  ن ما أنفقوا منا وال أذى     مث ال يتبعو  ،  الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا      " 

  . .  " وال خوف عليهم وال هم حيزنون، رم
فالنفس البشرية ال متن مبا أعطـت إال رغبـة يف           . وشعور خسيس واط  ،   واملن عنصر كريه لئيم   

 فالتوجه إذن للنـاس ال هللا     . أو رغبة يف لفت أنظار الناس     ،  أو رغبة يف إذالل اآلخذ    ،  االستعالء الكاذب 
 مـن مث   - فاملن . . وال ختطر كذلك يف قلب مؤمن     ،  وكلها مشاعر ال جتيش يف قلب طيب       . . بالعطاء
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ورغبـة يف  ؛ أذى للواهب مبا يثري يف نفسه من كرب وخيالء        . حييل الصدقة أذى للواهب ولآلخذ سواء      -
وأذى لآلخذ مبا يثري يف      . . ومبا ميأل قلبه بالنفاق والرياء والبعد من اهللا       ؛  رؤية أخيه ذليال له كسريا لديه     

، وما أراد اإلسالم باإلنفاق جمرد سد اخللـة  . . ومن رد فعل باحلقد واالنتقام، نفسه من انكسار وازام 
واستجاشة ملشاعره  ؛  إمنا أراده ذيبا وتزكية وتطهريا لنفس املعطي      ! كال . . وتاليف احلاجة ،  وملء البطن 

وتذكريا له بنعمة اهللا عليه وعهده معـه يف هـذه           ؛   اهللا ويف اإلنسانية   اإلنسانية وارتباطه بأخيه الفقري يف    
كما . يف غري منع وال من     " يف سبيل اهللا   " وأن ينفق منها  ،  النعمة أن يأكل منها يف غري سرف وال خميلة        

ـ    ؛  وتوثيقا لصلته بأخيه يف اهللا ويف اإلنسانية      ،  أراده ترضية وتندية لنفس اآلخذ     ها وسدا خللة اجلماعة كل
لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياا ووحدة اجتاهها ووحـدة               

فهو أذى وإن مل يصاحبه أذى آخر باليـد أو  . وحييل اإلنفاق مسا ونارا   ،  واملن يذهب ذا كله   . تكاليفها
 . حقادويثري السخائم واأل، وميزق اتمع، هو أذى يف ذاته ميحق اإلنفاق. باللسان

 وبعض الباحثني النفسيني يف هذه األيام يقررون أن رد الفعـل الطبيعـي يف الـنفس البشـرية                  
 ! لإلحسان هو العداء يف يوم من األيام

ويظل هذا الشـعور حيـز يف       ؛   وهم يعللون هذا بأن اآلخذ حيس بالنقص والضعف أمام املعطي         
ألنه يشـعر دائمـا     ؛  ليه واضمار العداوة له   فيحاول االستعالء عليه بالتجهم لصاحب الفضل ع      ؛  نفسه

وهـو الشـعور    ! وألن املعطي يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه          ؛  بضعفه ونقصه جتاهه  
 ! الذي يزيد من أمل صاحبه حىت يتحول إىل عداء

وهي اتمعات الـيت ال تسـودها روح         -  وقد يكون هذ كله صحيحا يف اتمعات اجلاهلية       
عاجلها بـأن يقـرر يف      . أما هذا الدين فقد عاجل املشكلة على حنو آخر         - م وال حيكمها اإلسالم   اإلسال

وهي احلقيقـة الـيت ال       . . وأن الرزق الذي يف أيدي الواجدين هو رزق اهللا        ؛  النفوس أن املال مال اهللا    
ر اإلنسان منها علـى     وكلها منحة من اهللا ال يقد     ،  جيادل فيها إال جاهل بأسباب الرزق البعيدة والقريبة       

وحبة القمح الواحدة قد اشتركت يف إجيادها قوى وطاقات كونية من الشـمس إىل األرض إىل                . شيء
وقس على حبة القمح نقطة املاء وخـيط الكسـاء    . . وكلها ليست يف مقدور اإلنسان. املاء إىل اهلواء  
وإذا أسلف حسنة فإمنا هي     ؛  اهللا أعطى فإذا أعطى الواجد من ماله شيئا فإمنا من مال           . . وسائر األشياء 

وليس احملروم اآلخذ إال أداة وسببا لينال املعطي الواهب أضعاف ما           . قرض هللا يضاعفه له أضعافا كثرية     
حـىت ال  ، توكيدا هلذا املعىن يف النفوس، مث شرع هذه اآلداب اليت حنن اآلن بصددها  ! أعطى من مال اهللا   
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وللمعطني أجرهم من اهللا إذا هم أعطوا من        . مها آكل من رزق اهللا    فكال. يستعلي معط وال يتخاذل آخذ    
 : متقيدين بالعهد الذي عاهدهم عليه، متأدبني باألدب الذي رمسه هلم؛ مال اهللا يف سبيل اهللا

  . .  " وال خوف عليهم " 
  . .  من فقر وال من حقد وال من غنب

  . .  " وال هم حيزنون " 
 . وال على مصريهم يف اآلخرة ،على ما أنفقوا يف الدنيا

، توكيدا ألن الغرض هو ذيب النفوس     .  وتوكيدا للمعىن الذي سلف من حكمة اإلنفاق والبذل       
 : يقول يف اآلية التالية . . وربط الواهب واآلخذ برباط احلب يف اهللا، وترضية القلوب

 .  .  " واهللا غين حليم. قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى " 
كلمـة  . وأوىل منها كلمة طيبة وشعور مسح     !  فيقرر أن الصدقة اليت يتبعها األذى ال ضرورة هلا        

ومغفرة تغسل أحقاد النفـوس وحتـل حملـها    . وتفعمها بالرضى والبشاشة،  طيبة تضمد جراح القلوب   
مـن ـذيب   : فالقول املعروف واملغفرة يف هذه احلالة يؤديان الوظيفة األوىل للصدقة . اإلخاء والصداقة 

 . النفوس وتأليف القلوب
 : عقب على هذا بقوله . . إمنا هي قرض هللا،  وألن الصدقة ليست تفضال من املانح على اآلخذ

  . .  " واهللا غين حليم " 
فال يعجلـهم بالعقـاب وال      ،  حليم يعطي عباده الرزق فال يشكرون     .  غين عن الصدقة املؤذية   

فليتعلم  - ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيء       ،  ل شيء وهو معطيهم ك  ؛  يبادرهم باإليذاء 
. فال يعجلوا باألذى والغضب على من يعطوم جزءا مما أعطاه اهللا هلـم             - سبحانه - عباده من حلمه  

 ! أوال يناهلم منهم شكر، حني ال يروقهم منهم أمر
ومـا يـزال أدب     ؛  ا مبا يطيقون   وما يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفة اهللا سبحانه ليتأدبوا منه          

 . مما تطيقه طبيعته، حىت ينال منها ما هو مقسوم له، وارتقاء يف مصاعدها، املسلم تطلعا لصفة ربه
بعد استعراض مشهد احلياة النامية الواهبة مـثال للـذين           . .  وعندما يصل التأثر الوجداين غايته    

وبعد التلويح بأن اهللا غين عن ذلـك  ، فقوا منا وال أذىدون أن يتبعوا ما أن  ،  ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا    
عندما يصل التـأثر     . . وأنه وهو الواهب الرازق ال يعجل بالغضب واألذى       ،  النوع املؤذي من الصدقة   
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ويرسم هلم  . يتوجه باخلطاب إىل الذين آمنوا أال يبطلوا صدقام باملن واألذى         ،  الوجداين غايته ذا وذاك   
ويصوران طبيعة  . مشهد الزرع والنماء  .  مشهدين عجيبني يتسقان مع املشهد األول      أو - مشهدا عجيبا 

اليت تعـرض   ،  على طريقة التصوير الفين يف القرآن     . واإلنفاق املشوب باملن واألذى   ،  اإلنفاق اخلالص هللا  
 : واحلالة مشهدا شاخصا للخيال، واألثر حركة، املعىن صورة
وال ،  كالذي ينفق ماله رئاء النـاس     ،  صدقاتكم باملن واألذى  يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا        " 

ال يقـدرون   ؛  فتركه صلدا ،  فأصابه وابل ،  فمثله كمثل صفوان عليه تراب    ؛  يؤمن باهللا واليوم اآلخر   
ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضات اهللا       . واهللا ال يهدي القوم الكافرين    ،  على شيء مما كسبوا   

، فإن مل يصبها وابـل فطـل      ؛  أصاا وابل فآتت أكلها ضعفني    . ل جنة بربوة  وتثبيتا من أنفسهم كمث   
  . .  " واهللا مبا تعملون بصري

  . .  هذا هو املشهد األول
يتسـق  ،  ويف كل منظر جزئيات   .  مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلني شكال ووضعا ومثرة        

ما ميثله من املشاعر واملعاين الـيت       ويتسق كذلك مع    ؛  بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض        
 . رسم املنظر كله لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها

 :  حنن يف املنظر األول أمام قلب صلد
  . .  " كالذي ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر " 

 . ولكنه يغطي هذه الصالدة بغشاء من الرياء.  فهو ال يستشعر نداوة اإلميان وبشاشته
يغطيـه  ،  حجر ال خصب فيه وال ليونة      صفوان عليه تراب    هذا القلب الصلد املغشى بالرياء ميثله     

  . . كما أن الرياء حيجب صالدة القلب اخلايل من اإلميان، تراب خفيف حيجب صالدته عن العني
  . .  " فأصابه وابل فتركه صلدا " 

ومل يثمر  ،  ومل ينبت زرعه  ،   جبدبه وقساوته  فانكشف احلجر !  وذهب املطر الغزير بالتراب القليل    
 ! فلم يثمر خريا ومل يعقب مثوبة، كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس . . مثرة

ابتغـاء   " ينفق ماله. ندي ببشاشته، فقلب عامر باإلميان   . .  أما املنظر الثاين املقابل له يف املشهد      
وإذا  . . عميقة اجلـذور يف الضـمري     ،  نابعة من اإلميان  ،  خلريوينفقه عن ثقة ثابتة يف ا      . .  " مرضاة اهللا 

فالقلب املؤمن متثلـه    ،  كان القلب الصلد وعليه ستار من الرياء ميثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب             
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جنة تقوم على ربـوة يف مقابـل        . جنة خصبة عميقة التربة يف مقابل حفنة التراب على الصفوان         . جنة
فإذا جاء الوابل مل يذهب بالتربـة    ! ليكون املنظر متناسق األشكال   ! يه حفنة التراب  احلجر الذي تقوم عل   

  . . بل أحياها وأخصبها ومناها. اخلصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك
  . .  " أصاا وابل فآتت أكلها ضعفني " 

ذلك ويضاعف له   ويزكو ماله ك  ،   أحياها كما حتيي الصدقة قلب املؤمن فيزكو ويزداد صلة باهللا         
 : وكما تزكو حياة اجلماعة املسلمة باإلنفاق وتصلح وتنمو. اهللا ما يشاء
من الرذاذ يكفي يف التربة اخلصبة ويكفي منـه          " فطل . .  " غزير . .  " فإن مل يصبها وابل    " 

 ! القليل
، لتناسـق واألداء املعروض بطريقة معجزة ا،  املنسق اجلزئيات ،  املتقابل املناظر ،   إنه املشهد الكامل  

املصور للمشاعر والوجدانات مبا يقابلـها      ،  املمثل مبناظره الشاخصة لكل خاجلة يف القلب وكل خاطرة        
  . . املوحي للقلب باختيار الطريق يف يسر عجيب، من احلاالت واحملسوسات

ومعرفتـه  ومرد األمر فيه كذلك إىل رؤية اهللا        ،   وملا كان املشهد جماال للبصر والبصرية من جانب       
 : جاء التعقيب ملسة للقلوب، مبا وراء الظواهر

  . .  " واهللا مبا تعملون بصري " 
كيف ميحق آثار الصدقة حمقا يف وقـت ال ميلـك         ،   فأما املشهد الثاين فتمثيل لنهاية املن واألذى      

موحية عنيفـة   متثيل هلذه النهاية البائسة يف صورة       . وال يستطيع لذلك احملق ردا    ،  صاحبها قوة وال عونا   
 : كل ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء. اإلحياء

له فيها مـن كـل      ،  أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األار             " 
كذلك يبني اهللا لكـم     ؟  فأصاا إعصار فيه نار فاحترقت    ،  وأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء    ،  الثمرات

  . .  " اآليات لعلكم تتفكرون
  . . الصدقة يف أصلها ويف آثارها متثل يف عامل احملسوسات هذه 

  . .  " له فيها من كل الثمرات، جنة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األار " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

380

كـذلك هـي يف      . . وكذلك الصدقة يف طبيعتها ويف آثارها      . .  إا ظليلة وارفة خمصبة مثمرة    
وذات خـري   ،  كذلك هي ذات روح وظـل     . ة اإلنسانية حياة املعطي ويف حياة اآلخذ ويف حياة اجلماع       

 ! وذات زكاة ومناء، وذات غذاء وري، وبركة
مث يرسل عليها املن واألذى ميحقها       - أو هذه احلسنة   -  فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه اجلنة        

 كما ميحق اجلنة اإلعصار فيه نار ، حمقا
 !  ظلها ونعمائهاوحاجة إىل، يف أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها؟  ومىت

  . .  " فأصاا إعصار فيه نار فاحترقت. وأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء " 
 ومن ذا الذي يفكر يف ذلك املصري مث ال يتقيه ؟  من ذا الذي يود هذا

  . .  " كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون " 
وما فيه من نضارة    ؛   رضى ورفه ومتعة   مبا فيه أول األمر من    ،   وهكذا يقوم املشهد احلي الشاخص    

يقوم هـذا املشـهد العجيـب باإلحيـاء      . . مث مبا يعصف به عصفا من إعصار فيه نار    . وروح ومجال 
وقبـل أن  ، قبل أن تذهب فرصـة االختيـار  ، الشعوري الرعيب الذي ال يدع جماال للتردد يف االختيار      

  !يصيب اجلنة الوارفة الظليلة املثمرة إعصار فيه نار
ويف طريقة عرضـه    ،   وبعد فإن التناسق الدقيق اجلميل امللحوظ يف تركيب كل مشهد على حدة           

بل إنه ليمد رواقه فيشمل املشاهد متجمعة من        . هذا التناسق ال يقف عند املشاهد فرادى       . . . وتنسيقه
حبة أنبتت سبع   ! حميط زراعي . إا مجيعا تعرض يف حميط متجانس      . . بدئها يف هذا الدرس إىل منتهاها     

 . . جنة من خنيـل وأعنـاب     . جنة بربوة فآتت أكلها ضعفني    . صفوان عليه تراب فأصابه وابل    . سنابل
 . حىت الوابل والطل واإلعصار اليت تكمل حميط الزراعة مل خيل منها حميط العرض الفين املثري

فس البشـرية والتربـة     حقيقة الصلة بني الـن     . .  وهي احلقيقة الكبرية وراء العرض الفين املثري      
وحقيقة احلياة النابتة يف النفس ويف التربة على        ،  وحقيقة الطبيعة الواحدة  ،  حقيقة األصل الواحد  . األرضية
 . وحقيقة احملق الذي يصيب هذه احلياة يف النفس ويف التربة على السواء. السواء

  . . من لدن حكيم خبري . . كلمة احلق اجلميلة . .  إنه القرآن
  ||     |    
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بعد مـا بـني آداـا       ،  ليبني نوعها وطريقتها  . وميضي السياق خطوة أخرى يف دستور الصدقة      
 : ومثارها

وال تيمموا  ،  ومما أخرجنا لكم من األرض    ،  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم         " 
  . .  "  محيدواعلموا أن اهللا غين، ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه. اخلبيث منه تنفقون

 إن األسس اليت تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضـي أن           
ولو قدم إليـه مثلـه يف       ؛  فال تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه      ؛  يكون اجلود بأفضل املوجود   

 ! فاهللا أغىن عن تقبل الرديء اخلبيث. صفقة ما قبله إال أن ينقص من قيمته
يشمل مجيع األموال اليت تصـل إىل        - يف كل وقت ويف كل جيل      -  وهو نداء عام للذين آمنوا    

وما أخرجه اهللا هلم من األرض من زرع وغـري زرع        ،  تشمل ما كسبته أيديهم من حالل طيب      . أيديهم
مـا كـان    ،  ومن مث يستوعب النص مجيع أنواع املـال       . مما خيرج من األرض ويشمل املعادن والبترول      

. فالنص شامل جامع ال يفلت منه مال مستحدث يف أي زمان          . وما يستجد  ع هودا على عهد النيب   مع
أما املقادير فقد بينتها السنة يف أنواع األموال اليت كانـت معروفـة             . وكله مما يوجب النص فيه الزكاة     

 . وعليها يقاس وا يلحق ما جيد من أنواع األموال. حينذاك
الستحضار حقيقة احلياة   ،  ال بأس من ذكره   ،  ب لرتول هذه اآلية ابتداء     وقد وردت الروايات بسب   

  . . وحقيقة اجلهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إىل مستواه؛ اليت كان القرآن يواجهها
كانـت  . نزلت يف األنصـار   :  " قال ا عن الرباء بن عازب    - بإسناده -  روى ابن جرير  

 فعلقوه علـى حبـل بـني        )3( البسر   )2(النخل أخرجت من حيطاا      )1(األنصار إذا كانت أيام جذاذ      
فيعمد الرجل منهم إىل احلشـف      . فيأكل فقراء املهاجرين منه    ع  يف مسجد رسول اهللا    )4(االسطوانتني  

وال تيمموا اخلبيث منـه     :  " فأنزل اهللا فيمن فعل ذلك    . يظن أن ذلك جائز   ،   فيدخله مع قناء البسر    )5(
  . .  " تنفقون

                                                 
 . قطع مثاره:  جذاذ النخل)1(
 . أي بساتينها:  حيطاا)2(
 . التمر إذا لون ومل ينضج:  البسر)3(
 . العمودين:  األسطوانتني)4(
 . أردأ التمر:  احلشف)5(
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 . صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه: كذلك رواه احلاكم عن الرباء وقال و
كنا أصحاب  . نزلت فينا : قال ا عن الرباء  - بإسناده عن طريق آخر    -  ورواه ابن أيب حامت   

وكـان أهـل   . فيعلقه يف املسجد، فيأيت رجل بالقنو، فكان الرجل يأيت من خنله بقدر كثرته وقلته    ،  خنل
، فسقط منه البسر والتمـر فيأكـل      ،  فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه      .  هلم طعام  الصفة ليس 

، فيأيت بالقنو قد انكسـر فيعلقـه      ،  )1(وكان أناس ممن ال يرغبون يف اخلري يأيت بالقنو احلشف والشيص            
كم لو أن أحـد : قال.  " وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه      :  " فرتلت

فكنا بعد ذلك جييء الرجلى منا بصـاحل مـا          . أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إال على إغماض وحياء          
 . عنده

وترينا صـفحة تقابـل الصـفحة       ؛  وكلتامها تشري إىل حالة واقعة يف املدينة      .  والروايتان قريبتان 
اجلماعة الواحدة تكـون    وترينا أن   . األخرى اليت خطها األنصار يف تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض         

والنماذج األخرى اليت حتتاج إىل تربية وـذيب وتوجيـه لتتجـه إىل             ،  فيها النماذج العجيبة السامقة   
الذي ال يقبلونه عادة    ،  كما احتاج بعض األنصار إىل النهي عن القصد إىل الرديء من أمواهلم           ! الكمال

بينما كانوا يقدمونه هـم     ! نقص يف القيمة  : أييف هدية إال حياء من رده وال يف صفقة إال بإغماض فيه             
 ! هللا

 :  ومن مث جاء هذا التعقيب
  . .  " واعلموا أن اهللا غين محيد " 

وليبذلوه طيبة بـه    ،  فإذا بذلوه فإمنا يبذلونه ألنفسهم فليبذلوه طيبا      .  غين عن عطاء الناس إطالقا    
 . نفوسهم كذلك

  . . يها باحلسىنيتقبل الطيبات وحيمدها وجيزي عل . .  محيد
كما هز قلوب ذلك الفريـق مـن        .  ولكل صفة من الصفتني يف هذا املوضع إحياء يهز القلوب         

 . األنصار فعال
وإال فاهللا غين عـن اخلبيـث        "  . .  . . . يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم         " 

مد لكم الطيب حني جترحونـه      حي - سبحانه - بينما هو ! الذي تقصدون إليه فتخرجون من صدقاتكم     

                                                 
 . متر رديء:  الشيص)1(
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جيزيكم عليه جزاء احلمد وهو الـذي   . . وهو اهللا الرازق الوهاب. وجيزيكم عليه جزاء الراضي الشاكر  
 ! وأي تربية للقلوب ذا األسلوب العجيب! وأي إغراء! أي إحياء! أعطاكم إياه من قبل

وعـن  ، ينشأ عن دوافـع السـوء  إمنا ، أو التقدم بالرديء اخلبيث  ،   وملا كان الكف عن اإلنفاق    
، وتعتمد عليـه  ،  وعن اخلوف من اإلمالق الذي ال يساور نفسا تتصل باهللا         ،  تزعزع اليقني فيما عند اهللا    

وليعرفوا من  ،  كشف اهللا للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو هلم عارية          . . وتدرك أن مرد ما عندها إليه     
  . . إنه الشيطان . . وما الذي يثريها يف القلوب؛ أين تنبت النفوس

واهللا واسـع   ،  واهللا يعدكم مغفرة منه وفضـال     ،  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء     " 
  " وما يذكر إال أولوا األلباب    ،  يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا          . عليم
 . . 

والشـيطان يـأمركم   . الـب فيثري يف نفوسكم احلرص والشـح والتك ،  الشيطان خيوفكم الفقر 
وإن كانت قد غلبت على نوع معني مـن    ،  والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز احلد       - بالفحشاء

واحلرص ؛  وخوف الفقر كان يدعو القوم يف جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة          . املعاصي ولكنها شاملة  
 أن خوف الفقر بسبب اإلنفاق      على . . على مجع الثروة كان يؤدي ببعضهم إىل أكل الربا وهو فاحشة          

  . . يف سبيل اهللا يف ذاته فاحشة
 :  وحني يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم اهللا املغفرة والعطاء

  . .  " واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال " 
وهو يشمل كذلك عطاء الـرزق      . فالفضل زيادة فوق املغفرة    . . ويؤخر الفضل ،   ويقدم املغفرة 

 . جزاء البذل يف سبيل اهللا واإلنفاق، هذه األرضيف 
  . .  " واهللا واسع عليم " 

واهللا ال يعطـي املـال      ،  وما يهجس يف الضمري   ،  ويعلم ما يوسوس يف الصدور    ،   يعطي عن سعة  
وإدراك العلـل   ،  وهي توخي القصد واالعتدال    " احلكمة " إمنا يعطي . وال يعطي املغفرة وحدها   ،  وحده

 : ع األمور يف نصاا يف تبصر وروية وإدراكووض، والغايات
  . .  " ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا، يؤيت احلكمة من يشاء " 
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وأويت إدراك العلل والغايات فال يضل يف       ؛   أويت القصد واالعتدال فال يفحش وال يتعدى احلدود       
وذلك خري   . . ئب من احلركات واألعمال   وأويت البصرية املستنرية اليت ديه للصاحل الصا      ؛  تقدير األمور 

  . . كثري متنوع األلون
  . .  " وما يذكر إال أولوا األلباب " 

ويعترب فال يلج يف    ،  ويتنبه فال يغفل  ،  هو الذي يتذكر فال ينسى     - وهو العقل  -  فصاحب اللب 
نتفع ا فال يعـيش     وأن ي ؛  وظيفته أن يذكر موحيات اهلدى ودالئله      . . وهذه وظيفة العقل   . . الضالل

 . الهيا غافال
هذه هي القاعـدة    . فهي معقودة مبشيئة اهللا سبحانه    ،   هذه احلكمة يؤتيها اهللا من يشاء من عباده       

ويف الوقت ذاتـه يقـرر       . . رد كل شيء إىل املشيئة املطلقة املختارة      : األساسية يف التصور اإلسالمي   
بل يعينـه  ، ا سعيها وجاهد فيها فإن اهللا ال حيرمه منها أن من أراد اهلداية وسعى هل     : القرآن حقيقة أخرى  

ليطمئن كل من يتجـه إىل       . .  " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني        :  " عليها
 . ومتنحه ذلك اخلري الكثري، هدى اهللا أن مشيئة اهللا ستقسم له اهلدى وتؤتيه احلكمة

الشيطان يعـدكم الفقـر     :  مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعاىل       وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل     
 "   . . . يؤيت احلكمة من يشاء   . واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم       ،  ويأمركم بالفحشاء 

 . . 
أن يستمع إىل وعد اهللا     . وطريق الشيطان . طريق اهللا :  إن أمام اإلنسان طريقني اثنني ال ثالث هلما       

ومن ال يسري يف طريق اهللا ويسمع وعده فهو سائر يف طريق الشـيطان              .  إىل وعد الشيطان   أو أن يستمع  
وما عـداه فهـو      . . املنهج الذي شرعه اهللا    . . ليس هنالك إال منهج واحد هو احلق       . . ومتبع وعده 

 . للشيطان ومن الشيطان
 تبقى حجة ملن يريـد  كي ال.  هذه احلقيقة يقررها القرآن الكرمي ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد    

 . . ليست هنالك شبهة وال غشـاوة     . أن ينحرف عن منهج اهللا مث يدعي اهلدى والصواب يف أي باب           
 . .  وملن شاء أن خيتـار     . . طريق اهللا أو طريق الشيطان    . منهج اهللا أو منهج الشيطان    . أو الشيطان . اهللا
وإمنا هـو    . . بهة وال غبش وال غشاوة    ال ش  . .  " ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة         " 

 ! ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل . . وهو احلق واحد ال يتعدد. اهلدى أو الضالل
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صـدقة كـان أم    . . إن اهللا يعلم كل ما ينفقه املنفق . .  بعد ذلك نعود مع السياق إىل الصدقة     
 : ا وراءه من النيةومن مقتضى علمه أنه جيزي على الفعل وم. وسرا كان أم جهرا. نذرا

إن تبـدوا   . وما للظاملني من أنصـار    . وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه           " 
واهللا مبا  ،  ويكفر عنكم من سيئاتكم   ؛  وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم      ،  الصدقات فنعما هي  

  . .  " تعملون خبري
 وزكاة أو صدقة أو تطوعا باملال يف جهاد       : ن ماله  والنفقة تشمل سائر ما خيرجه صاحب املال م       

والنذر ال يكون لغـري اهللا      . والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه املنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم           . . 
كالذبائح اليت كان يقـدمها املشـركون       ،  فالنذر لفالن من عباده نوع من الشرك      . ولوجهه ويف سبيله  

 . ور اجلاهليةآلهلتهم وأوثام يف شىت عص
  . .  " وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه " 

يـثري يف    . . وعلى حركته وعمله  ،  على نيته وضمريه   - سبحانه -  وشعور املؤمن بأن عني اهللا    
، شعور التقوى والتحرج أن يهجس يف خاطره هـاجس ريـاء أو تظـاهر             ؛  حسه مشاعر حية متنوعة   

. وشعور االطمئنان على اجلزاء والثقة بالوفاء     . هاجس خوف من الفقر أو الغنب     و،  وهاجس شح أو خبل   
  . . وشعور الرضى والراحة مبا وىف هللا وقام بشكر نعمته عليه ذا اإلنفاق مما أعطاه

والذي مينع اخلري بعد ما أعطاه      ؛  والذي ال يؤدي احلق هللا ولعباده     ؛   فأما الذي ال يقوم حبق النعمة     
 : وظامل لنفسه، وظامل للناس، ظامل للعهد. فهو ظامل .  .اهللا إياه

  . .  " وما للظاملني من أنصار " 
مقسط قائم بعهد اهللا معه     : والناس يف هذا الباب صنفان    . واملنع ظلم وجور  .  فالوفاء عدل وقسط  
ملني مـن   وما للظا  "  . . مل يعط احلق ومل يشكر    ،  وظامل ناكث لعهد اهللا   . إن أعطاه النعمة وىف وشكر    

  . .  " أنصار
وأجدر أن تربأ من شـوائب التظـاهر        ؛   وإخفاء الصدقة حني تكون تطوعا أوىل وأحب إىل اهللا        

 . . وفشو هذا املعىن وظهوره خري    ،  فأما حني تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معىن الطاعة         . والرياء
 : ومن مث تقول اآلية
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فتشـمل   . .  " وها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم     وإن ختف . إن تبدوا الصدقات فنعما هي     " 
؛ وحتمد هذه يف موضعها وتلك يف موضـعها       ؛  هاتني احلالتني وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف        

 : وتعد املؤمنني على هذه وتلك تكفري السيئات
  . .  " ويكفر عنكم من سيئاتكم " 

وتصلها ،  أنينة والراحة من جانب آخر    والطم،   وتستجيش يف قلوم التقوى والتحرج من جانب      
 : باهللا يف النية والعمل يف مجيع األحوال

  . .  " واهللا مبا تعملون خبري " 
لنـدرك  ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده؛  وال بد أن نلحظ طول التوجيه إىل اإلنفاق 

 : أمرين
وحاجتها إىل التحريك   ،  لشح باملال بصر اإلسالم بطبيعة النفس البشرية وما خياجلها من ا        :  األول

وترتفـع إىل املسـتوى     ،  املستمر واالستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا احلرص وتنطلق من هذا الشح          
ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة يف البيئة العربيـة الـيت             : والثاين. الكرمي الذي يريده اهللا للناس    

كنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصـيت وثنـاء           ول . . اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم    
ومل يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم اإلسالم أن يتصـدقوا دون           ! الناس وتناقل أخباره يف املضارب واخليام     

وكان األمر يف حاجة إىل التربية      . متجهني هللا وحده دون الناس    ،  متجردين من هذا كله   ،  انتظار هلذا كله  
  . . وقد كان!  . . واهلتاف املستمر بالتسامي والتجرد واخلالص، واجلهد الكثري، الطويلة

|     |     | 
ذات ،  لفتة لتقرير مجلة حقائق كبرية     ع ومن مث لفتة من خطاب الذين آمنوا إىل خطاب الرسول         

 : ويف استقامة السلوك اإلسالمي على طريقه، أثر عميق يف إقامة التصور اإلسالمي على قواعده
وما تنفقون  . وما تنفقوا من خري فألنفسكم    . ولكن اهللا يهدي من يشاء    ،  ك هداهم ليس علي  " 

  . .  " وما تنفقوا من خري يوف إليكم وأنتم ال تظلمون. إال ابتغاء وجه اهللا
أنه كان يأمر بأال يتصـدق       ع عن النيب  ب عن ابن عباس   - بإسناده -  روى ابن أيب حامت   

فأمر بالصدقة   "  . . إىل آخرها  . . ليس عليك هداهم  :  "  اآلية إال على أهل اإلسالم حىت نزلت هذه      
  . . بعدها على كل من سألك من كل دين
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 ع ولو كان هو رسول اهللا     -  إن أمر القلوب وهداها وضالهلا ليس من شأن أحد من خلق اهللا           
ال سلطان ألحد   و،  وال يصرفها سواه  ،  وال حيكمها غريه  ؛  فهذه القلوب من صنعه   . إنه من أمر اهللا وحده    

 - ممـن يعلـم   ،  يعطيه من يشـاء   ،  فأما اهلدى فهو بيد اهللا    . وما على الرسول إال البالغ    . عليها إال اهللا  
وإخراج هذا األمر من اختصاص البشر يقرر احلقيقة اليت ال          . ويسعى إليه ،  أنه يستحق اهلدى   - سبحانه

 وليتلقى دالئل اهلدى من اهللا وحده     ،  دهبد أن تستقر يف حس املسلم ليتوجه يف طلب اهلدى إىل اهللا وح            
؛ فال يضيق صدره ـم وهـو يـدعوهم        ،  مث هي تفسح يف احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالني        . . 

 . وتوفيقهم إليه مبعرفته حني يريد، ويرتقب إذن اهللا لقلوم يف اهلدي، ويعطف عليهم
  . .  " ولكن اهللا يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم " 

. ولتبذل هلم اخلري والعون ما احتاجوا إليه منـك        ،  ولتفض عليهم مساحتك  ،   هلم صدرك   فلتفسح
 . وجزاء املنفق عند اهللا. وأمره إىل اهللا

 ومن هنا نطلع على بعض اآلفاق السامية السمحة الوضيئة اليت يرفع اإلسالم قلـوب املسـلمني             
وال ينهى عن اإلكـراه علـى   ؛ الدينية وحدهإن اإلسالم ال يقرر مبدأ احلرية  . . ويروضهم عليها،  إليها

 - يقرر السماحة اإلنسانية املستمدة من توجيـه اهللا       . إمنا يقرر ما هو أبعد من ذلك كله       . الدين فحسب 
ما داموا يف غري حالة حـرب مـع          - يقرر حق احملتاجني مجيعا يف أن ينالوا العون واملساعدة         - سبحانه

مـا  ،  ويقرر أن ثواب املعطني حمفوظ عند اهللا على كل حال         . دمدون نظر إىل عقي    - اجلماعة املسلمة 
وال يعرفها على حقيقتـها إال      ؛  وهي وثبة بالبشرية ال ينهض ا إال اإلسالم       . دام اإلنفاق ابتغاء وجه اهللا    

 : أهل اإلسالم
وما تنفقوا من خري يـوف      . وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا     ،  وما تنفقوا من خري فألنفسكم     " 

  . .  " وأنتم ال تظلمون، إليكم
 :  وال يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة يف اآلية عن شأن املؤمنني حني ينفقون

  . .  " وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا " 
ال ينفق عن هـوى وال عـن        . إنه ال ينفق إال ابتغاء وجه اهللا      .  إن هذا هو شأن املؤمن ال سواه      

ال ينفق لريكب الناس بإنفاقـه ويتعـاىل علـيهم          ! و يتلفت للناس يرى ماذا يقولون     ال ينفق وه  . غرض
خالصا متجردا  . ال ينفق إال ابتغاء وجه اهللا     ! ال ينفق لريضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان        ! ويشمخ

؛ ائـه ويطمـئن لثـواب اهللا وعط  ؛ ويطمئن لربكة اهللا يف ماله ؛  ومن مث يطمئن لقبول اهللا لصدقته      . . هللا
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ويرتفع ويتطهر ويزكو مبا أعطـى      . ويطمئن إىل اخلري واإلحسان من اهللا جزاء اخلري واإلحسان لعباد اهللا          
 ! وعطاء اآلخرة بعد ذلك كله فضل. وهو بعد يف هذه األرض

لطائفة مـن   ،  ويعرض صورة شفة عفة كرمية نبيلة     ؛   مث خيص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة      
وباإلسعاف فـال   ،  وحترك القلوب إلدراك نفوس أبية باملدد فال ون       ،  ملشاعرصورة تستجيش ا  . املؤمنني

 : وهي تأنف السؤال وتأىب الكالم، تضام
حيسبهم اجلاهل أغنياء   ،  ال يستطيعون ضربا يف األرض    ،  للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا      " 
  . .  " خري فإن اهللا به عليموما تنفقوا من . تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافا، من التعفف

؛ تركوا وراءهم أمواهلم وأهليهم   ،   لقد كان هذا الوصف املوحي ينطبق على مجاعة من املهاجرين         
كأهل الصفة الـذين   ع وحراسة رسول اهللا، وأقاموا يف املدينة ووقفوا أنفسهم على اجلهاد يف سبيل اهللا    

وأحصـروا يف اجلهـاد ال      .  من دوم عـدو    ال خيلص إليها   ع كانوا باملسجد حرسا لبيوت الرسول    
متجملون حيسبهم  . وهم مع هذا ال يسألون الناس شيئا      . يستطيعون ضربا يف األرض للتجارة والكسب     

  . . وال يفطن إىل حقيقة حاهلم إال ذوو الفراسة؛ من جيهل حاهلم أغنياء لتعففهم عن إظهار احلاجة
الـذين  ،  ينطبق على الكرام املعـوزين    . ألزمانينطبق على سواهم يف مجيع ا     ،   ولكن النص عام  

إم يتجملون كي ال    . ومتسك م كرامتهم أن يسألوا العون     ،  تكتنفهم ظروف متنعهم من الكسب قهرا     
ولكن ذا احلس املرهف والبصـرية      ،  حيسبهم اجلاهل مبا وراء الظواهر أغنياء يف تعففهم       ؛  تظهر حاجتهم 

  . . اعر النفسية تبدو على سيماهم وهم يداروا يف حياءفاملش. املفتوحة يدرك ما وراء التجمل
وهي صورة كاملة   . إا صورة عميقة اإلحياء تلك اليت يرمسها النص القصري لذلك النموذج الكرمي           

وتشخص املشـاعر   ،  ترسم املالمح والسمات  ،  وكل مجلة تكاد تكون ملسة ريشة     ! ترتسم على استحياء  
.  يتم قراءا حىت تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأمنا يراهـا            وما يكاد اإلنسان  . واالنفعاالت

 ! حىت لتكاد ختطر نابضة حية، وتلك طريقة القرآن يف رسم النماذج اإلنسانية
لن يكون إعطاؤهم إال سرا      . .  هؤالء الفقراء الكرام الذين يكتمون احلاجة كأمنا يغطون العورة        

ومن مث كان التعقيب موحيـا بإخفـاء الصـدقة           . . كرامتهمويف تلطف ال خيدش آباءهم وال جيرح        
 : مطمئنا ألصحاا على علم اهللا ا وجزائه عليها، وإسرارها
  . .  " وما تنفقوا من خري فإن اهللا به عليم " 

  . .  اهللا وحده الذي يعلم السر وال يضيع عنده اخلري
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وكل أوقـات   ،  ل كل طرائق اإلنفاق    وأخريا خيتم دستور الصدقة يف هذا الدرس بنص عام يشم         
 : وحبكم عام يشمل كل منفق لوجه اهللا؛ اإلنفاق

فلهم أجرهم عند رـم وال خـوف        ،  سرا وعالنية ،  الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار     " 
  . .  " عليهم وال هم حيزنون

.  يف ختامهـا   سواء يف صدر اآليـة أم     ،   ويبدو التناسق يف هذا اخلتام يف عموم النصوص ومشوهلا        
  . . وكأمنا هي اإليقاع األخري الشامل القصري

  . .  " الذين ينفقون أمواهلم " 
  . .  هكذا بوجه عام يشمل مجيع أنواع األموال

  . .  " سرا وعالنية. بالليل والنهار " 
  . .  لتشمل مجيع األوقات ومجيع احلاالت

  . .  " فلهم أجرهم عند رم " 
 . ورضوان اهللا. وجزاء اآلخرة. وبركة العمر. ن مضاعفة املالم.  هكذا إطالقا

  . .  " وال خوف عليهم وال هم حيزنون " 
  . . يف الدنيا ويف اآلخرة سواء . . وال حزن من أي حمزن،  ال خوف من أي خموف

  . .  إنه التناسق يف ختام الدستور القومي يوحي بذلك الشمول والتعميم
|     |     | 

فإن نظامه كله يقوم أوال على تيسـري العمـل          . فإن اإلسالم ال يقيم حياة أهله على العطاء       وبعد  
وعلى حسن توزيع الثروة بني أهله بإقامة هذا التوزيع على احلق والعدل بني اجلهـد               ؛  والرزق لكل قادر  

مرة يف  . .  ولكن هنالك حاالت تتخلف ألسباب استثنائية وهذه هي اليت يعاجلها بالصدقة           . . واجلزاء
وهي : صورة فريضة جتبيها الدولة املسلمة املنفذة لشريعة اهللا كلها وهي وحدها صاحبة احلق يف جبايتها              

ومرة يف صورة تطوع غري حمدود يؤديـه القـادرون          . مورد هام من موارد املالية العامة للدولة املسلمة       
هذا التعفف الـذي     . . تعفف االخذين وبضمانة  . مع مراعاة اآلداب اليت سبق بياا     . للمحتاجني رأسا 
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وقد رباه اإلسالم يف نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله            . تصف هذه اآلية صورة منه واضحة     
  . . أقل ما يكفيه يف حياته
مسعنـا أبـا    : قاال. عن عطاء بن يسار وعبد الرمحن بن أيب عمرة         - بإسناده -  روى البخاري 

، وال اللقمة واللقمتـان   ،  ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان     :  " ع قال رسول اهللا  : هريرة يقول 
  . .  " ال يسألون الناس إحلافا:  " اقرأوا إن شئتم يعين قوله "  . . إمنا املسكني الذي يتعفف

عن رجل من   ،  عن أبيه ،  حدثنا عبد احلميد بن جعفر    ،  حدثنا أبو بكر احلنفي   :  وروى اإلمام أمحد  
فوجدتـه  ، فانطلقت أسـأله ؟  كما يسأله الناس   ع أال تنطلق فتسأل رسول اهللا    :  قالت له أمه   أنه: مزينة

ومن يسأل الناس وله عـدل      . ومن استغىن أغناه اهللا   ،  ومن استعف أعفه اهللا   :  " قائما خيطب وهو يقول   
لغالمي و،  لناقة يل هلي خري من مخس أواق      : فقلت بيين وبني نفسي    " مخس أواق فقد سأل الناس إحلافا     

 . فرجعت ومل أسأله، ناقة أخرى فهي خري من مخس أواق
رجال كان بالشام    - بلغ احلارث : قال. عن حممد بن سريين    - بإسناده -  وقال احلافظ الطرباين  

ما وجد عبد اهللا رجال أهـون       : فقال. فبعث إليه ثالث مائة دينار    ،  أن أبا ذر كان به عوز      - من قريش 
 وآلل أيب ذر أربعون درمها     " من سأل وله أربعون فقد أحلف     :  " يقول ع مسعت رسول اهللا  ! عليه مين 

  . . يعين خادمني: قال أبو بكر بن عياش . . شاة وماهنان. . 
وال يؤخذ أجـزاء    ،  تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متحدة     ،   إن اإلسالم نظام متكامل   

وهكذا أنشأ جمتمعه الفريـد     . امل وتتناسق فتتك،  وهو يضع نظمه لتعمل كلها يف وقت واحد       . وتفاريق
  . . الذي مل تعرف له البشرية نظريا يف جمتمعات األرض مجيعا

|     |     | 
 +               مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإالَّ كَمقُوما الَ يبأْكُلُونَ الري الَِّذين

ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موِعظَةٌ من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف                  قَالُواْ  
لّه الْربا ويرِبـي     يمحق ال  275وأَمره ِإلَى اللِّه ومن عاد فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ            

 ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت وأَقَامواْ الصـالَةَ         276الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم        
           زحي مالَ هو ِهملَيع فوالَ خو ِهمبر ِعند مهرأَج مكَاةَ لَهاْ الزوآتونَ  وـواْ      277ننآم ا الَّـِذينها أَيي 

           ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهاللّـِه           278ات ـنٍب مـرواْ ِبحلُواْ فَأْذَنفْعت فَِإن لَّم 
        ونَ وظِْلمالَ ت اِلكُموأَم وسؤر فَلَكُم متبِإن توِلِه وسرونَ   وظْلَمةٌ       279الَ تِظـرٍة فَنرسِإن كَانَ ذُو عو 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

391

 واتقُواْ يوما ترجعونَ ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم توفَّى         280ِإلَى ميسرٍة وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ          
 _ 281كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ 

|     |     | 
الوجه الكاحل الطاحل هـو      . . الوجه اآلخر املقابل للصدقة اليت عرض دستورها يف الدرس املاضي         

 ! الربا
وأثـرة  ،  وقذارة ودنس ،  والربا شح  . . وتعاون وتكافل ،  وطهارة وزكاة ،   الصدقة عطاء ومساحة  

  . . وفردية
داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة مـن        والربا استر .  والصدقة نزول عن املال بال عوض وال رد       

. من جهده إن كان قد عمل باملال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده             . جهد املدين أو من حلمه    
أو كان قد أخذ املال للنفقة منه على نفسه وأهلـه ومل يسـترحبه              ،  ومن حلمه إن كان مل يربح أو خسر       

  . . شيئا
 ! الوجه الكاحل الطاحل . . آلخر املقابل للصدقةالوجه ا - الربا -  ومن مث فهو

عرضه عرضا  !  هلذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر اجلميل الودود           
وفسـاد يف   ،  ومن جفاف يف القلب وشر يف اتمع      . يكشف عما يف عملية الربا من قبح وشناعة       ،  منفرا

 . األرض وهالك للعباد
وال بلغ من   . ع أمر أراد اإلسالم إبطاله من أمور اجلاهلية ما بلغ من تفظيع الربا             ومل يبلغ من تفظي   

 - يف هذه اآليات ويف غريها يف مواضع أخـرى         - التهديد يف اللفظ واملعىن ما بلغ التهديد يف أمر الربا         
 القبيحة من   ولكن اجلوانب الشائهة  . فلقد كانت للربا يف اجلاهلية مفاسده وشروره      . وهللا احلكمة البالغة  

وال ،  وجهه الكاحل ما كانت كلها بادية يف جمتمع اجلاهلية كما بدت اليوم وتكشفت يف عاملنا احلاضـر                
. كانت البثور والدمامل يف ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم يف جمتمعنـا احلـديث                

تتكشف اليوم حكمتها على ضـوء      ،  فهذه احلملة املفزعة البادية يف هذه اآليات على ذلك النظام املقيت          
من يريد أن يتدبر     - ويدرك. أشد مما كانت متكشفة يف اجلاهلية األوىل      ،  الواقع الفاجع يف حياة البشرية    

يدرك اليوم من هذا كله ما مل يكن         - حكمة اهللا وعظمة هذا الدين وكمال هذا املنهج ودقة هذا النظام          
امامه اليوم من واقع العامل ما يصدق كل كلمة تصديقا          و. يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة      

والبشرية الضالة اليت تأكل الربا وتوكله تنصب عليها الباليا املاحقة الساحقة من جراء             . حيا مباشرا واقعا  
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حربا من اهللا تصب عليها      - حقا - وتتلقى. يف أخالقها ودينها وصحتها واقتصادها    ،  هذا النظام الربوي  
 ! وهي ال تعترب وال تفيق، وأمما وشعوبا، أفرادا ومجاعات . . بالنقمة والعذا

 وحينما كان السياق يعرض يف الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة مـن قواعـد                
وحيب للبشرية أن تستمتع    ،  النظام االجتماعي واالقتصادي الذي يريد اهللا للمجتمع املسلم أن يقوم عليه          

 . قابل ذلك النظام اآلخر الذي يقوم على األساس الربوي الشرير القاسي اللئيميف م . . مبا فيه من رمحة
وال يتفقان  ،  ومها ال يلتقيان يف تصور    ! والنظام الربوي . النظام اإلسالمي :  أما نظامان متقابالن  

قض إن كال منهما يقوم على تصور للحياة واألهداف والغايات ينا          . . وال يتوافقان يف نتيجة   ؛  يف أساس 
ومـن مث    . . وينتهي إىل مثرة يف حياة الناس ختتلف عن األخرى كل االخـتالف           . اآلخر متام املناقضة  

 ! وكان هذا التهديد الرعيب، كانت هذه احلملة املفزعة
على تصور معني ميثل احلق الواقع يف        - ونظام احلياة كلها   -  إن اإلسالم يقيم نظامه االقتصادي    

 . هذا الوجود
وهو خالق  ،  فهو خالق هذه األرض   . هو خالق هذا الكون    - سبحانه -  أساس أن اهللا    يقيمه على 

  . . هو الذي وهب كل موجود وجوده . . هذا اإلنسان
وهو مالك كل موجود مبا أنه هو موجده قد استخلف اجلنس اإلنساين يف              - سبحانه -  وإن اهللا 

ومل . على عهد منه وشرط   ،  من قوى وطاقات  ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات و        ؛  هذه األرض 
وإمنا استخلفه فيه يف إطار من احلدود       . يصنع فيه ما يشاء كيف شاء     ،  يترك له هذا امللك العريض فوضى     

فما وقع منه من    . وحسب شريعته ،  استخلفه فيه على شرط أن يقوم يف اخلالفة وفق منهج اهللا          . الواضحة
وما وقع منه خمالفا لشروط     .  وفق التعاقد فهو صحيح نافذ     عقود وأعمال ومعامالت وأخالق وعبادات    

فإذا انفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء ال يقره اهللا وال يقره املؤمنـون               . التعاقد فهو باطل موقوف   
 - حاكمهم وحمكـومهم   - والناس. هللا وحده  - كما هي يف الكون كله     - فاحلاكمية يف األرض  . باهللا

، أن خيرجوا عنـها    - يف مجلتهم  - وليس هلم ،   من تنفيذهم لشريعة اهللا ومنهجه     إمنا يستمدون سلطام  
 . ألم إمنا هم وكالء مستخلفون يف األرض بشرط وعهد وليسوا مالكا خالقني ملا يف أيديهم من أرزاق

وأن ،  فيكون بعضهم أوليـاء بعـض     ،   من بني بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بني املؤمنني باهللا          
ال على قاعدة الشيوع املطلق كمـا تقـول          - وا برزق اهللا الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل        ينتفع

فمن وهبه اهللا منهم سعة أفاض من سعته على من           - ولكن على أساس امللكية الفردية املقيدة     . املاركسية
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فال يكون   - همع تكليف اجلميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره اهللا ل           . قدر عليه رزقه  
وجعل الزكاة فريضة يف املال     . أحدهم كال على أخيه أو على اجلماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل             

 . والصدقة تطوعا غري حمدد. حمددة
ويتجنبوا السرف والشطط فيمـا     ،   وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد واالعتدال        

ومـن مث تظـل     . تمتعون به من الطيبات اليت أحلها هلـم       وفيما يس ؛  ينفقون من رزق اهللا الذي أعطاهم     
وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة      . حاجتهم االستهالكية للمال والطيبات حمدودة حبدود االعتدال      

 . وخباصة أن املؤمن مطالب بتثمري ماله وتكثريه. الزكاة وتطوع الصدقة
وال يكون مـن    ،   عنها األذى لآلخرين    وشرط عليهم أن يلتزموا يف تنمية أمواهلم وسائل ال ينشأ         

كـي  :  " ودوران املال يف األيدي على أوسع نطاق      ،  جرائها تعويق أو تعطيل جلريان األرزاق بني العباد       
  . .  " ال يكون دولة بني األغنياء منكم

 وفرض عليهم قيودا يف تنمية    ،  والنظافة يف الوسيلة والغاية   ،   وكتب عليهم الطهارة يف النية والعمل     
 . )1(أو تؤذي حياة اجلماعة وكياا ، املال ال جتعلهم يسلكون إليها سبال تؤذي ضمري الفرد وخلقه

وعلـى أسـاس عهـد    ؛  وأقام هذا كله على أساس التصور املمثل حلقيقة الواقع يف هذا الوجود 
  . . االستخالف الذي حيكم كل تصرفات اإلنسان املستخلف يف هذا امللك العريض

ونظام يقوم على تصـور     ؛  لربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور اإلمياين إطالقا         ومن مث فا  
ومن مث ال رعاية فيه للمباديء والغايات واألخالق اليت يريد          . تصور ال نظر فيه هللا سبحانه وتعاىل      . آخر

 . اهللا للبشر أن تقوم حيام عليها
فاإلنسان هـو سـيد هـذه    . اهللا وحياة البشر إنه يقوم ابتداء على أساس أن ال عالقة بني إرادة   

 ! وغري ملزم باتباع أوامر اهللا؛ وهو غري مقيد بعهد من اهللا؛ األرض ابتداء
غـري  . كما هو حر يف التمتع به     ،  ويف طرق تنميته  ،   مث إن الفرد حر يف وسائل حصوله على املال        

ومن مث فال اعتبـار     . ة اآلخرين وغري مقيد كذلك مبصلح   ؛  ملتزم يف شيء من هذا بعهد من اهللا أو شرط         
وقد تتدخل القوانني الوضعية    . ألن يتأذى املاليني إذا هو أضاف إىل خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته           

ويف منع أنواع مـن االحتيـال       ؛  يف حتديد سعر الفائدة مثال     - جزئيا - أحيانا يف احلد من حريته هذه     

                                                 
 " . دار الشروق " .  " العدالة االجتماعية يف اإلسالم :  " يف كتاب" سياسة املال :  "  يراجع فصل)1(
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ذا التدخل يعود إىل ما يتواضـع عليـه النـاس           ولكن ه . والغش والضرر ،  والنصب والغصب والنهب  
 ! ال إىل مبدأ ثابت مفروض من سلطة إهلية؛ وما تقودهم إليه أهواؤهم، أنفسهم

هو أن غاية الغايات للوجود اإلنساين هي حتصيله        .  كذلك يقوم على أساس تصور خاطىء فاسد      
يتكالب على مجع املـال وعلـى       ومن مث   ! واستمتاعه به على النحو الذي يهوى      - بأية وسيلة  - للمال

 ! ويدوس يف الطريق كل مبدأ وكل صاحل لآلخرين؛ املتاع به
ويشقيها يف حياا أفـرادا ومجاعـات ودوال        ،   مث ينشىء يف النهاية نظاما يسحق البشرية سحقا       

ـ      ؛  وحيطها أخالقيا ونفسيا وعصبيا   ؛  ملصلحة حفنة من املرابني   ،  وشعوبا و وحيدث اخللل يف دورة املال ومن
إىل تركيز السلطة احلقيقيـة      - كما انتهى يف العصر احلديث     - وينتهي . . االقتصاد البشري منوا سويا   

وشـرذمة ممـن ال     ؛  والنفوذ العملي على البشرية كلها يف أيدي زمرة من أحط خلق اهللا وأشدهم شرا             
م الذين يداينون النـاس     وهؤالء ه  . . وال يراقبون فيها عهدا وال حرمة     ،  يرعون يف البشرية إال وال ذمة     

وترجع إليهم احلصـيلة     - يف داخل بالدهم ويف خارجها     - كما يداينون احلكومات والشعوب   ،  أفرادا
يف صورة فوائد ربوية مل يبذلوا هم فيهـا    ،  وكد اآلدميني وعرقهم ودمائهم   ،  احلقيقية جلهد البشرية كلها   

 ! جهدا
وملا مل تكن هلم مبادىء وال أخـالق وال          . . فوذإمنا ميلكون الن   . .  وهم ال ميلكون املال وحده    

بل ملا كانوا يسخرون من حكاية األديـان واألخـالق واملثـل            ؛  تصور ديين أو أخالقي على اإلطالق     
فإم بطبيعة احلال يستخدمون هذا النفوذ اهلائل الذي ميلكونه يف إنشاء األوضاع واألفكـار              ؛  واملبادىء

وأقرب  . . وال تقف يف طريق جشعهم وخسة أهدافهم      ،  دة االستغالل واملشروعات اليت متكنهم من زيا    
اليت يدفع فيهـا    ،  الوسائل هي حتطيم أخالق البشرية وإسقاطها يف مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات           

وذلك مع الـتحكم يف   ! حيث تسقط الفلوس يف املصائد والشباك املنصوبة      ،  الكثريون آخر فلس ميلكونه   
مهما أدى هذا إىل األزمات الدورية املعروفة يف عـامل          ،  املي وفق مصاحلهم احملدودة   جريان االقتصاد الع  

وإىل احنراف اإلنتاج الصناعي واالقتصادي كله عما فيه مصلحة اموعة البشرية إىل مصلحة             ؛  االقتصاد
 ! الذين تتجمع يف أيديهم خيوط الثروة العاملية، اململوين املرابني

هـي أن    - ومل تكن ذه الصورة البشعة يف اجلاهليـة        -  العصر احلديث   والكارثة اليت متت يف   
الذين كانوا يتمثلون يف الزمن املاضي يف صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون اآلن                - هؤالء املرابني 

قد استطاعوا مبا لديهم من سلطة هائلة خميفة داخـل أجهـزة             - يف صورة مؤسسي املصارف العصرية    
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سواء يف ذلـك     . . ومبا ميلكون من وسائل التوجيه واإلعالم يف األرض كلها        ،  ملية وخارجها احلكم العا 
أن ينشئوا عقليـة     . . الصحف والكتب واجلامعات واألساتذة وحمطات اإلرسال ودور السينما وغريها        
 ويشـربون عـرقهم   ،  عامة بني مجاهري البشر املساكني الذين يأكل أولئك املرابون عظامهم وحلـومهم           

هذه العقلية العامة خاضعة لإلحياء اخلبيث املسموم بأن الربـا هـو             . . ودماءهم يف ظل النظام الربوي    
وأنه من بركات هذا    ؛  واألساس الصحيح الذي ال أساس غريه للنمو االقتصادي       ،  النظام الطبيعي املعقول  

 - ه مجاعة من اخليـاليني    وأن الذين يريدون إبطال   . النظام وحسناته كان هذا التقدم احلضاري يف الغرب       
وأم إمنا يعتمدون يف نظرم هذه على جمرد نظريات أخالقية ومثل خيالية ال رصيد هلا                - غري العمليني 

حىت ليتعـرض الـذين   ! وهي كفيلة بإفساد النظام االقتصادي كله لو مسح هلا أن تتدخل فيه     ؛  من الواقع 
 البشر الذين هم يف حقيقة األمر ضحايا بائسة هلذا          ينتقدون النظام الربوي من هذا اجلانب للسخرية من       

الذي تضطره عصابات املرابني العاملية ألن جيري       . ضحايا شأم شأن االقتصاد العاملي نفسه     ! النظام ذاته 
وينحرف عن أن يكون نافعا للبشـرية       ! ويتعرض للهزات الدورية املنظمة   . جريانا غري طبيعي وال سوي    

 !  على حفنة من الذئاب قليلةإىل أن يكون وقفا، كلها
وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبـه   -  إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة االقتصادية البحتة 

وأشربت عقوهلم وثقافتهم تلك السموم     ،  وهم قد نشأوا يف ظله    ؛  بعض أساتذة االقتصاد الغربيني أنفسهم    
ويف مقدمة هؤالء األسـاتذة الـذين       . صور واألخالق اليت تبثها عصابات املال يف كل فروع الثقافة والت        
األملاين ومدير بنك الرايخ األملـاين       " دكتور شاخت  " يعيبون هذا النظام من الناحية االقتصادية البحتة      

يتضح أن   ]غري متناهية   [   أنه بعملية رياضية   1953وقد كان مما قاله يف حماضرة له بدمشق عام          . سابقا
ذلك أن الدائن املرايب يربح دائمـا يف كـل          . صائر إىل عدد قليل جدا من املرابني      مجيع املال يف األرض     

 باحلساب الرياضي  - ومن مث فإن املال كله يف النهاية ال بد        . بينما املدين معرض للربح واخلسارة    ؛  عملية
األرض فإن معظم مـال     . وأن هذه النظرية يف طريقها للتحقق الكامل      ! أن يصري إىل الذي يربح دائما      -

أما مجيع املالك وأصحاب املصانع الـذين يسـتدينون مـن    ! بضعة الوف - ملكا حقيقيا  - اآلن ميلكه 
وجيين مثرة كـدهم    ،  فهم ليسوا سوى أجراء يعملون حلساب أصحاب املال       ،  وغريهم،  والعمال،  البنوك

 ! . أولئك األلوف
قتصادي على األساس الربـوي     فإن قيام النظام اال   .  وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة        

. جيعل العالقة بني أصحاب األموال وبني العاملني يف التجارة والصناعة عالقة مقامرة ومشاكسة مستمرة             
ومن مث ميسك املال حىت يزيد اضطرار التجارة والصناعة         . فإن املرايب جيتهد يف احلصول على أكرب فائدة       
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ىت جيد العاملون يف التجارة والصناعة أنه ال فائدة هلم مـن            ويظل يرفع السعر ح   ؛  إليه فريتفع سعر الفائدة   
عندئـذ يـنكمش    . . ألنه ال يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل هلم منه شيء       ،  استخدام هذا املال  

ويتعطـل  ،  وتضيق املصانع دائرة انتاجها   ؛  حجم املال املستخدم يف هذه ااالت اليت تشتغل فيها املاليني         
وجيد املرابون أن الطلب على املـال  ، وعندما يصل األمر إىل هذا احلد    .  القدرة على الشراء   فتقل،  العمال

فيقبل عليه العاملون يف الصناعة والتجارة      . يعودون إىل خفض سعر الفائدة اضطرارا     ،  قد نقص أو توقف   
. دورية العامليـة  وهكذا دواليك تقع األزمات االقتصادية ال      . . وتعود دورة احلياة إىل الرخاء    ،  من جديد 

 ! ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة
فإن أصحاب الصناعات والتجار ال     .  مث إن مجيع املستهلكني يؤدون ضريبة غري مباشرة للمرابني        

فهم يزيدوا يف أمثـان السـلع       . يدفعون فائدة األموال اليت يقترضوا بالربا إال من جيوب املستهلكني         
أمـا الـديون الـيت      . بؤها على أهل األرض لتدخل يف جيوب املرابني يف النهاية         االستهالكية فيتوزع ع  

تقترضها احلكومات من بيوت املال لتقوم باإلصالحات واملشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الـذين              
إذ أن هذه احلكومات تضطر إىل زيادة الضرائب املختلفة لتسـدد  . يؤدون فائدا للبيوت الربوية كذلك   

 . . وبذلك يشترك كل فرد يف دفع هذه اجلزية للمرابني يف ايـة املطـاف  .  هذه الديون وفوائدها  منها
مث تكون احلروب بسـبب      . . وال يكون االستعمار هو اية الديون     ،  وقلما ينتهي األمر عند هذا احلد     

 ! االستعمار
 جماله حبث مسـتقل     ال نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا       - يف ظالل القرآن   -  وحنن هنا 

فنكتفي ذا القدر لنخلص منه إىل تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمني إىل مجلة حقائق أساسـية                  - )1(
 : بصدد كراهية اإلسالم للنظام الربوي املقيت

أنه ال إسالم مع قيام نظام ربوي        - اليت جيب أن تكون مستيقنة يف نفوسهم       -:   احلقيقة األوىل 
 ميكن أن يقوله أصحاب الفتاوي من رجال الدين أو غريهم سـوى هـذا دجـل                 وكل ما . يف مكان 
ونتائجـه  ، يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربـوي     - كما بينا  - فأساس التصور اإلسالمي  . وخداع

 . العملية يف حياة الناس وتصورام وأخالقهم

                                                 
ليت كتبها املسلم العظيم السيد أبو األعلى املودودي عن الربا وعن أسس االقتصـاد   تراجع البحوث القيمة الدقيقة ا  )1(

 . . بني اإلسالم والنظم املعاصرة 
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 إمياا وأخالقها وتصورها للحياة     ال يف  - أن النظام الربوي بالء على اإلنسانية     :  واحلقيقة الثانية 
، وأنه أبشع نظام ميحق سعادة البشرية حمقا      ،  بل كذلك يف صميم حياا االقتصادية والعملية       - فحسب

الذي يبدو كأنه مساعدة مـن      ،  على الرغم من الطالء الظاهري اخلداع     ،  ويعطل منوها اإلنساين املتوازن   
 ! هذا النظام للنمو االقتصادي العام

وأن اإلنسان يف   ،  أن النظام األخالقي والنظام العملي يف اإلسالم مترابطان متاما        : قيقة الثالثة  واحل
وأنه خمترب ومبتلى وممتحن يف كل نشاط يقـوم بـه يف            ،  كل تصرفاته مرتبط بعهد االستخالف وشرطه     

ـ  ،  فليس هناك نظام أخالقي وحده ونظام عملي وحده       . وحماسب عليه يف آخرته   ،  حياته ا معـا   وإمنا مه
وأن االقتصاد  . وإمث يؤاخذ عليه إن أساء    ،  وكالمها عبادة يؤجر عليها إن أحسن     ،  يؤلفان نشاط اإلنسان  

وأن األخالق ليست نافذة ميكن االستغناء عنها مث تنجح حيـاة           ،  اإلسالمي الناجح ال يقوم بغري أخالق     
 . الناس العملية

وشـعوره جتـاه    ،   أن يفسد ضمري الفرد وخلقه     أن التعامل الربوي ال ميكن إال     :  واحلقيقة الرابعة 
وإال أن يفسد حياة اجلماعة البشرية وتضامنها مبا يبثه من روح الشره والطمع واألثرة              ؛  أخيه يف اجلماعة  

أما يف العصر احلديث فإنه يعد الدافع األول لتوجيه رأس املال إىل أحـط    . واملخاتلة واملقامرة بصفة عامة   
فيؤدي الفائدة الربويـة    ،  طيع رأس املال املستدان بالربا أن يربح رحبا مضمونا        كي يست . وجوه االستثمار 

ومن مث فهو الدافع املباشر الستثمار املال يف األفالم القـذرة والصـحافة             . ويفضل منه شيء للمستدين   
 . ماالقذرة واملراقص واملالهي والرقيق األبيض وسائر احلرف واالجتاهات اليت حتطم أخالق البشرية حتطي            

. بل مهه أن ينشىء أكثرها رحبـا      ؛  واملال املستدان بالربا ليس مهه أن ينشىء أنفع املشروعات للبشرية         . 
وهذا هو املشاهد اليـوم يف أحنـاء         . . ولو كان الربح أمتا جييء من استثارة أحط الغرائز وأقذر امليول          

 ! وسببه األول هو التعامل الربوي. األرض
فهو حني حيرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلـها         . اإلسالم نظام متكامل  أن  :  واحلقيقة اخلامسة 

ونظم جوانب احلياة االجتماعية حبيث تنتفي منها احلاجة إىل هذا          ؛  على أساس االستغناء عن احلاجة إليه     
 . بدون مساس بالنمو االقتصادي واالجتماعي واإلنساين املطرد، النوع من التعامل

 - حني يتاح له أن ينظم احلياة وفق تصوره ومنهجه اخلـاص           - اإلسالمأن  :  واحلقيقة السادسة 
إىل إلغاء املؤسسات واألجهزة الالزمة لنمـو احليـاة االقتصـادية           ،  لن حيتاج عند إلغاء التعامل الربوي     

مث يتركها تعمل وفق قواعد     . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه      . العصرية منوها الطبيعي السليم   
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املصارف والشركات وما إليهـا مـن مؤسسـات    : ويف أول هذه املؤسسات واألجهزة    . ليمةأخرى س 
 . االقتصاد احلديث

بـأن هنـاك    ،  ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسـلما        - وهي األهم  -:   واحلقيقة السابعة 
هنـاك اسـتحالة   كما أن   ! استحالة اعتقادية يف أن حيرم اهللا أمرا ال تقوم احلياة البشرية وال تتقدم بدونه             

 . . اعتقادية كذلك يف أن يكون هناك أمر خبيث ويكون يف الوقت ذاته حتميا لقيام احليـاة وتقـدمها            
وهـو  ؛  وهو األمر بتنميتها وترقيتـها    ؛  وهو مستخلف اإلنسان فيها   ،  فاهللا سبحانه هو خالق هذه احلياة     

أن يكون فيما حرمه اهللا شيء ال تقـوم         فهناك استحالة إذن يف تصور املسلم       . املريد هلذا كله املوفق إليه    
وإمنا هـو   . وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام احلياة ورقيها         . احلياة البشرية وال تتقدم بدونه    

أن الربا  : وسوء الفهم والدعاية املسمومة اخلبيثة الطاغية اليت دأبت أجياال على بث فكرة           . سوء التصور 
وبث هذا التصور اخلادع يف     . وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي      ،ضرورة للنمو االقتصادي والعمراين   

مث قيام احلياة احلديثة على هذا      . ومنابع املعرفة اإلنسانية يف مشارق األرض ومغارا      ،  مناهل الثقافة العامة  
وهي صعوبة تنشـأ    . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر     . األساس فعال بسعي بيوت املال واملرابني     

كما تنشأ ثانيا من ضعف التفكري وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد              .  من عدم اإلميان   أوال
وملكيـة  ،  وملكية للنفوذ داخل احلكومات العاملية    ،  املرابون يف بثه ومتكينه ملا هلم من قدرة على التوجيه         

 . ألدوات اإلعالم العامة واخلاصة
 . قتصاد العاملي اليوم وغدا على أساس غري األساس الربوي        إن استحالة قيام اال   :  واحلقيقة الثامنة 

أو هي أكذوبة ضخمة تعيش ألن األجهزة اليت يستخدمها أصحاب املصلحة يف            . ليست سوى خرافة  . 
أن تسـترد    - أو تعزم األمة املسلمة    - وتعزم البشرية ،  وأنه حني تصح النية   ! بقائها أجهزة ضخمة فعال   

وتريد لنفسها اخلري والسعادة والربكة مـع نظافـة اخللـق           ،  لربوية العاملية حريتها من قبضة العصابات ا    
والـذي طبـق    ،  الذي إراده اهللا للبشرية   ،  فإن اال مفتوح إلقامة النظام اآلخر الرشيد      ،  وطهارة اتمع 

 ! الو عقل الناس ورشدو، وما تزال قابلة للنمو حتت أشرافه ويف ظالله؛ ومنت احلياة يف ظله فعال، فعال
فحسبنا هذه اإلشارات املة     . .  وليس هناك جمال تفصيل القول يف كيفيات التطبيق ووسائله        

وأن اإلنسـانية   ؛  وقد تبني أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات احلياة االقتصادية           . )1(

                                                 
 .  ميكن الرجوع لبعض االقتراحات العملية يف حبوث األستاذ املودودي اليت سبقت اإلشارة إليها)1(
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وال ،   اليوم االحنراف ذاته   هي اإلنسانية اليت تنحرف   ؛  اليت احنرفت عن النهج قدميا حىت ردها اإلسالم إليه        
 . تفيء إىل النهج القومي الرحيم السليم

 فلننظر كيف كانت ثورة اإلسالم على تلك الشناعة اليت ذاقت منها البشرية ما مل تذق قط من                 
 : بالء

|     |     | 
ذلك بـأم   . الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس             " 

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلـه مـا          . وأحل اهللا البيع وحرم الربا    . إمنا البيع مثل الربا   : لواقا
ميحـق اهللا الربـا ويـريب       . ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون       . سلف وأمره إىل اهللا   

  . .  " واهللا ال حيب كل كفار أثيم. الصدقات
 : والتصوير املرعب،  إا احلملة املفزعة

  . .  " ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس " 
 . .  وما كان أي ديد معنوي ليبلغ إىل احلس ما تبلغه هذه الصورة اسمة احليـة املتحركـة                

فالنص يستحضرها لتؤدي دورهـا     . وهي صورة معروفة معهودة للناس     . . صورة املمسوس املصروع  
وهزها هزة عنيفة خترجهم من مألوف عـادم يف         ،  الستجاشة مشاعر املرابني   ،اإلحيائي يف إفزاع احلس   

وهي وسيلة يف التـأثري التربـوي        . . ومن حرصهم على ما حيققه هلم من الفائدة       ؛  نظامهم االقتصادي 
ولقد مضت معظم التفاسري على      . . بينما هي يف الوقت ذاته تعرب عن حقيقة واقعة        . ناجعة يف مواضعها  

 - فيما نـرى   - ولكن هذه الصورة  . هو القيام يوم البعث   ،  صود بالقيام يف هذه الصورة املفزعة     أن املق 
مث إا تتفق مع ما سيأيت بعدها من اإلنذار حبرب من           . واقعة بذاا يف حياة البشرية يف هذه األرض أيضا        

لضالة الـيت تتخـبط     وحنن نرى أن هذه احلرب واقعة وقائمة اآلن ومسلطة على البشرية ا           . اهللا ورسوله 
وقبل أن نفصل القول يف مصداق هذه احلقيقة من واقع البشـرية            . كاملمسوس يف عقابيل النظام الربوي    

وتصورات أهل اجلاهليـة    ؛  اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية اليت كان يواجهها القرآن يف اجلزيرة العربية           
  . . عنها

 نزلت هذه اآليات وغريها إلبطاله ابتداء كانت له          إن الربا الذي كان معروفا يف اجلاهلية والذي       
 . وربا الفضل. ربا النسيئة: صورتان رئيسيتان
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، إن ربا أهل اجلاهلية يبيع الرجل البيع إىل أجل مسـمى          :  "  فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة      
  " . ومل يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه، فإذا حل األجل

لك كذا وكذا وتؤخر    : فيقول،  ا يف اجلاهلية يكون للرجل على الرجل الدين       كانو "  وقال جماهد 
  " . عين فيؤخر عنه

. إنه معلوم أن ربا اجلاهلية إمنا كان قرضا مؤجال بزيادة مشـروطة           :  "  وقال أبو بكر اجلصاص   
  "  . . فأبطله اهللا تعاىل. فكانت الزيادة بدال من األجل

ألن . إن ربا النسيئة هو الذي كـان مشـهورا يف اجلاهليـة           :  "  وقال اإلمام الرازي يف تفسريه    
ورأس املال بـاق    ،  على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا       ،  الواحد منهم كان يدفع ماله لغريه إىل أجل       

  " . فإن تعذر عليه األداء زاده يف احلق واألجل. فإذا حل طالبه برأس ماله. حباله
  "  . . )1(ال ربا إال يف النسيئة :  " قال ع أن النيب ب  وقد ورد يف حديث أسامة بن زيد

. كبيع الذهب بالـذهب   .  أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة            
وقد أحلق هذا النوع بالربا ملا فيه        . . وهكذا . . والشعري بالشعري . والقمح بالقمح . والدراهم بالدراهم 

وهذه النقطـة شـديدة      . . ه من مشاعر مشاة للمشاعر املصاحبة لعملية الربا       وملا يصاحب ؛  من شبه به  
 ! األمهية لنا يف الكالم عن العمليات احلاضرة

، والرب بـالرب  ،  الذهب بالذهب والفضة بالفضة    " ع قال رسول اهللا  :  عن أيب سعيد اخلدري قال    
فمن زاد أو استزاد فقد أرىب       . . يدا بيد  . . لمثال مبث  . . وامللح بامللح ،  والتمر بالتمر ،  والشعري بالشعري 

  "  . . )2(اآلخذ واملعطي فيه سواء 
من أيـن    " ع بتمر برين فقال له النيب     ع جاء بالل إىل النيب   : وعن أيب سعيد اخلدري أيضا قال     

 ال. عني الربـا  . عني الربا ! أوه:  " فقال. كان عندنا متر رديء فبعت منه صاعني بصاع       : قال" ؟    هذا
  " . )3(مث اشتر به ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر. تفعل

                                                 
 .  رواه البخاري ومسلم)1(
 .  رواه الشيخان)2(
 . ه متفق علي)3(
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إذ تتوافر فيه العناصر األساسية لكل عمليـة        ،  فأما النوع األول فالربا ظاهر فيه ال حيتاج إىل بيان         
وكون هذه الفائـدة    . واألجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة      . الزيادة على أصل املال   : وهي. ربوية

  . . أي والدة املال للمال بسبب املدة ليس إال. طا مضمونا يف التعاقدشر
فما ال شك فيه أن هناك فروقا أساسية يف الشيئني املتماثلني هي اليت تقتضـي               ،   وأما النوع الثاين  

 . وذلك واضح يف حادثة بالل حني أعطى صاعني من متره الرديء وأخذ صاعا من التمر اجليد               . الزيادة
 فقد وصـفه  ! إذ يلد التمر التمر   ،  ن متاثل النوعني يف اجلنس خيلق شبهة أن هناك عملية ربوية          ولكن أل . 
. مث شراء الصنف املطلوب بالنقد أيضـا      . وأمر ببيع الصنف املراد استبداله بالنقد     . وى عنه . بالربا ع

 ! إبعادا لشبح الربا من العملية متاما
ولو من غـري  ،  ال يكون التأجيل يف بيع املثل باملثل كي "  . . يدا بيد :  "  وكذلك شرط القبض  

 ! وعنصر من عناصره، فيه شبح من الربا، زيادة
وبلغت كذلك حكمتـه يف     . بشبح الربا يف أية عملية     ع  إىل هذا احلد بلغت حساسية الرسول     
 . عالج عقلية الربا اليت كانت سائدة يف اجلاهلية
التصورات الرأمسالية الغربية والنظم الرأمساليـة الغربيـة أن          فأما اليوم فرييد بعض املهزومني أمام       

وإىل ،  باالستناد إىل حديث أسـامة     - ربا النسيئة  - يقصروا التحرمي على صورة واحدة من صور الربا       
الصور األخـرى    -!  وباسم اإلسالم  - دينيا - وأن حيلوا . وصف السلف للعمليات الربوية يف اجلاهلية     

 ! تنطبق يف حرفية منها على ربا اجلاهليةاملستحدثة اليت ال 
فاإلسالم  . .  ولكن هذه احملاولة ال تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر اهلزمية الروحية والعقلية             

فهو حني حرم الربا مل يكن حيرم صورة منـه  . إمنا هو نظام يقوم على تصور أصيل     . ليس نظام شكليات  
وكان شديد  . وحيارب عقلية ال تتمشى مع عقليته     ؛   تصوره إمنا كان يناهض تصورا خيالف    . دون صورة 

 ! احلساسية يف هذا إىل حد حترمي ربا الفضل إبعادا لشبح العقلية الربوية واملشاعر الربوية من بعيد جدا
سواء جاءت يف الصور اليت عرفتها اجلاهلية أم استحدثت هلا          .  ومن مث فإن كل عملية ربوية حرام      

 . . أو تتسم بسمة العقلية الربويـة     ،  ت تتضمن العناصر األساسية للعملية الربوية     ما دام . أشكال جديدة 
شعور احلصـول   . وما دام يتلبس ا ذلك الشعور اخلبيث      . وهي عقلية األثرة واجلشع والفردية واملقامرة     

 ! على الربح بأية وسيلة
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 ورسوله علـى اتمـع      ونستيقن من احلرب املعلنة من اهللا     .  فينبغي أن نعرف هذه احلقيقة جيدا     
 . الربوي

  . .  " الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس " 
وإن كـانوا هـم أول       -  والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم         

 . إمنا هم أهل اتمع الربوي كلهم - املهددين ذا النص الرعيب
، وشاهديه وكاتبـه  ،  آكل الربا وموكله   ع لعن رسول اهللا  : أنه قال  ا عن جابر بن عبد اهللا    

  "  . . )1(هم سواء :  " وقال
فأما يف اتمع الذي يقوم كله على األسـاس الربـوي           .  وكان هذا يف العمليات الربوية الفردية     

 .  جدالمطرودون من رمحته بال. معرضون حلرب اهللا. فأهله كلهم ملعونون
 إم ال يقومون يف احلياة وال يتحركون إال حركة املمسوس املضطرب القلق املتخبط الـذي ال                

وإذا كان هناك شك يف املاضي أيام نشـأة النظـام الرأمسـايل          . . ينال استقرارا وال طمأنينة وال راحة     
  . . لشك أبدافإن جتربة هذه القرون ال تبقي جماال ل، احلديث يف القرون األربعة املاضية

؛ هو عامل القلق واالضـطراب واخلـوف       - يف أحناء األرض   -  إن العامل الذي نعيش فيه اليوم     
ومبشاهدات املـراقبني   ،  باعتراف عقالء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه      - واألمراض العصبية والنفسية  

، ا بلغتـه احلضـارة املاديـة      وذلك على الرغم من كل م      . . والزائرين العابرين ألقطار احلضارة الغربية    
وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء املـادي  . واإلنتاج الصناعي يف جمموعه من الضخامة يف هذه األقطار        

وحـرب  ،  مث هو عامل احلروب الشاملة والتهديد الـدائم بـاحلروب املبيـدة            . . اليت تأخذ باألبصار  
 ! واالضطرابات اليت ال تنقطع هنا وهناك، األعصاب

وال يسر احليـاة    ،  وال الرخاء املادي  ،  اليت ال تزيلها احلضارة املادية    ،  الشقوة البائسة املنكودة   إا  
وما قيمة هذا كله إذا مل ينشىء يف النفوس السـعادة والرضـى             . املادية وخفضها ولينها يف بقاع كثرية     

 ؟ واالستقرار والطمأنينة
! يه غشاوة من صنع نفسه كي ال يـرى        وال يضع على عين   ؛   إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى      

ويف غريمها من األقطـار     ،  ويف السويد ،  يف أمريكا  . . حقيقة أن الناس يف أكثر بالد األرض رخاء عاما        

                                                 
 .  رواه مسلم وأمحد وأبو داود والترمذي)1(
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! أم قلقون يطل القلق من عيوم وهـم أغنيـاء   . . إن الناس ليسوا سعداء  . . اليت تفيض رخاء ماديا   
. وأم يغرقون هذا امللل يف العربدة والصخب تـارة        ! اإلنتاجوأن امللل يأكل حيام وهم مستغرقون يف        

. مث حيسون باحلاجة إىل اهلرب    . ويف الشذوذ اجلنسي والنفسي تارة    . الغريبة الشاذة تارة   " التقاليع " ويف
ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافـق          ! ومن اخلواء الذي يعشش فيها    . اهلرب من أنفسهم  

مث يطاردهم شـبح القلـق      ! ويهربون بالشذوذ . ويهربون باجلنون . فيهربون باالنتحار . احلياة وجرياا 
 ! واخلواء والفراغ وال يدعهم يسترحيون أبدا

 ؟ ملاذا
على كل   -  السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه األرواح البشرية اهلائمة املعذبة الضالة املنكودة           

وخواؤها مـن   . . من االطمئنان إىل اهللا    . . من اإلميان .  . من زاد الروح   - ما لديها من الرخاء املادي    
 . وخالفة األرض وفق عهده وشرطه، األهداف اإلنسانية الكبرية اليت ينشئها ويرمسها اإلميان باهللا

بالء االقتصاد الذي ينمو ولكنـه ال        . . بالء الربا  . .  ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبري     
إمنا ينمو مائال جاحنا إىل حفنة      . توزع خريات منوه وبركاا على البشرية كلها      ينمو سويا معتدال حبيث ت    

يقرضون الصناعة والتجـارة بالفائـدة      ،  القابعني وراء املكاتب الضخمة يف املصارف     ،  املمولني املرابني 
حل وجيربون الصناعة والتجارة على أن تسري يف طريق معني ليس هدفه األول سد مصـا     ؛  احملددة املضمونة 

واليت ـيء   ؛  واليت تكفل عمال منتظما ورزقا مضمونا للجميع      ؛  البشر وحاجام اليت يسعد ا اجلميع     
 - ولكن هدفه هو انتاج ما حيقق أعلى قدر من الـربح           . . طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية للجميع    

وف يف حياة البشـرية     وزرع الشك والقلق واخل   ،  ولو حطم املاليني وحرم املاليني وأفسد حياة املاليني       
 ! مجيعا

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من            :  " وصدق اهللا العظيم  
 ! وها حنن أوالء نرى مصداق هذه احلقيقة يف واقعنا العاملي اليوم . .  " املس

ه ليس هنـاك مـربر      اعترضوا بأن . على حترمي الربا   ع  ولقد اعترض املرابون يف عهد رسول اهللا      
 : لتحرمي العمليات الربوية وحتليل العمليات التجارية

  . .  " وأحل اهللا البيع وحرم الربا. إمنا البيع مثل الربا: ذلك بأم قالوا " 
 كما أن الربا حيقق فائدة ورحبا     ،  هي أن البيع حيقق فائدة ورحبا     ،   وكانت الشبهة اليت ركنوا إليها    

واملهارة الشخصية واجلهد الشخصي    . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    . وهي شبهة واهية  . . 
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أما العمليات الربوية فهي حمددة     . والظروف الطبيعية اجلارية يف احلياة هي اليت تتحكم يف الربح واخلسارة          
  . . وهذا هو مناط التحرمي والتحليل. وهذا هو الفارق الرئيسي. الربح يف كل حالة
ملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية حمرمة بسبب ضـمان الـربح                 إن كل ع  

 ! وال جمال للمماحلة يف هذا وال للمداورة . . وحتديده
  . . .  " وأحل اهللا البيع وحرم الربا " 

وألسباب أخرى كثرية جتعل عمليات التجارة يف أصـلها نافعـة           ؛   النتفاء هذا العنصر من البيع    
  . . )1(وعمليات الربا يف أصلها مفسدة للحياة البشرية ؛ ريةللحياة البش

دون أن حيـدث    ؛   وقد عاجل اإلسالم األوضاع اليت كانت حاضرة يف ذلك الزمان معاجلة واقعية           
 : هزة اقتصادية واجتماعية

  . .  " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا " 
فمن مسع موعظة ربه فانتهى فال يسترد منه ما سلف          .  ابتداء تشريعه   لقد جعل سريان نظامه منذ    
وهذا التعبري يوحي للقلب بأن النجـاة مـن          . . حيكم فيه مبا يراه   ،  أن أخذه من الربا وأمره فيه إىل اهللا       

كفـاين هـذا    : حىت يقول لنفسه  ؛  فيظل يتوجس من األمر   ؛  سالف هذا اإلمث مرهونة بإرادة اهللا ورمحته      
فال أضف إليه جديـدا     . ولعل اهللا أن يعفيين من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت         ،  ن العمل السىيء  الرصيد م 

 . وهكذا يعاجل القرآن مشاعر القلوب ذا املنهج الفريد!  . . بعد
  . .  " ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " 

ويعمقه يف  ،  ج التربوي الذي أشرنا إليه     وهذا التهديد حبقيقة العذاب يف اآلخرة يقوي مالمح املنه        
 ؛ القلوب

فيبعدون من حسام حسـاب اآلخـرة       ،  وجهل املوعد ،   ولكن لعل كثريين يغريهم طول األمد     
 - ال الربا  - ويقرر أن الصدقات  ،  فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك باحملق يف الدنيا واآلخرة مجيعا          ! هذا

 : ويلوح هلم بكره اهللا للكفرة اآلمثني. يستجيبون بالكفر واإلمثمث يصم الذين ال ؛ هي اليت تربو وتزكو
  . .  " واهللا ال حيب كل كفار أثيم، ويريب الصدقات، ميحق اهللا الربا " 

                                                 
 . وقد سبقت اإلشارة إليها. لألستاذ املودودي:  تراجع البحوث القيمة يف هذه املوضوعات)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

405

فها حنن أوالء نرى أنه ما من جمتمع يتعامل بالربا مث تبقى فيه بركة أو               .  وصدق وعيد اهللا ووعده   
إن اهللا ميحق الربا فال يفيض على اتمع الذي يوجد فيـه هـذا          . .رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة      

ولكـن  ،  رخاء وإنتاجا وموارد موفورة    - يف ظاهر األمر   - وقد ترى العني  . الدنس إال القحط والشقاء   
وقد أشرنا من قبـل  . الربكة ليست بضخامة املوارد بقدر ما هي يف االستمتاع الطيب اآلمن ذه املوارد      

وإىل القلق النفسي الـذي  ؛ نكدة اليت ترين على قلوب الناس يف الدول الغنية الغزيرة املوارد       إىل الشقوة ال  
حيث . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر واالضطراب على العامل كله اليوم          . ال يدفعه الثراء بل يزيده    

وتثقل احلياة على   ! ةكما تصحو وتنام يف هم احلرب البارد      ؛  تعيش البشرية يف ديد دائم باحلرب املبيدة      
وال يبارك هلم يف مال وال يف عمر وال          - سواء شعروا ذا أم مل يشعروا      - أعصاب الناس يوما بعد يوم    
 ! يف صحة وال يف طمأنينة بال

 املمثلني يف الصدقات املفروض منها واملتروك للتطوع       -  وما من جمتمع قام على التكافل والتعاون      
واالطمئنان دائما  ،  والتطلع دائما إىل فضل اهللا وثوابه     ،  ب والرضى والسماحة  وسادته روح املودة واحل    -

أفرادا  - ما من جمتمع قام على هذا األساس إال بارك اهللا ألهله           . . إىل عونه وإخالفه للصدقة بأضعافها    
 . ويف صحتهم وقوم ويف طمأنينة قلوم وراحة باهلم، يف ما هلم ورزقهم - ومجاعات

ألن هلم هـوى يف     ،  هم الذين ال يريدون أن يروا     ،   يرون هذه احلقيقة يف واقع البشرية       والذين ال 
أو الذين رانت على أعينهم غشاوة األضاليل املبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب املصلحة يف              ! عدم الرؤية 

 ! فضغطوا عن رؤية احلقيقة؛ قيام النظام الربوي املقيت
 .  .  " واهللا ال حيب كل كفار أثيم " 

من الكفـار    - بعد حترميه  -  وهذا التعقيب هنا قاطع يف اعتبار من يصرون على التعامل الربوي          
، وما من شك أن الذين حيلون ما حرم اهللا ينطبق عليهم وصف الكفر واإلمث             . الذين ال حيبهم اهللا   ،  اآلمثني

إمنا هو نظام   ؛  ليس كلمة باللسان  فاإلسالم  . حممد رسول اهللا  . ال إله إال اهللا   : ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة    
ولـيس يف اعتبـاره     ؛  وليس يف حرمة الربا شبهة     . . وإنكار جزء منه كإنكار الكل    ؛  حياة ومنهج عمل  

  . . والعياذ باهللا . . حالال وإقامة احلياة على أساسه إال الكفر واإلمث
|     |     | 
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، حق ألصحاب منهج الربـا ونظامـه      والتهديد السا ،  ويف الصفحة املقابلة لصفحة الكفر واإلمث     
وقاعدة احلياة املرتكزة   ،  وخصائص اجلماعة املؤمنة يف هذا اجلانب     ،  يعرض صفحة اإلميان والعمل الصاحل    

 : املقابل لنظام الربا - نظام الزكاة - إىل النظام اآلخر
وال ،  موأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند ر       ،  إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     " 

  . .  " خوف عليهم وال هم حيزنون
. عنصر البـذل بـال عـوض وال رد         " . الزكاة "  والعنصر البارز يف هذه الصفحة هو عنصر      

مث يعرض صورة األمن والطمأنينـة والرضـى   . والسياق يعرض ذا صفة املؤمنني وقاعدة اتمع املؤمن   
 . اإلهلي املسبغ على هذا اتمع املؤمن

الذي ال حيتاج إىل ضمانات النظام الربوي يف أي         ؛  كاة هي قاعدة اتمع املتكافل املتضامن      إن الز 
 . جانب من جوانب حياته
يف حسنا وحس األجيال التعيسة من األمة اإلسالمية اليت مل تشـهد             " الزكاة " وقد تت صورة  

أساس التصور اإلميـاين والتربيـة      ومل تشهد هذا النظام يقوم على       ؛  نظام اإلسالم مطبقا يف عامل الواقع     
مث يقيم هلا النظام الذي تتنفس فيـه        ،  فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة    ،  اإلميانية واألخالق اإلميانية  

يف مقابـل   ،  قاعدة هذا النظام   " الزكاة " وجيعل. تصوراا الصحيحة وأخالقها النظيفة وفضائلها العالية     
وجيعل احلياة تنمو واالقتصاد يرتقي عن طريـق اجلهـد          . ة الربوية نظام اجلاهلية الذي يقوم على القاعد     

 ! أو التعاون الربيء من الربا، الفردي
 تت هذه الصورة يف حس هذه األجيال التعيسة املنكودة احلظ اليت مل تشهد تلـك الصـورة                 

. سـاس الربـوي   القائم على األ  ،  إمنا ولدت وعاشت يف غمرة النظام املادي      . الرفيعة من صور اإلنسانية   
فتجعل املال ال   . والفردية األثرة اليت حتكم ضمائر الناس     ،  والتكالب والتطاحن ،  وشهدت الكزازة والشح  

ما مل  ،  وجعلت الناس يعيشون بال ضمانات    ! ينتقل إىل من حيتاجون إليه إال يف الصورة الربوية اخلسيسة         
وجعلـت  ! م يف مؤسسات التأمني الربوية    أو يكونوا قد اشتركوا جبزء من ماهل      ؛  يكن هلم رصيد من املال    

فوقر يف حـس هـذه      ! ما مل حتصل عليه بالطريقة الربوية     ،  التجارة والصناعة ال جتد املال الذي تقوم به       
 ! وأن احلياة ال تقوم إال على هذا األساس؛ األجيال املنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إال هذا النظام

ال ينـهض علـى     ،  ه األجيال حتسبها إحسانا فرديا هزيال      تت صورة الزكاة حىت أصبحت هذ     
وهي تتناول اثنني ونصفا يف املائة مـن        ،  ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة     ! أساسه نظام عصري  
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ويربيهم ،  يؤديها الناس الذين يصنعهم اإلسالم صناعة خاصة      ؟  )1(أصل رؤوس األموال األهلية مع رحبها       
وبنظام احلياة اخلاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الـذين مل  ، ريعاتبالتوجيهات والتش ،  تربية خاصة 
وتكفل ا كل من تقصـر بـه        . ال إحسانا فرديا  ،  حقا مفروضا ،  وحتصلها الدولة املسلمة  ! يعيشوا فيه 

؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أوالده مكفولة يف كل حالة           ؛  وسائله اخلاصة من اجلماعة املسلمة    
 . من حصيلة الزكاة، الغارم املدين دينه سواء كان دينا جتاريا أو غري جتاريوحيث يقضي عن 

فاتمع الذي يربيـه اإلسـالم بتوجيهاتـه    . إمنا املهم هو روحه   .  وليس املهم هو شكلية النظام    
ينبـع  ،  متكامل مع التشريعات والتوجيهـات    ،  متناسق مع شكل النظام وإجراءاته    ،  وتشريعاته ونظامه 

وهذه حقيقة قد ال يتصورها الـذين نشـأوا         .  ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة      التكافل من 
ونتذوقها بـذوقنا    - أهل اإلسالم  - ولكنها حقيقة نعرفها حنن   . وعاشوا يف ظل األنظمة املادية األخرى     

 وحـظ البشـرية الـيت      - فإذا كانوا هم حمرومني من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم          . اإلمياين
:  " وليحرموا من هذا اخلري الذي يبشر اهللا بـه        ! فليكن هذا نصيبهم   - صارت إليهم مقاليدها وقيادا   

، ليحرموا من الطمأنينة والرضـى     . .  " الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة       
 ! م حيرمونفإمنا جبهالتهم وجاهليتهم وضالهلم وعناده. فوق حرمام من األجر والثواب

أن ،  يعد الذين يقيمون حيام على اإلميان والصالح والعبـادة والتعـاون           - سبحانه -  إن اهللا 
 : وبالسعادة فال حيزنون. ويعدهم باألمن فال خيافون. حيتفظ هلم بأجرهم عنده

  . .  " وال خوف عليهم وال هم حيزنون، هلم أجرهم عند رم " 
وبـالقلق  ،  وبالتخبط والضالل ،  با واتمع الربوي باحملق والسحق     يف الوقت الذي يوعد أكلة الر     

 . واخلوف
! وتشهد اليوم هذا واقعا كذلك يف اتمع الربوي       ؛  وشهدت البشرية ذلك واقعا يف اتمع املسلم      

ومنسك بكل  ؛  ولو كنا منلك أن منسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حىت يستيقظ هلذه احلقيقة املاثلة               
ولكننا ال منلك إال أن نشـري إىل         . . لوكنا منلك لفعلنا   . . غمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع     عني م 

والقلوب بني أصـبعني مـن أصـابع         . . لعل اهللا أن يهدي البشرية املنكودة الطالع إليها       ؛  هذه احلقيقة 
  . . واهلدى هدى اهللا. الرمحن

|     |     | 
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فتنبـذ  ،  اليت تنبذ الربا من حياـا     ،  د اهللا به اجلماعة املسلمة    ويف ظل هذا الرخاء اآلمن الذي يع      
يف ظل هـذا الرخـاء       . . وتقيم هذه احلياة على اإلميان والعمل الصاحل والعبادة والزكاة        ،  الكفر واإلمث 

وإال فهـي   ؛  األمن يهتف بالذين آمنوا اهلتاف األخري ليحولوا حيام عن النظام الربوي الدنس املقيـت             
 : بال هوادة وال إمهال وال تأخري، علنة من اهللا ورسولهاحلرب امل
فإن مل تفعلوا فأذنوا    . وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني       ،  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا      " 

  . .  " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون. حبرب من اهللا ورسوله
فهم ليسوا مبؤمنني إال أن يتقـوا اهللا        .  على ترك ما بقي من الربا       إن النص يعلق إميان الذين آمنوا     

فإنه ال إميان بغري طاعة وانقياد واتباع ملا       . ليسوا مبؤمنني ولو اعلنوا أم مؤمنون     . ويذروا ما بقي من الربا    
بينما ،  انوال يدع إنسانا يتستر وراء كلمة اإلمي      . والنص القرآين ال يدعهم يف شبهة من األمر       . أمر اهللا به  

فالذين يفرقـون يف    . وال حيكمه يف معامالته   ،  وال ينفذه يف حياته   ،  هو ال يطيع وال يرتضي ما شرع اهللا       
مهما ادعوا اإلميان وأعلنوا بلسام أو حىت بشعائر العبادة         . الدين بني االعتقاد واملعامالت ليسوا مبؤمنني     

 ! األخرى أم مؤمنون
  . .  " إن كنتم مؤمنني . .  اهللا وذروا ما بقي من الربايا أيها الذين آمنوا اتقوا " 

وال مصادرة أمواهلم كلـها أو جـزء   ، مل يقرر استرداده منهم -  لقد ترك هلم ما سلف من الربا  
والتشـريع   . . وال حكم بغري تشريع    . . إذ ال حترمي بغري نص     . . منها بسبب أن الربا كان داخال فيها      

وبذلك جتنب  . فأما الذي سلف فأمره إىل اهللا ال إىل أحكام القانون          . . صدورهينفذ وينشىء آثاره بعد     
وهو املبدأ الذي أخذ به     . اإلسالم أحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا          

، ويسـريها ،  ذلك أن التشريع اإلسالمي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعيـة         ! التشريع احلديث حديثا  
ويف الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنني على قبوهلم هلذا التشريع           . . ويطلقها تنمو وترتفع معا   ،  هرهاويط

وهـو  . شعور التقـوى هللا    - مع هذا  - واستجاش يف قلوم  . وإنفاذه يف حيام منذ نزوله وعلمهم به      
فوق الضمانات  ،  فسوجيعله الضمان الكامن يف ذات األن     ،  الشعور الذي ينوط به اإلسالم تنفيذ شرائعه      

فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية اليت ال تستند إال للرقابة              . املكفولة بالتشريع ذاته  
حني ال يقوم من الضمري حارس له من تقـوى اهللا           ،  وما أيسر االحتيال على الرقابة اخلارجية     ! اخلارجية
 . سلطان

 : الترهيب الذي يزلزل القلوب . . ة الترهيبوإىل جوارها صفح . .  فهذه صفحة الترغيب
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  . .  " فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله " 
حرب رهيبة معروفـة     . . حرب تواجهها النفس البشرية    . . حرب من اهللا ورسوله   !  يا للهول 

 ! ؟  املاحقةفأين اإلنسان الضعيف الفاين من تلك القوة اجلبارة الساحقة . . مقررة العاقبة، املصري
عامله على مكة بعد نزول هذه اآليات اليت نزلت متأخرة أن حيارب آل              ع  ولقد أمر رسول اهللا   

يف خطبته يوم فتح مكة بوضع كـل ربـا يف    ع وقد أمر. املغرية هناك إذا مل يكفوا عن التعامل الربوي 
ه إىل ما بعد اإلسـالم بفتـرة        عن كاهل املدينني الذي ظلوا حيملون      - وأوله ربا عمه العباس    - اجلاهلية
وحان أن ينتقل نظامه االقتصادي كله من قاعـدة         ،  واستقرت قواعده ،  حىت نضج اتمع املسلم   ،  طويلة

 : يف هذه اخلطبة ع وقال. الربا الوبيئة
ومل يأمرهم   "  . . وأول ربا أضع ربا العباس    . وكل ربا يف اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني        " 

 . ليت سبق هلم أخذها يف حالة اجلاهليةبرد الزيادات ا
أن حيارب الذين يصرون على قاعـدة النظـام          - حني يقوم اتمع اإلسالمي    -  فاإلمام مكلف 

مـع  ، مانعي الزكاة ا كما حارب أبو بكر. ولو اعلنوا أم مسلمون  ،  ويعتون عن أمر اهللا   ،  الربوي
فليس مسلما من يأىب طاعة شـريعة       . إقامتهم للصالة و،  شهادم أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا         

 ! وال ينفذها يف واقع احلياة، اهللا
فهذه احلرب  .  على أن اإليذان باحلرب من اهللا ورسوله أعم من القتال بالسيف واملدفع من اإلمام             

. يعلى كل جمتمع جيعل الربا قاعدة نظامه االقتصادي واالجتمـاع          - كما قال أصدق القائلني    - معلنة
وحـرب  . وهي حرب على األعصاب والقلـوب . هذه احلرب معلنة يف صورا الشاملة الدامهة الغامرة 

حرب يسلط اهللا فيها بعض العصاة لنظامـه         . . وحرب على السعادة والطمأنينة   . على الربكة والرخاء  
وأخريا  . . حرب القلق واخلوف  . حرب الغنب والظلم  . حرب املطاردة واملشاكسة  . ومنهجه على بعض  

احلرب الساحقة املاحقة اليت تقوم وتنشأ من جراء النظـام          . حرب السالح بني األمم واجليوش والدول     
فاملرابون أصحاب رؤوس األموال العاملية هم الذين يوقدون هذه احلروب مباشرة أو عن             . الربوي املقيت 

قـع فيهـا الشـعوب      مث ت . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصـناعات       . طريق غري مباشر  
أو يزحفون وراء أمـواهلم بقـوة حكومـام         ! مث يتزامحون على الفرائس فتقوم احلرب     . واحلكومات

فيعم الفقر والسخط   ،  أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديوم       ! وجيوشها فتقوم احلرب  
إن مل يقـع     - وأيسر ما يقع   !فيفتحون قلوم للدعوات اهلدامة فتقوم احلرب     ،  بني الكادحني واملنتجني  
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وحتطم الكيان البشري من    ،  وانطالق سعار الشهوات  ،  وايار األخالق ،  هو خراب النفوس   - هذا كله 
 ! وتدمريه مبا ال تبلغه أفظع احلروب الذرية الرعيبة، أساسه

تأكـل   ؛وهي مسـعرة اآلن    . . وقد اعلنها اهللا على املتعاملني بالربا     .  إا احلرب املشبوبة دائما   
وهي غافلة حتسب أا تكسب وتتقـدم كلمـا رأت تـالل    ؛ األخضر واليابس يف حياة البشرية الضالة    

وكانت هذه التالل حرية بأن تسعد البشر لو أا نشـأت مـن              . . اإلنتاج املادي الذي خترجه املصانع    
نـق أنفـاس    ال متثل سوى ركـام خي      - وهي خترج من منبع الربا امللوث      - ولكنها؛  منبت زكي طاهر  

ال حتس آالم البشرية املسحوقة     ،  يف حني جتلس فوقه شرذمة املرابني العامليني      ؛  ويسحقها سحقا ،  البشرية
 ! حتت هذا الركام امللعون

وال يزال يدعو البشرية كلـها إىل املشـرع الطـاهر           ،   لقد دعا اإلسالم اجلماعة املسلمة األوىل     
 : ملنهج الويبءوإىل التوبة من اإلمث واخلطيئة وا، النظيف

  . .  " ال تظلمون وال تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " 
وال نظـام   ،  اجلاهلية اليت ال تتعلق بزمان دون زمان      . إا خطيئة اجلاهلية  .  فهي التوبة عن خطيئة   

 خطيئة تنشىء آثارها   . . إمنا هي االحنراف عن شريعة اهللا ومنهجه مىت كان وحيث كان           . . دون نظام 
وتنشىء آثارها يف حيـاة اجلماعـة وارتباطاـا         . يف مشاعر األفراد ويف أخالقهم ويف تصورهم للحياة       

ولو حسـب املخـدوعون     . ويف منوها االقتصادي ذاته   ،  وتنشىء آثارها يف احلياة البشرية كلها     . العامة
 ! إا وحدها األساس الصاحل للنمو االقتصادي، بدعاية املرابني

فأما تنمية املال فلها وسائلها      . . عدالة ال يظلم فيها دائن وال مدين      ،  ملال جمردا  واسترداد رأس ا  
ووسيلة املشاركة على طريقة املضاربة وهـي إعطـاء   . هلا وسيلة اجلهد الفردي   . األخرى الربيئة النظيفة  

 يف السوق ووسيلة الشركات اليت تطرح أسهمها مباشرة       . ومقامسته الربح واخلسارة  ،  املال ملن يعمل فيه   
ووسيلة إيداعها  . وتناول األرباح احلالل من هذا الوجه      - بدون سندات تأسيس تستأثر مبعظم الربح      -

على أن تساهم ا املصارف يف الشركات والصناعات واألعمال التجاريـة            - يف املصارف بدون فائدة   
عني الربح على نظـام معـني أو        مث مقامسة املود   - وال تعطيها بالفائدة الثابتة    - مباشرة أو غري مباشرة   

 وللمصارف أن تتناول قدرا معينا من األجر يف نظري إدارا هلذه األموال            . . اخلسارة إذا فرض ووقعت   
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وتصـح  ،  وهي ممكنة وميسرة حني تؤمن القلوب      . . ووسائل أخرى كثرية ليس هنا جمال تفصيلها      . . 
 ! )1(د العفن الننت اآلسن وجتنب املور، النيات على ورود املورد النظيف الطاهر

|     |     | 
: فليس السبيل هـو ربـا النسـيئة    . . ويكمل السياق األحكام املتعلقة بالدين يف حالة اإلعسار       

والتحبيب يف التصدق به ملن يريد مزيدا مـن         . ولكنه هو اإلنظار إىل ميسرة     . . بالتأجيل مقابل الزيادة  
 : اخلري أوىف وأعلى

  . .  " إن كنتم تعلمون . . وأن تصدقوا خري لكم. ة فنظرة إىل ميسرةوإن كان ذو عسر " 
إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية املتعبة        .  إا السماحة الندية اليت حيملها اإلسالم للبشرية      

إا الرمحة للدائن واملدين وللمجتمع الـذي يظـل         . يف هجري األثرة والشح والطمع والتكالب والسعار      
 ! ميعاجل

يف عقول املناكيد الناشئني يف هجري       " معقوال "  وحنن نعرف أن هذه الكلمات ال تؤدي مفهوما       
وخباصـة وحـوش     -!  وأن مذاقها احللو ال طعم له يف حسهم املتحجر البليد         ! اجلاهلية املادية احلاضرة  

اويج واملنكوبني الذين حتـل     املرابني سواء كانوا أفرادا قابعني يف زوايا األرض يتلمظون للفرائس من احمل           
فال جيـدون   ،  م املصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم يف بعض األحيان            

فيلجأون مرغمني إىل أوكـار     ؛  يف هذا العامل املادي الكز الضنني الشحيح من ميد هلم يد املعونة البيضاء            
سـواء كـانوا    ! تدفعها احلاجة وتزجيها الضرورة   . فرائس سهلة تسعى إىل الفخاخ بأقدامها     . الوحوش

غري أن هؤالء جيلسـون يف      . فكلهم سواء . أفرادا هكذا أو كانوا يف صورة بيوت مالية ومصارف ربوية         
، واملؤلفـات العلميـة  ، ووراءهم ركام من النظريات االقتصـادية ؛  املكاتب الفخمة على املقاعد املرحية    

كلـها قائمـة     . . والشرطة واحملاكم واجليوش  ،  التشريعات والقوانني و،  واألساتذة واملعاهد واجلامعات  
 . . وأخذ من جيرؤ على التلكؤ يف رد الفائدة الربوية إىل خزائنهم باسم القانون            ،  لتربير جرميتهم ومحايتها  

 ! ! 
ونثـق أن   . ولكنا نعرف أا احلـق     . .  حنن نعرف أن هذه الكلمات ال تصل إىل تلك القلوب         

 : شرية مرهونة باالستماع إليها واألخذ اسعادة الب

                                                 
 . .  تراجع حبوث األستاذ املودودي اليت سبقت اإلشارة إليها )1(
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 .  " وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة " 
إمنا ينظر حـىت    . أو من القانون واحملاكم   ،  ال يطارد من صاحب الدين     - يف اإلسالم  - إن املعسر 

 فاهللا يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه      . ه دين مث إن اتمع املسلم ال يترك هذا املعسر وعلي         . . يوسر
وهو خري للجماعـة كلـها وحلياـا        . وهو خري لنفسه كما هو خري للمدين      . إن تطوع ذا اخلري    -

 ! لو كان يعلم ما يعلمه اهللا من سريرة هذا األمر. املتكافلة
ويضيق ،  يق املدين  ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبريا من حكمته إذا كان الدائن سريوح يضا             

باالنتظار حـىت   - يف صورة شرط وجواب - فهنا كان األمر . وهو معسر ال ميلك السداد    . عليه اخلناق 
 . وكان جبانبه التحبيب يف التصدق بالدين كله أو بعضه عند اإلعسار. يوسر ويقدر على الوفاء

، ليـؤدي دينـه   ،  ة على أن النصوص األخرى جتعل هلذا املدين املعسر حظا من مصارف الزكا           
. وهم أصحاب الـديون    "  . . . والغارمني . . . إمنا الصدقات للفقراء واملساكني   :  " وييسر حياته 

مث قعـدت ـم     . إمنا أنفقوها يف الطيب النظيف    . الذين مل ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم       
 ! الظروف

، وتتمىن لو ترتل عن الدين كله     ،  س املؤمنة الذي ترجف منه النف   ،   مث جييء التعقيب العميق اإلحياء    
 : مث متضي ناجية من اهللا يوم احلساب

  . .  " وهم ال يظلمون، مث توىف كل نفس ما كسبت. واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا " 
له يف القلب املـؤمن     ،  مث توىف كل نفس ما كسبت يوم عسري       ،   واليوم الذي يرجعون فيه إىل اهللا     

والوقوف بني يدي اهللا يف هذا اليوم       . وله يف ضمري املؤمن هول    ،  اضر يف ضمري املؤمن   ومشهده ح ؛  وقع
 ! خاطر يزلزل الكيان

إنه التصفية   . . جو الكسب واجلزاء  . جو األخذ والعطاء  .  وهو تعقيب يتناسق مع جو املعامالت     
فما أجدر القلب املؤمن    . والقضاء األخري يف املاضي بني كل من فيه       . الكربى للماضي مجيعه بكل ما فيه     

 . أن خيشاه وأن يتوقاه
يقيمه اإلسالم هناك ال ميلك القلب فرارا منـه         ؛   إن التقوى هي احلارس القابع يف أعماق الضمري       

 ! ألنه يف األعماق هناك
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. رمحـة اهللا بالبشـر     . . احللم الندي املمثل يف واقع أرضـي       . . النظام القوي  . .  إنه اإلسالم 
 ! ويصدها عنه أعداء اهللا وأعداء اإلنسان؛ واخلري الذي تشرد عنه البشرية. إلنسانوتكرمي اهللا ل

|     |     | 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاِتب ِبالْعدِل               + 

 يكْتب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتب ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحق ولْيتـِق اللّـه ربـه والَ                 والَ يأْب كَاِتب أَنْ   
                  ِللْ ومفَلْي وِملَّ هأَن ي ِطيعتسالَ ي ِعيفًا أَوض ا أَوِفيهس قِه الْحلَيئًا فَإن كَانَ الَِّذي عيش هِمن سخبي  ـهِلي

                نَ ِمـنـوضرن تاِن ِممأَتراملٌ وجِن فَرلَيجا ركُوني فَِإن لَّم اِلكُمجِن من ريِهيدواْ شِهدشتاسِل ودِبالْع
اْ والَ تسـأَمواْ أَن     الشهداء أَن تِضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما اُألخرى والَ يأْب الشهداء ِإذَا ما دعو            

تكْتبوه صِغريا أَو كَِبريا ِإلَى أَجِلِه ذَِلكُم أَقْسطُ ِعند اللِّه وأَقْوم ِللشهادِة وأَدنـى أَالَّ ترتـابواْ ِإالَّ أَن                   
 تكْتبوها وأَشِهدواْ ِإذَا تبايعتم والَ يضآر       تكُونَ ِتجارةً حاِضرةً تِديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَالَّ        

                 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو ِبكُم وقفُس هلُواْ فَِإنفْعِإن تو ِهيدالَ شو 282كَاِتب 
اِتبا فَِرهانٌ مقْبوضةٌ فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّـِذي اؤتِمـن            وِإن كُنتم علَى سفٍَر ولَم تِجدواْ كَ      

                  ِلـيملُونَ عمعا تِبم اللّهو هقَلْب آِثم ها فَِإنهمكْتن يمةَ وادهواْ الشمكْتالَ تو هبر ِق اللّهتلْيو هتان283أَم 
ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تبدواْ ما ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِفـر                 لِّلَِّه ما   

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن ي284ِلم_  
|     |     | 

.  تكملة لألحكام السابقة يف درسي الصدقة والربا       هذه األحكام اخلاصة بالدين والتجارة والرهن     
أما هنا فاحلديث عـن   . . فقد استبعد التعامل الربوي يف الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية 

  . . وعن املعامالت التجارية احلاضرة املربأة من الربا، القرض احلسن بال ربا وال فائدة
حيث تتجلى الدقة    - إعجاب أمام التعبري التشريعي يف القرآن      وإن اإلنسان ليقف يف عجب ويف       

وحيـث ال  . وال تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر، العجيبة يف الصياغة القانونية حىت ما يبدل لفظ بلفظ       
وحيث يربط التشريع بالوجدان    . تطغى هذه الدقة املطلقة يف الصياغة القانونية على مجال التعبري وطالوته          

دون اإلخالل بترابط النص مـن ناحيـة الداللـة    ،  لطيف املدخل عميق اإلحياء قوي التأثري   الديين ربطا 
فينفي ،  وحيث يلحظ كل املؤثرات احملتملة يف موقف طريف التعاقد وموقف الشهود والكتاب           . القانونية

 وقـد   وحيث ال ينتقل من نقطة إىل نقطـة إال        . هذه املؤثرات كلها وحيتاط لكل احتمال من احتماالا       
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استوىف النقطة التشريعية حبيث ال يعود إليها إال حيث يقع ارتباط بينها وبني نقطـة جديـدة يقتضـي                   
  . . . اإلشارة إىل الرابطة بينهما

بل هـو  .  إن اإلعجاز يف صياغة آيات التشريع هنا هلو اإلعجاز يف صياغة آيات اإلحياء والتوجيه         
ولوال اإلعجاز ما   . وال ينوب فيه لفظ عن لفظ     ،  ظ واحد ألن الغرض هنا دقيق حيرفه لف     . أوضح وأقوى 

 . حقق الدقة الشتريعية املطلقة واجلمال الفين املطلق على هذا النحو الفريد
 ذلك كله فوق سبق التشريع اإلسالمي ذه املبادىء للتشريع املدين والتجاري حبـوايل عشـرة               

 ! كما يعترف الفقهاء احملدثون، قرون
|     |     | 

  . .  " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه"  
غري متروك لالختيار يف حالة     ،  فالكتابة أمر مفروض بالنص   . هذا هو املبدأ العام الذي يريد تقريره      

 . حلكمة سيأيت بياا يف اية النص. الدين إىل أجل
  . .  " وليكتب بينكم كاتب بالعدل " 

وحكمـة  . وليس أحد املتعاقـدين   .  للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        وهذا تعيني 
وهذا الكاتب مأمور أن    . هي االحتياط واحليدة املطلقة    - ليس أحد الطرفني يف التعاقد     - استدعاء ثالث 
  . . وال ينقص أو يزيد يف النصوص، فال مييل مع أحد الطرفني، يكتب بالعدل

  . .  " ما علمه اهللاوال يأب كاتب أن يكتب ك " 
كي ال يتأخر وال يأىب وال يثقل العمـل علـى            - بالقياس إىل الكاتب   -  فالتكليف هنا من اهللا   

وهي وفاء لفضل اهللا عليـه إذ علمـه         . حسابه فيها على اهللا   ،  فتلك فريضة من اهللا بنص التشريع     . نفسه
 . كما علمه اهللا " فليكتب . .  " كيف يكتب

ومن تعيني مـن يتـوىل   . قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة يف الدين إىل أجل        وهنا يكون الشارع    
وذلك اإلحياء بأن   ،  ومع التكليف ذلك التذكري اللطيف بنعمة اهللا عليه       . ومن تكليفه بأن يكتب   . الكتابة

  . . يلتزم العدل
  . .  وهنا ينتقل إىل فقرة تالية يبني فيها كيف يكتب
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فإن كان الذي عليـه احلـق       . وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا       .وليملل الذي عليه احلق    " 
  . .  " سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل

، ومقـدار الـدين   ،  هو الذي ميلي على الكاتب اعترافه بالدين       - الذي عليه احلق   -  إن املدين 
، أو قرب األجل  ،  فزاد يف الدين  ،  لو أملى الدائن  ذلك خيفة أن يقع الغنب على املدين         . . وشرطه وأجله 

واملدين يف موقف ضعيف قد ال ميلك معه إعالن املعارضة رغبـة يف             . أو ذكر شروطا معينة يف مصلحته     
فإذا كان املدين هو الذي ميلي مل ميل إال ما يريد االرتباط به             . فيقع عليه الغنب  ،  امتام الصفقة حلاجته إليها   

ويف الوقت ذاتـه يناشـد       . . وهو الذي ميلي  ،  كون إقراره بالدين أقوى وأثبت    مث لي . عن طيب خاطر  
أن يتقي اهللا ربه وال يبخس شيئا من الدين الذي يقر بـه وال مـن سـائر          - وهو ميلي  - ضمري املدين 

أي صـغريا أو     - أو ضـعيفا  . فإن كان املدين سفيها ال حيسن تدبري أموره        . . أركان اإلقرار األخرى  
أو ال يستطيع أن ميل هو إما لعي أو جهل أو آفة يف لسانه أو ألي سبب من األسـباب      - قلضعيف الع 

والعدل يذكر هنا لزيادة     . .  " بالعدل "  . . فليملل ويل أمره القيم عليه     . . املختلفة احلسية أو العقلية   
 الضمانات كلها لسالمة    كي تتوافر . ألن الدين ال خيصه شخصيا     - ولو قليال  - فرمبا اون الويل  . الدقة

 . التعاقد
، فينتقل الشارع إىل نقطة أخـرى يف العقـد        ،   وذا ينتهي الكالم عن الكتابة من مجيع نواحيها       

 : نقطة الشهادة
ممن ترضون من    - فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان     . واستشهدوا شهيدين من رجالكم    " 
  . .  " ىأن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخر - الشهداء

: والرضى يشمل معنـيني    -  " ممن ترضون من الشهداء    " – إنه ال بد من شاهدين على العقد        
 . . والثاين أن يرضى بشهادما طرفـا التعاقـد       . األول أن يكون الشاهدان عدلني مرضيني يف اجلماعة       

ـ     . ولكن ظروفا معينة قد ال جتعل وجود شاهدين أمرا ميسورا          تدعي النسـاء   فهنا ييسر التشـريع فيس
الذي ال  ،  وهو إمنا دعا الرجال ألم هم الذين يزاولون األعمال عادة يف اتمع املسلم السوي             ،  للشهادة

فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها يف رعاية أمثن األرصـدة           ،  حتتاج املرأة فيه أن تعمل لتعيش     
، يف مقابل لقيمات أو دريهمات تناهلا من العمـل         ،اإلنسانية وهي الطفولة الناشئة املمثلة جليل املستقبل      

فأما حني ال يوجد رجـالن      ! كما تضطر إىل ذلك املرأة يف اتمع النكد املنحرف الذي نعيش فيه اليوم            
ففي جمال التشريع يكون    ! إن النص ال يدعنا حندس    ؟  ولكن ملاذا امرأتان   . . فليكن رجل واحد وامرأتان   
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والضالل هنا ينشأ    . .  " أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى      " : كل نص حمددا واضحا معلال    
مما جيعلها ال تستوعب كـل دقائقـه        ،  فقد ينشأ من قلة خربة املرأة مبوضوع التعاقد       . من أسباب كثرية  

، ومالبساته ومن مث ال يكون من الوضوح يف عقلها حبيث تؤدي عنه شهادة دقيقـة عنـد االقتضـاء                  
. وقد ينشأ من طبيعة املرأة االنفعالية     . تعاون معا على تذكر مالبسات املوضوع كله      فتذكرها األخرى بال  

تستدعي أن تكون املـرأة     . فإن وظيفة األمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابال نفسيا يف املرأة حتما          
ىل الـتفكري   شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية ال ترجع فيهما إ            

فاملرأة شخصـية   ،  وهذه الطبيعة ال تتجزأ    . . وذلك من فضل اهللا على املرأة وعلى الطفولة        . . البطيء
بينما الشهادة على التعاقد يف مثل هذه املعـامالت يف           - حني تكون امرأة سوية    - موحدة هذا طابعها  

ووجود امرأتني فيه ضمانة أن     .  إحياء ووقوف عند الوقائع بال تأثر وال     ،  حاجة إىل جترد كبري من االنفعال     
 . فتتذكر وتفيء إىل الوقائع اردة - إذا احنرفت مع أي انفعال - تذكر إحدامها األخرى

يوجهه هنا إىل الشهداء أال يأبوا      ،   وكما وجه اخلطاب يف أول النص إىل الكتاب أال يأبوا الكتابة          
 : الشهادة

 .  " وال يأب الشهداء إذا ما دعوا " 
واهللا . فهي وسيلة إلقامة العدل وإحقاق احلق     .  فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      

وبدون تفضـل   . بدون تضرر أو تلكؤ   ،  هو الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعيه تلبية وجدانية         
 . إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدمها، كذلك على املتعاقدين أو على أحدمها

يؤكـد  . غرض عام للتشـريع   . فينتقل الشارع إىل غرض آخر    ،  ا ينتهي الكالم عن الشهادة     وهن
ويعاجل ما قد خيطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها حبجـة            - كرب الدين أم صغر    - ضرورة الكتابة 

 أو أنه ال ضرورة للكتابة بني صاحبيه ملالبسة مـن املالبسـات كالتجمـل   ، أن الدين صغري ال يستحق    
 : مث يعلل تشديده يف وجوب الكتابة تعليال وجدانيا وتعليال عمليا! واحلياء أو الكسل وقلة املباالة

وأقـوم  ،  ذلكم أقسـط عنـد اهللا     . إىل أجله  - صغريا أو كبريا   - وال تسأموا أن تكتبوه    " 
 .  " وأدىن أال ترتابوا، للشهادة

 حني حتس أن تكاليف العمل أضخم مـن         فهو إدراك النفعاالت النفس اإلنسانية     . .  ال تسأموا 
.  وهو إحياء وجداين بأن اهللا حيب هذا ويـؤثره   . أعدل وأفضل  . .  " ذلكم أقسط عند اهللا    "  . . قيمته

فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية اليت تعتمد على الـذاكرة             .  " وأقوم للشهادة " 
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أو الواحـد   ،  م كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد      وشهادة رجلني أو رجل وامرأتني أقو     . وحدها
 :  " وأدىن أال ترتابوا.  " والواحدة

أو الريبة يف أنفسكم ويف سواكم      ،  الريبة يف صحة البيانات اليت تضمنها العقد      .  أقرب لعدم الريبة  
 . إذا ترك األمر بال قيد

ودقـة  ،  رورة هذا التشريع  ويقتنع املتعاملون بض  ؛   وهكذا تتكشف حكمة هذه اإلجراءات كلها     
 . إا الصحة والدقة والثقة والطمأنينة. وصحة إجراءاته، أهدافه

. أما التجارة احلاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيـد الكتابـة          .  ذلك شأن الدين املسمى إىل أجل     
وتتكرر ،  عةواليت تتم يف سر   ،  وتكفي فيها شهادة الشهود تيسريا للعمليات التجارية اليت يعرقلها التعقيد         

وكـان شـريعة    ؛  ذلك أن اإلسالم وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل مالبساا          . يف أوقات قصرية  
 : وال تعويق جلريان احلياة يف جمراها، عملية واقعية ال تعقيد فيها

فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشـهدوا إذا        ،  إال أن تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم       " 
 .  " تبايعتم

وقـد وردت   . أما اإلشهاد فموجب  .  وظاهر النص أن اإلعفاء من الكتابة رخصة ال جناح فيها         
 . ولكن األرجح هو ذاك. بعض الروايات بأن اإلشهاد كذلك للندب ال للوجوب

والتقى كالمها عند شرطي الكتابة     ،  والتجارة احلاضرة ،  وقد انتهى تشريع الدين املسمى     -  واألن
فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبام من          - وب وعلى الرخصة  على الوج  - والشهادة

فاألن يوجب هلم احلماية والرعاية ليتوازن احلق       . لقد أوجب عليهم أال يأبوا الكتابة أو الشهادة        . . قبل
 . والواجب يف أداء التكاليف العامة

واهللا . قوا اهللا ويعلمكـم اهللا    وات. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم    . وال يضار كاتب وال شهيد     " 
 .  " بكل شيء عليم

وإذا وقـع فإنـه     . بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه اهللا عليه      ،   ال يقع ضرر على كاتب أو شهيد      
ألن الكتاب والشـهداء  . وهو احتياط ال بد منه    . يكون خروجا منكم عن شريعة اهللا وخمالفة عن طريقه        

فال بد من متتعهم بالضمانات اليت تطمئنـهم        . يف أحيان كثرية  معرضون لسخط أحد الفريقني املتعاقدين      
واحليدة يف مجيع   ،  وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة واألمانة والنشاط يف أداء الواجبات         ،  على أنفسهم 

ليسـتمد  ،  واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف    ،  وعلى عادة القرآن يف إيقاظ الضمري      - مث. األحوال
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؛ يدعو املؤمنني إىل تقـوى اهللا يف النهايـة         - ال من جمرد ضغط النص    ،  داخل النفس التكليف دفعته من    
وأن تقواه تفتح قلوم للمعرفـة      ،  وهو الذي يعلمهم ويرشدهم   ،  ويذكرهم بأن اهللا هو املتفضل عليهم     

 : ليقوموا حبق هذا اإلنعام بالطاعة والرضى واإلذعان، وىيء أرواحهم للتعليم
 .  " واهللا بكل شيء عليم. علمكم اهللاوي. واتقوا اهللا " 

فلـم  ،  آخرها يف النص ألا ذات ظروف خاصـة       ،   مث يعود املشرع إىل تكملة يف أحكام الدين       
فتيسـريا  . ذلك حني يكون الدائن واملدين على سفر فال جيدان كاتبـا          . . يذكرها هناك يف النص العام    

لشفوي بال كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن        رخص الشارع يف التعاقد ا    ،  مع ضمان الوفاء  ،  للتعامل
 : ضامن للدين

 .  " وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة " 
فهذا هو الضـمان    .  وهنا يستجيش الشارع ضمائر املؤمنني لألمانة والوفاء بدافع من تقوى اهللا          

 : واحملافظة الكاملة عليها ،ولرد األموال والرهائن إىل أصحاا، األخري لتنفيذ التشريع كله
 .  " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه " 

وكالمها مدعو ألداء ما اؤمتن عليه باسـم   ؛  والدائن مؤمتن على الرهن   ،   واملدين مؤمتن على الدين   
عـاين ذات إحيـاء يف      وكل هذه امل  . والرب هو الراعي واملريب والسيد واحلاكم والقاضي      . تقوى اهللا ربه  

ويف بعض اآلراء أن هذه اآلية نسـخت آيـة الكتابـة يف حالـة                . . موقف التعامل واالئتمان واألداء   
. واإلئتمان خاص ذه احلالـة    . فالكتابة واجبة يف الدين إال يف حالة السفر       ،  وحنن ال نرى هذا   . اإلئتمان

 . مؤمتن - يف هذه احلالة - والدائن واملدين كالمها
عند التقاضي يف هذه املـرة ال        - يتم احلديث عن الشهادة   ،  ظل هذه االستجاشة إىل التقوى    ويف  
 : ألا أمانة يف عنق الشاهد وقلبه - عند التعاقد
 .  " ومن يكتمها فإنه آمث قلبه. وال تكتموا الشهادة " 

والكتمـان   ،تنسيقا بـني االضـمار لـإلمث      . فينسب إليه اإلمث  .  ويتكىء التعبري هنا على القلب    
 . فليس هناك خاف على اهللا. ويعقب عليه بتهديد ملفوف. فكالمها عمل يتم يف أعماق القلب. للشهادة

 .  " واهللا مبا تعملون عليم " 
 !  وهو جيزي عليه مبقتضى علمه الذي يكشف اإلمث الكامن يف القلوب
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مالـك السـماوات    واستجاشة القلب للخوف من     ،   مث يستمر السياق يف توكيد هذه اإلشارة      
املتصرف يف مصـائر    ،  اازي عليها ،  العليم مبكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت     ،  واألرض وما فيهما  

 ! القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بال تعقيب، العباد مبا يشاء من الرمحة والعذاب
، كم بـه اهللا   وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسب       . هللا ما يف السماوات وما يف األرض       " 

 .  " واهللا على كل شيء قدير، فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء
ويربط بني التشريعات   ؛   وهكذا يعقب على التشريع املدين البحت ذا التوجيه الوجداين البحت         

. املؤلف من اخلوف والرجاء يف مالـك األرض والسـماء         ،  بذلك الرباط الوثيق  ،  للحياة وخالق احلياة  
وهي الضمان الوثيق املميز لشرائع      . . نات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية     فيضيف إىل ضما  

فاإلسالم يصـنع   . وهي والتشريع يف اإلسالم متكامالن     . . اإلسالم يف قلوب املسلمني يف اتمع املسلم      
. بيـة وتشـريع  تر. صنعة إهلية متكاملة متناسـقة   . ويصنع اتمع الذي يقنن له    ؛  القلوب اليت يشرع هلا   

وقـوانني  ،  فأىن تذهب شـرائع األرض    . ومنهج لإلنسان من صنع خالق اإلنسان      . . وتقوى وسلطان 
، حمدود الرؤيـة  ،  حمدود املعرفة ،  حمدود العمر ،  أىن تذهب نظرة إنسان قاصر    ؟  ومناهج األرض ،  األرض

وال ،  وال على رؤية  ،  يوال يكاد جيتمع اثنان منه على رأ      ،  فال يستقر على حال   ،  يتقلب هواه هنا وهناك   
والذي يعلـم   ،  والذي يعلم من خلق   ،  را الذي خلق  . وأىن تذهب البشرية شاردة عن را     ؟  على إدراك 

 ؟ يف كل حالة ويف كل آن، ما يصلح خللقه
الشقوة اليت بدأت يف الغرب هربا      .  أال إا الشقوة للبشرية يف هذا الشرود عن منهج اهللا وشرعه          

ومن إهلها الذي كانت تزعم أا تنطق بامسه وحترم علـى النـاس أن              ؛   الباغية هناك  من الكنيسة الطاغية  
فلما هـم النـاس أن    . . وتفرض عليهم بامسه اإلتاوات الباهظة واالستبداد املنفر     ؛  يتفكروا وأن يتدبروا  

، ولكنهم مل يقفوا عنـد حـد االعتـدال        . ختلصوا من الكنيسة وسلطاا   ،  يتخلصوا من هذا الكابوس   
 مث ختلصوا من كل دين يقودهم يف حيام األرضية مبنهج اهللا          ! تخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه     ف

 ! ! )1(وكانت الشقوة وكان البالء . . 

                                                 
دار .  " حملمد قطب" معركة التقاليد :  " وكتاب" اإلنسان بني املادية واإلسالم :  "  يراجع يف هذا املوضوع كتاب)1(

 " . الشروق 
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ما بالنا نشرد عـن اهللا ومنهجـه وشـريعته          ؟  فما بالنا  - حنن الذين نزعم اإلسالم    -  فأما حنن 
، وحيط عنا األثقـال   ،  فرض علينا إال كل ما يرفع عنا األغالل       ما بالنا وديننا السمح القومي مل ي      ؟  وقانونه

 ! ؟ ويفيض علينا الرمحة واهلدى واليسر واالستقامة على الطريق املؤدي إليه وإىل الرقي والفالح
|     |     | 

 +           مِباللِّه و نونَ كُلٌّ آمِمنؤالْمِه وبِه ِمن را أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر نـِلِه الَ     آمسرِبِه وكُتآلِئكَِتِه و
             ِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرا     285نفْسن اللّه كَلِّفالَ ي 

        نبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسِمـلْ       ِإالَّ وحالَ تـا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا ِإن ناِخذْنؤا الَ ت
علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنـا                     

 ) 286فَانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين وارحمنآ أَنت موالَنا 
|     |     | 

والكـبرية  ، الكبرية حبجمها التعبريي إذ هي أطول سـور القـرآن          . . هذا ختام السورة الكبرية   
، ومنهجها،  وصفة اجلماعة املسلمة  ،  مبوضوعاا اليت متثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور اإلمياين         

وطبيعة ،  وطبيعتهم،  وموقف أعدائها املناهضني هلا   ؛  ودورها يف الوجود  ،  فها يف األرض  وموق،  وتكاليفها
وتوقي مصريهم املنكود مـن جهـة       ،  ووسيلتها هي يف دفع غائلتهم عنها من جهة       ؛  وسائلهم يف حرا  

ممثلة يف تاريخ   ،  ومزالق خطاه ،  وفطرته،  كما شرحت السورة طبيعة دور اإلنسان يف األرض        . . أخرى
 . إىل آخر ما سبق تفصيله يف أثناء استعراض نصوصها الطويلة . . شرية وقصصها الواقعيالب

ولكنهما متثالن بذاما تلخيصا وافيا ألعظـم        . . يف آيتني اثنتني   . .  هذا ختام السورة الكبرية   
 . ختاما متناسقا مع موضوعاا وجوها وأهدافها. يصلح ختاما هلا. قطاعات السورة

الذين يؤمنون  ،  هدى للمتقني ،  ذلك الكتاب ال ريب فيه    . امل:  " السورة بقوله تعاىل   لقد بدأت   
والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل مـن قبلـك           ،  بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون     

سـل  وخباصة حقيقة اإلميان بالر   ،  وورد يف ثناياها إشارات إىل هذه احلقيقة       . .  " وباآلخرة هم يوقنون  
كل آمـن   . آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون       :  " وها هي ذي ختتم بقوله تعاىل      . . مجيعا

وهو ختام يتناسق مع البدء كأمـا        . .  " ال نفرق بني أحد من رسله     . باهللا ومالئكته وكتبه ورسله   
 ! دفتا كتاب
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كمـا   . . يف شىت شؤون احلياةوتشريعاا ،  وقد حوت السورة الكثري من تكاليف األمة املسلمة   
ويف ختامها جيـيء هـذا الـنص     . . ورد فيها الكثري عن نكول بين إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعام       
ال يريـد    - سـبحانه  - املبني أن اهللا  ،  املفصح عن احلد الفاصل بني النهوض بالتكاليف والنكول عنها        

:  وال يتركها سدى   - كما زعمت يهود عن را     - وأنه كذلك ال حيابيها   ،  اعنات هذه األمة وال إثقاهلا    
  . .  " هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها" 

وما أنعم اهللا عليهم به من فضل وما قابلوا بـه           ؛   وقد تضمنت السورة بعض قصص بين إسرائيل      
فتوبوا إىل بارئكم فـاقتلوا     :  " وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتل       ؛  هذا الفضل من جحود   

ربنا ال تؤاخـذنا إن نسـينا أو        :  " ويف ختامها يرد ذلك الدعاء اخلاشع من املؤمنني        . .  " أنفسكم
. ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا بـه . ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا      . أخطأنا

 .  . . .  " وأعف عنا واغفر لنا وارمحنا
وأمروا باجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهللا لـدفع الكفـر          ؛  قد فرض يف السورة على املؤمنني القتال       و
والنصر علـى   ،  وهي ختتم بالتجاء املؤمنني إىل رم يستمدون منه العون على ما كلفهم            . . والكافرين

 .  " أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين:  " عدوهم
  . . ري ويتناسق مع خط السورة األصيل إنه اخلتام الذي يلخص ويش

وهـي قائمـة يف     . وهلا داللتها الضخمة  ،  وهلا دورها ،   ويف هاتني اآليتني كل كلمة هلا موضعها      
من طبيعـة اإلميـان يف هـذا الـدين           . . من حقائق العقيدة   - وهو كبري  - العبارة لتمثيل ما وراءها   

وبالتكاليف ،  م - سبحانه - وتصورهم ملا يريده  ،  ومن حال املؤمنني به مع رم     . وخصائصه وجوانبه 
كـل   . . نعم . . ومن التجائهم إىل كنفه واستسالمهم ملشيئته وارتكام إىل عونه        . اليت يفرضها عليهم  

وعرف شـيئا   ،  عجيبة حىت يف نفس من عاش يف ظالل القرآن        . بصورة عجيبة . كلمة هلا دورها الضخم   
 ! األسرار يف كل آية من آياتهوطالع هذه ؛ من أسرار التعبري فيه

 :  فلننظر يف هذه النصوص بشيء من التفصيل
|     |     | 

ال . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله       . آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون        " 
  . .  " غفرانك ربنا وإليك املصري. مسعنا وأطعنا: وقالوا. نفرق بني أحد من رسله
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ولكل مجاعة تتمثـل    . للجماعة املختارة اليت متثلت فيها حقيقة اإلميان فعال       ،  لمؤمنني إا صورة ل  
 يف حقيقة اإلميان الرفيعة    - وهو جيمعها  - سبحانه - ومن مث كرمها اهللا    . . فيها هذه احلقيقة الضخمة   

وتعرف ؛  ةألا تدرك حقيقة الرسول الكبري    ؛  وهو تكرمي تدرك اجلماعة املؤمنة حقيقته      عمع الرسول  -
مـن  ،  يف آية واحدة  ،  يف صفة واحدة   ع وهو جيمع بينها وبني الرسول    ،  أي مرتقى رفعها اهللا إليه عنده     

 : كالمه اجلليل
  . .  " آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون " 

. تلقي قلبه النقـي للـوحي العلـي   .  وإميان الرسول مبا أنزل إليه من ربه هو إميان التلقي املباشر   
وبال أداة أو   ؛  احلقيقة اليت تتمثل يف كيانه بذاا من غري كد وال حماولة          . واتصاله املباشر باحلقيقة املباشرة   

 - وال يدركها من الوصـف    ،  وهي درجة من اإلميان ال جمال لوصفها فال يصفها إال من ذاقها           . واسطة
هو الذي يكرم اهللا عباده املؤمنني       ع إميان الرسول  - فهذا اإلميان ! إال من ذاقها كذلك    - على حقيقتها 

بطبيعة احلـال    ع على فارق ما بني مذاقه يف كيان الرسول       . فيجمعهم يف الوصف مع الرسول الكرمي     
 . وكيان أي سواه ممن مل يتلق احلقيقة املباشرة من مواله

 ؟  فما هي طبيعة هذا اإلميان وحدوده
. مسعنا وأطعنـا  : وقالوا.  بني أحد من رسله    ال نفرق . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله      " 

  . .  " غفرانك ربنا وإليك املصري
القائمة ،  اإلميان الذي يليق ذه األمة الوارثة لدين اهللا       .  إنه اإلميان الشامل الذي جاء به هذا الدين       

الـدعوة  السائرة يف موكـب    ،  الضاربة اجلذور يف أعماق الزمان    ،  على دعوته يف األرض إىل يوم القيامة      
اإلميان الذي يتمثل البشرية كلـها      ،  وموكب الرسول وموكب اإلميان املمتد يف شعاب التاريخ البشري        

فلـيس  . حزب اهللا وحزب الشيطان   . صف املؤمنني وصف الكافرين   : منذ نشأا إىل ايتها صفني اثنني     
 . هنالك صف ثالث على مدار الزمان

  . .  " كل آمن باهللا " 
وقاعدة اخللق وقاعدة   . وقاعدة املنهج الذي حيكم احلياة    .  يف اإلسالم قاعدة التصور     واإلميان باهللا 

 . وقاعدة كل حركة يتحركها املؤمن هنا أو هناك. االقتصاد
ومن مث إفراده بالسيادة علـى      . باأللوهية والربوبية والعبادة   - سبحانه -  اإلميان باهللا معناه إفراده   

 . مر من أمور احلياةضمري اإلنسان وسلوكه يف كل أ
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وال شريك لـه يف     . فال شريك له يف اخللق    . يف األلوهية أو الربوبية    - إذن -  ليس هناك شركاء  
وال يضـر أو  . وال يرزق الناس معه أحـد . وال يتدخل يف تصريفه للكون واحلياة أحد. تصريف األمور 
 .  ما يأذن به ويرضاهوال يتم شيء يف هذا الوجود صغريا كان أو كبريا إال. ينفع غريه أحد

. ال عبادة الشعائر وال عبادة اخلضوع والدينونة      .  وليس هناك شركاء يف العبادة يتجه إليهم الناس       
فيتلقى سلطانه من هذا املصـدر الـذي ال         ،  وال طاعة إال هللا وملن يعمل بأمره وشرعه       . فال عبادة إال هللا   
ومـن مث   . كهم هللا وحده حبكم هـذا اإلميـان       فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلو     . سلطان إال منه  

 . . ونظم االجتماع واالقتصاد ال تتلقى إال من صاحب السيادة الواحد األحد          ،  فالتشريع وقواعد اخللق  
طليقا مـن   ،  ومن مث ينطلق اإلنسان حرا إزاء كل من عدا اهللا          . . فهذا هو معىن اإلميان باهللا     . . من اهللا 

 . عزيزا على كل أحد إال بسلطان من اهللا، رعها اهللاكل قيد إال من احلدود اليت ش
 .  " ومالئكته " 

الذي حتدثنا عن قيمته يف حياة اإلنسان يف مطلـع  ،  واإلميان مبالئكة اهللا طرف من اإلميان بالغيب 
؛ وهو خيرج اإلنسان من نطاق احلواس املضروب على احليـوان          - يف اجلزء األول من الظالل     - السورة

 . . )1(خبصائصها املميـزة     " إنسانيته " وبذلك يعلن ؛  قى املعرفة مما وراء هذا النطاق احليواين      ويطلقه يتل 
ولكنه حيـس وجودهـا     ،  ذلك بينما هو يليب فطرة اإلنسان وشوقه إىل ااهيل اليت ال حتيط ا حواسه             

اشتطت وراء األساطري    - كما منحها اهللا له    - فإذا مل تلب هذه األشواق الفطرية حبقائق الغيب       . بفطرته
 . )2(أو أصيب الكيان اإلنساين باخللخلة واالضطراب ؛ واخلرافات لتشبع هذه اجلوعة

بوسائله احلسية  ،  ال سبيل لإلدراك البشري أن يعرفها بذاته      ،  إميان حبقيقة غيبية  :  واإلميان باملالئكة 
ومـن مث   . يء من تلك احلقائق الغيبية    بينما كيانه مفطور على الشوق إىل معرفة ش        . . والعقلية املهيأة له  

أن ميده   - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه          - شاءت رمحة اهللا باإلنسان   
 ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليهـا   - ويعينه على متثلها  ،  بطرف من احلقائق الغيبية هذه    

لطاقة يف حماولة الوصول إىل تلك احلقائق اليت ال يصـلح كيانـه             وبذلك يرحيه من العناء ومن تبديد ا       -
بـدليل أن الـذين أرادوا أن       ! وال يطمئن باله وال يقر قراره قبل احلصول عليها        ،  وفطرته بدون معرفتها  

                                                 
 . 40 - 39 يراجع اجلزء األول ص)1(
لشروق دار ا" ؟  " خطوط متقابلة يف النفس البشرية :  " فصل. منهج التربية اإلسالمية حملمد قطب    :  يراجع كتاب  )2(

 . " 
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أو ؛  استبدت ببعضهم خرافات وأوهام مضحكة    ،  فينفوا حقائق الغيب من حيام    ،  يتمردوا على فطرم  
 ! صام وامتألت بالعقد واالحنرافاتاضطربت عقوهلم واع

شأنه شأن اإلميان باحلقائق الغيبية املسـتيقنة        -  وفضال على ذلك كله فإن اإلميان حبقيقة املالئكة       
فال تنكمش صورة الكون يف تصـور       ،  يوسع آفاق الشعور اإلنساين بالوجود     - اليت جاءت من عند اهللا    

كما أنه يؤنس قلبه ذه األرواح املؤمنة من         - و ضئيل وه - املؤمن حىت تقتصر على ما تدركه حواسه      
وهو شعور لطيـف     - بإذن اهللا  - وتكون يف عونه على اخلري    ،  وتستغفر له ،  تشاركه إميانه بربه  ؛  حوله

املعرفة ذه احلقيقة وهي يف ذاا فضل مينحه اهللا للمـؤمنني           : مث هنالك املعرفة   . . ندي مؤنس وال شك   
  . . به ومبالئكته

 .  " ال نفرق بني أحد من رسله . .  "  " وكتبه ورسله"  
 واإلميان بكتب اهللا ورسله بدون تفرقة بني أحد من رسله هو املقتضى الطبيعي الذي ينبثق مـن                 

فاإلميان باهللا يقتضي االعتقاد بصحة كل ما جاء من عنـد           . اإلميان باهللا يف الصورة اليت يرمسها اإلسالم      
وتتضمنه الكتـب   ،  ووحدة األصل الذي تقوم عليه رسالتهم     ،  الذين يبعثهم اهللا  وصدق كل الرسل    ،  اهللا

فكلهم جـاء مـن عنـد اهللا        . ومن مث ال تقوم التفرقة بني الرسل يف ضمري املسلم          . . اليت نزلت عليهم  
حىت انتهى األمر إىل خامت النبـيني       ؛  باإلسالم يف صورة من صوره املناسبة حلال القوم الذين أرسل إليهم          

 . لدعوة البشرية كلها إىل يوم القيامة، فجاء بالصورة األخرية للدين الواحد ع حممد
وهي الوارثة لـه  ، وتقوم على دين اهللا يف األرض؛  وهكذا تتلقى األمة املسلمة تراث الرسالة كله    

فهم احلراس علـى    . بضخامة دورهم يف هذه األرض إىل يوم القيامة        - من مث  - ويشعر املسلمون ؛  كله
يف  - وراية اهللا وحـدها    - وهم املختارون حلمل راية اهللا    . أعز رصيد عرفته البشرية يف تارخيها الطويل      

من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية      ،  يواجهون ا رايات اجلاهلية املختلفة الشارات     ،  األرض
ـ       . . وصليبية واستعمارية وإحلادية   علـى  ، اهليون يف األرضإىل آخر شارات اجلاهلية اليت يرفعهـا اجل

 . اختالف األمساء واملصطلحات واختالف الزمان واملكان
ووارثـة لـه منـذ أقـدم        ،   إن رصيد اإلميان الذي تقوم األمة املسلمة حارسة عليه يف األرض          

، ومن الثقة والطمأنينة  ،  إنه رصيد من اهلدى والنور    . هو أكرم رصيد وأقومه يف حياة البشرية      ،  الرساالت
وما خيلو قلب بشري من هذا الرصيد حىت جيتاحه القلق           . . ومن املعرفة واليقني  ،  ضى والسعادة ومن الر 
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ال ،  مث يروح بتخبط يف ظلماء طاخية     . ويستبد به األسى والشقاء   ،  وتعمره الوساوس والشكوك  ،  والظالم
 ! يعرف أين يضع قدميه يف التيه الكئيب

صـرخات  ، وحرمت هذا النور، هذا األنسوحرمت ،  وصرخات القلوب اليت حرمت هذا الزاد    
هذا إذا كان يف هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة يف املعرفة وهلفـة              . . )1(موجعة يف مجيع العصور     

فقد ال حتس هذه اللهفة وال يؤرقها الشـوق إىل          ،  فأما القلوب البليدة امليتة اجلاسية الغليظة     . على اليقني 
وقد تـنطح   . ض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل األنعام وتستمتع       ومن مث متضي يف األر     . . املعرفة

وتنشـر  ،  وتزاول الطغيان واجلربوت والبغي والـبطش     ؛  أو تفترس وتنهش كالوحش   ،  وترفس كالبهيمة 
 ! مث متضي ملعونة من اهللا ملعونة من الناس . . الفساد يف األرض

                                                 
 :  يقول عمر اخليام)1(

 أحس فـي نفسي دبيـب الفنـاء     ومل أصـب يف العيش إال الشقـاء
 يا حسرتـا إن حـان حينـي ومل     يتح لفكري حـل لغـز القضـاء

 تـروح أيـامـي وال تعتــدي     كما ـب الريـح يف الفــدفــد
 نقضي والغـدأمس امل: وما طويت النفس مهــا على     يومني

 غد بظهر الغيب واليوم لــي     وكم خييـب الظـن يف املقبـل
 ولسـت بالغـافـل حتـى أرى     مجال دنيــاي وال أجتــلي

 مسعت يف حلمي صوتاً أصاب     ما فتق النــوم كمـام الشباب
 أفـق فإن النوم صنـو الردى     واشرب فمثـواك فراش التراب

 ورود     وميحي امسي من سجل الوجودسأنتحي املوت حثيـث ال
 هات اسقنيها يا منـى خاطري     فغاية األيام طــول اهلجــود

*** 
 " : العهد القدمي " ويقول اجلامعة بن داود يف 

. ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه الذي يتعبه حتت الشمس؟ دور ميضـي ودور جيـيء               . الكل باطل . باطل األباطيل 
الـريح تـذهب إىل   . الشمس تشرق والشمس تغرب، وتسرع إىل موضعها حيث تشـرق    . األبدواألرض قائمة إىل    

العني ال  . وال يستطيع اإلنسان أن خيرب بالكل     . تذهب دائرة دوراناً، وإىل مداراا ترجع     . اجلنوب، وتدور إىل الشمال   
فليس حتت الشـمس  . ذي يصنعما كان فهو يكون، والذي صنع فهو ال     . تشبع من النظر، واألذن ال متتلئ من السمع       

. ليس ذكر لألولني  . انظر، هذا جديد، فهو منذ زمان كان يف الدهور اليت كانت قبلنا           : إن وجد شيء يقال له    . جديد
 . .  " . واآلخرون أيضاً الذين سيكونون ال يكون هلم ذكر عند الذين يكونون بعدهم 
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 - خاويـة  - لو غرقت يف الرغد املادي    و -  واتمعات احملرومة من تلك النعمة جمتمعات بائسة      
وأمامنا يف أمـم     - ولو توافرت هلا احلريات واألمن والسالم اخلارجي       - قلقة - ولو تراكم فيها اإلنتاج   

 ! األرض شواهد على هذه الظاهرة ال ينكرها إال مراوغ يتنكر للحس والعيان
ويعرفـون أـم    ،  لطاعة والتسليم يتوجهون إىل رم با   ،   واملؤمنون باهللا ومالئكته وكتبه ورسله    

 : فيطلبون مغفرته من التقصري، صائرون إليه
 .  " وإليك املصري، غفرانك ربنا، مسعنا وأطعنا: وقالوا " 

، يتجلى يف السمع والطاعـة    .  ويتجلى يف هذه الكلمات أثر اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله         
فهو إفراد اهللا بالسيادة كما ذكرنا مـن  .  ما أمر به اهللاوالطاعة لكل، السمع لكل ما جاءهم من عند اهللا      

وال إميـان حيـث     . وإنفاذ لنهجه يف احلياة   ،  فال إسالم بال طاعة ألمر اهللا     . والتلقي منه يف كل أمر    ،  قبل
أو حيث  ،  أو حيث ال ينفذون شريعته    ؛  يعرض الناس عن أمر اهللا يف الكبرية والصغرية من شؤون حيام          

فاإلميـان  .  عن اخللق والسلوك واالجتماع واالقتصاد والسياسة من مصدر غري مصدره      يتلقون تصورام 
 . ما وقر يف القلب وصدقه العمل

وفـرائض اهللا  ؛ الشعور بالتقصري والعجز عن توفية آالء اهللا حق شكرها . .  ومع السمع والطاعة 
 : هاوااللتجاء إىل رمحة اهللا لتتدارك تقصريهم وعجزهم بسماحت. حق أدائها
  . .  " غفرانك ربنا " 

 ولكن طلب الغفران إمنا جييء بعد تقدمي االستسالم وإعالن السمع والطاعة ابتداء بال عنـاد أو                
املصري إليه يف كل    . املصري إليه يف الدنيا واآلخرة    . وإمنا يعقبه كذلك اليقني بأن املصري إىل اهللا        . . نكران

وال مرد لقضائه وال جنوة من عقابه إال        ،  وال عاصم من قدره   ؛  يهفال ملجأ من اهللا إال إل     . أمر وكل عمل  
 : برمحته وغفرانه

 .  " وإليك املصري " 
واإلميان باليوم اآلخر هو أحد مقتضيات       - كما رأينا  -  وهذا القول يتضمن اإلميان باليوم اآلخر     

نسان ليسـتخلفه يف األرض     الذي يقوم على أساس أن اهللا خلق اإل       ،  اإلميان باهللا وفق التصور اإلسالمي    
وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه يف     ؛  يتناول كل صغرية وكبرية من نشاطه يف هذه األرض        ،  بعهد منه وشرط  

فاليوم اآلخر واجلزاء فيه حتمية من حتميات اإلميـان          . . مث ينال جزاءه بعد اية االبتالء     ،  حياته الدنيا 
، ذا النحو هو الذي يكيف ضـمري املسـلم وسـلوكه          وهذا اإلميان على ه    . . وفق التصور اإلسالمي  
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والقيام على احلـق    ،  وحتقيق اخلري ،  فهو ميضي يف طريق الطاعة    . وتقديره للقيم والنتائج يف هذه العاجلة     
نصرا له أم   . كسبا له أم خسارة   . راحة له أم تعبا    - يف األرض  - واالجتاه إىل الرب سواء كانت مثرة ذلك      

ألن جزاءه هناك يف الدار اآلخرة بعـد جناحـه يف           . حياة له أو استشهادا   . اناوجدانا له أو حرم   . هزمية
ال يزحزحه عن الطاعة واحلق واخلري والرب أن تقف لـه الـدنيا كلـها      . . واجتيازه لالمتحان ،  االبتالء

 ! اكوينتظر اجلزاء هن؛ وينفذ عهده وشرطه؛ فهو إمنا يتعامل مع اهللا . . باملعارضة واألذى والشر والقتل
. اإلميان باهللا ومالئكتـه   : ترمسه هذه اآلية القصرية   . طابع العقيدة اإلسالمية  .  إا الوحدة الكربى  
والـيقني بيـوم    . واإلنابة إىل اهللا  ،  والسمع والطاعة ،  بال تفريق بني الرسل   ،  واإلميان جبميع كتبه ورسله   

 . احلساب
العقيـدة الـيت تصـور      . وآخر الرساالت  ،العقيدة الالئقة بأن تكون ختام العقائد     .  إنه اإلسالم 

وخط اهلداية املتصل املوصول بأيدي رسـل اهللا        . موكب اإلميان الواصب من مبتدى اخلليقة إىل منتهاها       
حىت جيـيء  : الكاشف هلا عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق . املتدرج بالبشرية يف مراقي الصعود    . مجيعا

 . دع للعقل البشري التفصيل والتطبيقوي، فيعلن وحدة الناموس كاملة، اإلسالم
تعترف . وال ملكا وال شيطانا   ،  ال حيوانا وال حجرا   ،   مث هي العقيدة اليت تعترف باإلنسان إنسانا      

، وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسـد ذي نـوازع         ،  مبا فيه من ضعف وما فيه من قوة       ،  به كما هو  
وتراعي التنسـيق بـني     ؛  لتكاليف ما يطيق  وتفرض عليه من ا    . . وروح ذي أشواق  ،  وعقل ذي تقدير  

 وتليب كل حاجات اجلسد والعقل والروح يف تناسق ميثل الفطرة         ؛  التكليف والطاقة بال مشقة وال إعنات     
 : تبعة اختياره للطريق الذي خيتار - بعد ذلك - مث حتمل اإلنسان. . 

 .  " هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها " 
؛  وهكذا يتصور املسلم رمحة ربه وعدله يف التكاليف اليت يفرضها اهللا عليه يف خالفته لـألرض               

ويطمئن إىل رمحة اهللا وعدله يف هذا       . ويف جزائه على عمله يف اية املطاف      ؛  ويف ابتالئه يف أثناء اخلالفة    
يؤمن أن اهللا الذي فرضها عليه      وهو  ،  وال يستثقلها كذلك  ،  وال يضيق ا صدرا   ،  فال يتربم بتكاليفه  ؛  كله

فضال عما يسكبه يف     - ومن شأن هذا التصور   . ولو مل تكن يف طاقته ما فرضها عليه       ،  أعلم حبقيقة طاقته  
وهو حيس أا داخلة يف     ،  أن يستجيش عزمية املؤمن للنهوض بتكاليفه      - القلب من راحة وطمأنينة وأنس    

، فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه         ؛   عليه ولو مل تكن داخلة يف طوقه ما كتبها اهللا        ؛  طوقه
، واستجاش عزميته ونفض الضعف عن نفسه وهم مهة جديدة للوفاء         ! أدرك أنه الضعف ال فداحة العبء     
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فهي التربية  ! وهو إحياء كرمي الستنهاض اهلمة كلما ضعفت على طول الطريق         ! ما دام داخال يف مقدروه    
 . فوق تزويد تصوره حبقيقة إرادة اهللا به يف كل ما يكلفه؛ رادتهكذلك لروح املؤمن ومهته وإ

 :  مث الشطر الثاين من هذا التصور
 .  " هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت " 

، فرديـة التبعـة    . . وال حتمل نفس إال ما اكتسبت     ؛  فال تنال نفس إال ما كسبت     ،   فردية التبعة 
وال ينتظـر   ،  فال حييل على أحد   . وما قيد فيها له أو عليه     ،  ورجعة كل إنسان إىل ربه بصحيفته اخلاصة      

أن جتعل كـل فـرد       - حني يستيقنها القلب   - ورجعة الناس إىل رم فرادى من شأا       . . عون أحد 
وتقف كل إنسان مدافعا عن حق اهللا       . وحدة إجيابية ال ترتل عن حق اهللا فيها ألحد من عباده إال باحلق            

فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق اهللا        . وكل إفساد ،  وكل إضالل ،  طغيانوكل  ،  فيه جتاه كل إغراء   
وعبوديتها له وحـده شـعورا      ،  وحق اهللا فيها هو طاعته يف كل ما أمر به ويف كل ما ى عنه               - فيها

 - أو حتت القهر والطغيـان    ،  فإذا فرط يف هذا احلق ألحد من العبيد حتت اإلغراء واإلضالل           - وسلوكا
ومـا  ؛  فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة وال شافع له            - قلبه مطمئن باإلميان  إال من أكره و   

ومن مث يستأسد كل     . . أحد من تلك العبيد حبامل عنه شيئا من وزره وال ناصر له من اهللا واليوم اآلخر               
وال ! دا وحيـدا  ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفر      ،  إنسان يف الدفع عن نفسه والدفاع عن حق اهللا فيها         

فمن مقتضيات اإلميان أن ينهض كل فرد يف اجلماعـة حبـق             - يف هذا املقام   - خوف من هذه الفردية   
، فهو مأمور أن يتكافل مع اجلماعة يف ماله وكسـبه         . بوصفه طرفا من حق اهللا يف نفسه      ،  اجلماعة عليه 

يت اخلري والرب وإزاحـة الشـر   ويف تثب،  ويف إحقاق احلق يف اتمع وإزهاق الباطل      ،  ويف جهده ونصحه  
 ! وكل أولئك حيسب له أو عليه يف صحيفته يوم يلقى اهللا فردا فيتلقى هنالك جزاءه . . والنكر

، فها هو ذا ينطلق من قلوم دعاء خافق واجف         . .  وكأمنا مسع املؤمنون هذه احلقيقة وأدركوها     
وصفوف املؤمنني قائمـة    ،   أمام مشهد الدعاء   فكأمنا حنن ؛  يذكره النص القرآين بطريقة القرآن التصويرية     

 : عقب إعالن حقيقة التكاليف وحقيقة اجلزاء؛ تردده يف خشوع
ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين مـن           . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       " 

ت موالنا فانصـرنا علـى      وارمحنا أن ،  واغفر لنا ،  واعف عنا . ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به       . قبلنا
  . .  " القوم الكافرين
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وحاجتهم إىل رمحتـه    ،  وإدراكهم لضعفهم وعجزهم  ؛   وهو دعاء يصور حال املؤمنني مع رم      
وانتسام إليه وجتـردهم    ،  والتجائهم إىل كنفه  ،  وإلصاق ظهورهم إىل ركنه   ؛  وإىل مدده وعونه  ،  وعفوه

كل أولئك يف نغمة وادعة      . . واستمدادهم النصر منه  واستعدادهم للجهاد يف سبيله     ؛  من كل من عداه   
  . . واجفة تصور بإيقاعاا وجيب القلب ورفرفة الروح

 .  " ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " 
 فدائرة اخلطأ والنسيان هي اليت حتكم تصرف املسلم حني ينتابه الضعف البشري الذي ال حيلـة                

وليس هو التبجح إذن باخلطيئـة أو اإلعـراض       . ربه يطلب العفو والسماح   ويف جماهلا يتوجه إىل     . له فيه 
ليس يف شيء من هـذا       . . أو الزيغ عن عمد وقصد    ؛  أو التعايل عن الطاعة والتسليم    ،  ابتداء عن األمر  

إال أن يتوب ويرجـع      . . وليس يف شيء من هذا يطمع يف عفوه أو مساحته         ؛  يكون حال املؤمن مع ربه    
رفع عن أميت   :  " ع فقال رسول اهللا  ،  وقد استجاب اهللا لدعاء عباده املؤمنني يف هذا        . . إىل اهللا وينيب  

 . )1( " اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  . .  " ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا " 

كما علمهم رم يف     - ومعرفتهم،   وهو دعاء ينبعث من وراثة األمة املسلمة لتراث الرسالة كله         
وما محلهم اهللا من اآلصار واألثقال      ؛  مبا كان من سلوك األمم اليت جاءا الرساالت قبلهم         - هذا القرآن 

:  ويف آية األنعام  . فقد حرم على بين إسرائيل بعض الطيبات بعملهم       . عقوبة هلم على بعض ما كان منهم      
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلـت        ومن البقر   ،  وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر      " 

وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفريا عن عبادم للعجل         . . )2( " ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم      
وهكـذا   . . أن يبتغوا فيه جتـارة أو صـيدا        " السبت " وحرم عليهم . كما سبق يف أول هذه السورة     

وقد بعـث اهللا الـنيب      ،  اال كاليت محلها على الذين من قبلهم      فاملؤمنون يدعون رم أال حيمل عليهم أثق      
فجـاءت   . .  " إصرهم واألغالل اليت كانت علـيهم     :  " األمي يضع عن املؤمنني به من البشر كافة       

ونيسـرك   " ع وقيل للرسول ،  تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة     ،  هينة لينة ،  هذه العقيدة مسحة ميسرة   
 .  " لليسرى

                                                 
 .  رواه الطرباين وغريه)1(
 . 146 سورة األنعام آية)2(
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والذي محله اهللا على عاتق األمم      ،  ر األكرب الذي رفعه اهللا عن كاهل األمة املسلمة         على أن اإلص  
هذا اإلصر األكرب هو إصر      . . اليت استخلفها يف األرض قبلهم فنقضت عهد االستخالف وحادت عنه         

أو لطبقته  ويف خضوع العبد للعبد لذاته      . ممثلة يف تشريع العبد للعبد    . عبودية العبد للعبد  . العبودية للبشر 
فردهم إىل عبادته وحده وطاعته     ،  فهذا هو اإلصر األكرب الذي أطلق اهللا عباده املؤمنني منه          . . أو جلنسه 

وحرر ذه العبودية هللا الواحد األحد أرواحهم وعقـوهلم وحيـام      . وتلقي الشريعة منه وحده   ،  وحده
 ! كلها من العبودية للعبيد

هـي   -  تلقي الشرائع والقوانني والقيم واملوازين منه وحـده        متمثلة يف  -  إن العبودية هللا وحده   
ومن سلطان السدنة   ،  االنطالق والتحرر من سلطان اجلبارين والطغاة     . نقطة االنطالق والتحرر البشري   

. ومن سلطان اهلوى والشـهوة    ،  ومن سلطان العرف والعادة   ،  ومن سلطان األوهام واخلرافات   ،  والكهنة
 . ل اإلصر الذي يلوي اعناق البشر وخيفض جباههم لغري الواحد القهارومن كل سلطان زائف ميث

ميثـل شـعورهم   :  " وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا         :  "  ودعاء املؤمنون 
 . كما ميثل خوفهم من االرتداد إىل ذلك الدرك السحيق؛ بنعمة االنطالق والتحرر من العبودية للعبيد

  . .  " ملنا ما ال طاقة لنا بهربنا وال حت " 
ولكنهم . فاملؤمنون ال ينوون نكوال عن تكليف اهللا أيا كان        .  وهو دعاء يشي حبقيقة االستسالم    

كي ال يعجزوا عنـه     . فقط يتوجهون إليه راجني متطلعني أن يرحم ضعفهم فال يكلفهم ما ال يطيقون            
ورجاء العبـد   . إنه طمع الصغري يف رمحة الكبري     .  . وإال فهي الطاعة املطلقة والتسليم     . . ويقصروا فيه 

وطلب ما هو من شأن اهللا يف معاملته لعباده من كـرم وبـر وود               . الضعيف يف مساحة املالك املتصرف    
 . وتيسري

الذي ال ميحو آثاره إال فضل اهللا العفـو         ،   مث االعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصري       
 : الغفور

 .  " لنا وارمحناواغفر ، واعف عنا " 
فالعبد مقصر مهما حيـاول مـن       . ونيل الرضوان ،   فهذا هو الضمان احلقيقي الجتياز االمتحان     

قال رسـول  ، عن عائشة رضي اهللا عنها . . ومن رمحة اهللا به أن يعامله بالعفو واملرمحة والغفران       . الوفاء
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إال أن  . وال أنـا  :  " قال؟  ا رسول اهللا  وال أنت ي  : قالوا "  . . ال يدخل أحدكم اجلنة بعمله    :  " ع اهللا
 . )1( " يتغمدين اهللا برمحته

 وشعور مع ذلك بالتقصري والعجز    . عمل بكل ما يف الوسع    :  وهذا هو قوام األمر يف حس املؤمن      
 . وتطلع إىل العفو واملغفرة والسماح. يف اهللا ال ينقطع - بعد ذلك - ورجاء. . 

إلحقـاق احلـق    ،  وهم يهمون باجلهاد يف سبيله    ،   ركن اهللا   وأخريا يلصق املؤمنون ظهورهم إىل    
يلصـق  .  " حىت ال تكون فتنة ويكـون الـدين هللا        " ،    ومتكني دينه يف األرض ومنهجه    ،  الذي إراده 

إذا انتسبت  . ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده      ؛  املؤمنون ظهورهم إىل ركن اهللا الركني     
وهم بامسـه   ؛  ويطلبون نصره ألوليائه مبا أنه هو موالهم الوحيد       ؛  والعنواناتاجلاهلية إىل شىت الشعارات     

 : يقاتلون الكفار اخلارجني
  . .  " فانصرنا على القوم الكافرين، أنت موالنا " 

وحاهلم مع رم يف    ،  ويلخص تصور املؤمنني  . ويلخص العقيدة .  إنه اخلتام الذي يلخص السورة    
  . . كل حني

 

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 . من الشرك وأهلهالرباءة السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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