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وهـو حارسـها    . وهو قوامها وكياا  . هو روحها وباعثها  . هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة     
 وةوهو يف النهاية املرجع الذي تستمد منه الدع       . وهو دستورها ومنهجها  . وهو بياا وترمجاا  . وراعيها

  .. وزاد الطريق، ومناهج احلركة، وسائل العمل - كما يستمد منه الدعاة -
ونستحضر يف تصورنا   ،   ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبني القرآن ما مل نتمثل يف حسنا            

ووجهت به أحداث واقعية يف حيـاة هـذه         ؛  ذات وجود حقيقي  ،  أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية      
وأديرت به معركة ضخمة يف داخـل الـنفس   ؛ ياة إنسانية حقيقية يف هذه األرض     ووجهت به ح  ؛  األمة

 . معركة متوج بالتطورات واالنفعاالت واالستجابات. البشرية ويف رقعة من األرض كذلك
طاملا حنن نتلوه أو نسمعه كأنه جمرد تراتيل        ،   وسيظل هنالك حاجز مسيك بني قلوبنا وبني القرآن       

واليت ،  قة هلا بواقعيات احلياة البشرية اليومية اليت تواجه هذا اخللق املسمى باإلنسان           ال عال ،  تعبدية مهومة 
ذات ،  بينما هذه اآليات نزلت لتواجه نفوسا ووقائع وأحداثا حيـة         ! تواجه هذه األمة املسماة باملسلمني    

نشـأ عنـه     ،ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع واألحداث توجيها واقعيا حيا        ؛  كينونة واقعية حية  
 . ويف حياة األمة املسلمة بوجه خاص، بصفة عامة " اإلنسان " ذو خصائص يف حياة، وجود

يف فتـرة مـن     ،   ومعجزة القرآن البارزة تكمن يف أنه نزل ملواجهة واقع معني يف حياة أمة معينة             
 ولكنه،  معهاوخاض ذه األمة معركة كربى حولت تارخيها وتاريخ البشرية كله           ،  فترات التاريخ حمددة  

وكأمنا هو يترتل اللحظة ملواجهة اجلماعـة  ،  يعايش ويواجه وميلك أن يوجه احلياة احلاضرة       - مع هذا  -
ويف معركتها كذلك يف داخـل      ،  ويف صراعها الراهن مع اجلاهلية من حوهلا      ،  املسلمة يف شؤوا اجلارية   

 . نت له هناك يومذاكونفس الواقعية اليت كا، بنفس احليوية، ويف عامل الضمري، النفس
ونتلقى ،  وندرك حقيقة ما فيه من احليوية الكامنة      ،   ولكي حنصل حنن من القرآن على قوته الفاعلة       

ينبغي أن نستحضر يف تصورنا كينونـة اجلماعـة          .. منه التوجيه املدخر للجماعة املسلمة يف كل جيل       
وتواجـه  ،  وهي تتحرك يف واقع احليـاة     كينونتها   .. املسلمة األوىل اليت خوطبت ذا القرآن أول مرة       

وتتصارع مع شـهواا    ؛  وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها   ؛  األحداث يف املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها      
مع نفسها اليت   : ويوجه خطاها يف أرض املعركة الكبرية     ،  ويترتل القرآن حينئذ ليواجه هذا كله     ؛  وأهوائها

  .. وفيما وراءمها كذلك ..  ا يف املدينة ويف مكة وفيما حوهلماومع أعدائها املتربصني، بني جنبيها
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ويف حياـا  ، ونتمثلها يف بشـريتها احلقيقيـة    ؛  جيب أن نعيش مع تلك اجلماعة األوىل       ..  أجل
ونتأمل قيادة القرآن هلا قيادة مباشرة يف شؤوا اليومية ويف أهـدافها            ؛  ويف مشكالا اإلنسانية  ،  الواقعية

. وحتيد وتستقيم . وهي تعثر وتنهض  . ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة      ؛  لى السواء الكلية ع 
تتجلى فيها  ،  ويف صرب وجماهدة  ،  وترقى الدرج الصاعد يف بطء ومشقة     . وتتأمل وحتتمل . وتضعف وتقاوم 

 . وكل طاقات اإلنسان، وكل ضعف اإلنسان، كل خصائص اإلنسان
وأن بشريتنا  . بون بالقرآن يف مثل ما خوطبت به اجلماعة األوىل         ومن مث نشعر أننا حنن أيضا خماط      

 . واالنتفاع بقيادته يف ذات الطريق، متلك االستجابة للقرآن، اليت نراها ونعرفها وحنسها بكل خصائصها
وميلـك أن يعمـل يف   ؛  إننا ذه النظرة سنرى القرآن حيا يعمل يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل     

وأنه ليس جمرد تراتيل تعبدية مهومة بعيدة عن واقعنـا          . وسنحس أنه معنا اليوم وغدا    . ضاحياتنا حنن أي  
 . كما أنه ليس تارخيا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع احلياة البشرية، احملدد

والقـرآن  . الكون كتاب اهللا املنظور   .  إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته        
والكون  .. كما أن كليهما كائن ليعمل    ؛  وكالمها شهادة ودليل على صاحبه املبدع     . املقروءكتاب اهللا   

الشمس ما زالت جتري يف فلكها وتـؤدي        . بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه         
هذا وجدة  ،  وسائر النجوم والكواكب ال مينعها تطاول الزمان من أداء دورها         ،  والقمر واألرض ،  دورها

فاإلنسان مـا يـزال     . وما يزال هو هو   ،  والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية     .. الدور يف احمليط الكوين   
 - وهذا القرآن هو خطاب اهللا هلذا اإلنسان      . ما يزال هو هو يف حقيقته ويف أصل فطرته        . هوهو كذلك 

مهما تكـن الظـروف     ،  ألن اإلنسان ذاته مل يتبدل خلقا آخر      ،  خطاب ال يتغري  . فيمن خاطبهم اهللا به   
 .. )1(ومهما يكن هو قد تأثر وأثر يف هذه الظـروف واملالبسـات             ،  واملالبسات قد تبدلت من حوله    

وميلك أن يوجـه حياتـه      ؛  والقرآن خياطبه يف أصل فطرته ويف أصل حقيقته اليت ال تبديل فيها وال تغيري             
طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركـة       ومبا أن   ؛  مبا أنه خطاب اهللا األخري    ،  اليوم وغدا ألنه معد هلذا    

 . بدون تبديل
حيسـن أن   " ؟    رجعي " هذا جنم قدمي  :  وإذا كان من املضحك أن يقول قائل عن الشمس مثال         

حيسن أن يستبدل به     " رجعي " خملوق قدمي  " اإلنسان " أو أن هذا  !  " تقدمي " يستبدل به جنم جديد   
 ! ! ! لعمارة هذه األرض " تقدمي " كائن آخر

                                                 
 " . دار الشروق .  "  يراجع كتاب معركة التقاليد حملمد قطب)1(
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خطـاب  . فأوىل أن يكون هذا هو الشأن يف القرآن       ،   إذا كان من املضحك أن يقال هذا أو ذاك        
 . اهللا األخري لإلنسان

|     |     | 
يف  - "  غزوة بـدر   " وهذه السورة متثل قطاعا حيا من حياة اجلماعة املسلمة يف املدينة من بعد            

وما أحاط ذه احلياة من مالبسات      . يف السنة الثالثة   "  أحد غزوة " إىل ما بعد   - السنة الثانية من اهلجرة   
وتفاعله معهـا   ،  يف هذه احلياة   - إىل جانب األحداث   - وفعل القرآن . شىت يف خالل هذه الفترة الزمنية     

 . يف شىت اجلوانب
وصورة احلياة الـيت عاشـتها      ؛   والنصوص من القوة واحليوية حبيث تستحضر صورة هذه الفترة        

مـع اسـتبطان السـرائر      . وصورة االشتباكات واملالبسات اليت أحاطت ذه احلياة      ؛  املسلمةاجلماعة  
حيت لكأن قارئها يعـيش هـذه       ،  وما يشتجر فيها من املشاعر    ،  وما يدب فيها من اخلواطر    ،  والضمائر
 ت له ولو أغمض اإلنسان عينيه فلرمبا تراء     . ويعايش األمة اليت كانت ختوضها وتتفاعل وإياها      ،  األحداث

ومشـاعرها  ، بسماا الظاهرة على الوجوه  ،  شخوص اجلماعة املسلمة رائحة غادية     - كما تراءت يل   -
، ويلقون بينها بالفريـة والشـبهة     ،  ويبيتون هلا ،  ومن حوهلا أعداؤها يتربصون ا    . املستكنة يف الضمائر  

مث يكرون عليهـا     - يف أحد  - وينهزمون أمامها ،  ويلقوا يف امليدان  ،  وجيمعون هلا ،  ويتحاقدون عليها 
وكل ما جيري يف املعركة من حركة وكل ما يصاحب حركاا من انفعال باطن ومسـة                 .. فيوقعون ا 

ويوجه ،  ويثبت القلوب واألقدام  ،  ويبطل الفرية والشبهة  ،  والقرآن يترتل ليواجه الكيد والدس     .. ظاهرة
وحيـذر  ، ويبين التصور ويزيل عنـه الغـبش  ، ةويعقب على احلادث ويربز منه العرب   ،  األرواح واألفكار 

قيـادة  ،  ويقود خطاها بني األشواك واملصايد واألحابيل     ،  اجلماعة املسلمة من العدو الغادر والكيد املاكر      
  .. اخلبري بالفطرة العليم مبا تكن الصدور

قيـد   ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات اليت احتوا السورة خالصة طليقة مـن               
اليـوم   - وتواجه اجلماعة املسـلمة   ،  تواجه النفس البشرية  ،  وقيد الظروف واملالبسات  ،  الزمان واملكان 

وتواجههـا يف   ،  وختاطبها يف شأا احلاضـر    ،  وكأا تترتل اللحظة هلا   ،  وتواجه اإلنسانية كلها   - وغدا
نفسية كأمنا كانت ملحوظـة     ذلك أا تتناول أمورا وأحداثا ومشاعر وجدانية وحاالت         . واقعها الراهن 

 . بل هي ملحوظة قطعا يف تقدير العليم اخلبري بالنفوس واألشياء واألمور .. يف سياق السورة
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وهو دسـتور   .  ومن مث يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة يف أي مكان ويف أي زمان               
ذلك أنه   ..  توايل القرون  وهو حادي الطريق وهادي السبيل على     . هذه األمة يف أي جيل ومن أي قبيل       

  .. خطاب اهللا األخري هلذا اإلنسان يف مجيع العصور
|     |     | 

يف هذه الفترة كانت اجلماعة املسلمة يف املدينة قد استقرت بعض االستقرار يف موطنها اجلديد يف                
 استعراضومضت خطوة وراء املوقف الذي صورناه من قبل يف هذه الظالل يف مطلع               ع مدينة الرسول 

 . )1( " سورة البقرة" 
وكان هـذا   . وكتب اهللا فيها النصر للمسلمني على قريش      ؛   كانت غزوة بدر الكربى قد وقعت     

ومن مث اضطر    .. النصر بظروفه اليت مت فيها واملالبسات اليت أحاطت به تبدو فيه رائحة املعجزة اخلارقة             
 ع رتل عن كربيائه وكراهته هلذا الدين ونبيـه       رجل كعبد اهللا بن أيب بن سلول من عظماء اخلزرج أن ي           

هذا :  " وهو يقول ،  للجماعة املسلمة  - منافقا - وأن ينضم ؛  وأن يكبت حقده وحسده للرسول الكرمي     
 ! أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها ال يرده عنها راد "  .. أمر قد توجه

اك قبل بدر من اضـطروا      فقد كان هن  ،  أو متت وأفرخت   - بذلك وجدت بذرة النفاق يف املدينة     
، ومـن ذوي املكانـة فـيهم      ،  وأصبحت جمموعة من الرجال    - ملنافقة أهلهم الذين دخلوا يف اإلسالم     

بينما هي تضمر يف أنفسها احلقد والعـداء        ،  واالنضمام إىل اتمع املسلم   ،  مضطرة إىل التظاهر باإلسالم   
وتترقب األحداث اليت تضعضع    ؛   يف الصف  وتتلمس الثغرات ؛  وتتربص م الدوائر  ؛  لإلسالم واملسلمني 

أو ليضربوا ضربة اإلجهاز إذا كان      ،  ليظهروا كوامن صدورهم  ،  قوى املسلمني أو تزعزع الصف املسلم     
 ! ذلك يف مكنتهم

الذين كانوا جيدون يف أنفسـهم مـن        ،   وقد وجد هؤالء املنافقون حلفاء طبيعيني هلم يف اليهود        
. على نيب اإلسالم عليه الصالة والسالم مثل ما جيد املنافقون بل أشـد            و،  احلقد على اإلسالم واملسلمني   

وسد عليهم الثغـرة    ؛  من العرب يف املدينة    " األميني " وقد هددهم اإلسالم ديدا قويا يف مكانتهم بني       
ويف ظل اإلسـالم    ،  بعدما أصبحوا بنعمة اهللا إخوانا    ،  اليت كانوا ينفذون منها للعب بني األوس واخلزرج       

 . ا واحدا مرصوصاصف

                                                 
 .  من اجلزء األول35 ص- 27 ص)1(
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، وارتفع غليان حقدهم على اجلماعة املسلمة     ،   وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار املسلمني يف بدر       
وإلقاء احلرية يف قلوب    ،  وانطلقوا بكل ما ميكلون من دس وكيد وتآمر حياولون تفتيت الصف اإلسالمي           

 ! واءيف عقيدم ويف أنفسهم على الس، ونشر الشبهات والشكوك، املسلمني
على الرغم مما كان بني اليهـود        ..  ويف هذه الفترة وقع حادث بين قينقاع فوضح العداء وسفر         

 . من مواثيق أبرمها معهم عقب مقدمه إىل املدينة ع والنيب
 ع حيسبون ألف حساب النتصار حممـد     ،   كذلك كان املشركون موتورين من هزميتهم يف بدر       

ومن مث  !  إذن على جتارم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك        وللخطر الذي يتمثل  ،  ومعسكر املدينة 
 . يتهيأون لدفع هذا اخلطر املاحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيال

كان الصف  !  وبينما كان أعداء املعسكر اإلسالمي يف عنفوان قوم ويف عنفوان حقدهم كذلك           
فيه الصفوة املختارة من السابقني من املهاجرين       . ماغري متناسق متا  . املسلم ما يزال يف أوائل نشأته باملدينة      

واجلماعة كلها على العموم مل تنل مـن        . ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات مل تنضج بعد       ؛  واألنصار
وحقيقـة  ،  ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف املالبسة هلا      ،  التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات    

 . منهجها العملي وتكاليفه
وروابطهم العائلية والقبلية   ،  مكانتهم يف اتمع   - وعلى رأسهم عبد اهللا بن أيب      - نافقني كان للم 

ومل ينضج يف نفوس املسلمني الشعور بأن عقيدم وحدها هي أسرم وهـي قبيلتـهم               ؛  مل تنفصم بعد  
ومن مث كانت هناك خلخلة يف الصف اإلسالمي بسبب وجـود           . وهي وشيجتهم اليت ال وشيجة معها     

كما يتجلى ذلك يف أحداث غزوة أحد عنـد         [ . مؤثرة يف مقاديره  ،  ل هذه العناصر مندجمة يف الصف     مث
 . ]استعراض النصوص اخلاصة ا يف السورة 

ومل يتـبني   . وارتباطام االقتصادية والتعهدية مع أهلها    ،   وكان لليهود مكانتهم كذلك يف املدينة     
 كذلك الشعور بأن عقيدم وحدها هي العهـد وهـي           ومل ينضج يف نفوس املسلمني    . عداؤهم سافرا 

ومـن  ! وأنه ال بقاء لصلة وال وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة          ،  الوطن وهي أصل التعامل والتعاقد    
وكان هناك من يسمع لقوهلم يف اجلماعة املسـلمة         . مث كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة      

أن يرتل م من إجراءات لدفع كيـدهم عـن           ع هم ما يريد النيب   وكان هناك من يدفع عن    . ويتأثر به 
 . ] ع وإغالظه يف هذا للرسول، كما حدث يف شفاعة عبد اهللا بن أيب يف بين قينقاع[  الصف املسلم



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

 ومن ناحية أخرى كان املسلمون قد انتصروا يف بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسـر اجلهـد                 
فالقـوا   - إال اليسري  - غري مزودين بعدة وال عتاد    ،  لقليل من املسلمني  فقد خرج ذلك العدد ا    . والبذل

مث مل تلبث املعركة أن اجنلت عن ذلـك النصـر           . ذلك اجلحفل الضخم من قريش يف عدم وعتادهم       
 . املؤزر الباهر

ك ندر.  وكان هذا النصر يف الوقعة األوىل اليت يلتقي فيها جند اهللا جبند الشرك قدرا من قدر اهللا                
بل إلثبات وجودها الفعلـي علـى       . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة ومتكينها     . اليوم طرفا من حكمته   

 . لتأخذ بعد ذلك طريقها، حمك املعركة
أنه الشأن الطبيعي الذي ال شـأن   - من هذا النصر -  فأما املسلمون فلعلهم قد وقع يف نفوسهم    

ألـيس أعـداؤهم    ؟  أليسوا باملسلمني !  مراحل الطريق  وأنه ال بد مالزمهم على أي حال يف كل        . غريه
 ! وإذن فهو النصر ال حمالة حيثما التقى املسلمون بالكافرين؟ بالكافرين

فلهـذه السـنة   ،  غري أن سنة اهللا يف النصر واهلزمية ليست ذه الدرجة من البساطة والسـذاجة            
، والتزام الطاعة والنظـام ،  اتباع املنهج و،  وإعداد العدة ،  وتكوين الصفوف ،  مقتضياا يف تكوين النفوس   

 " غزوة أحـد   " وهذا ما أراد اهللا أن يعلمهم إياه باهلزمية يف         .. واليقظة خلواجل النفس وحلركات امليدان    
؛ وتعرض أسبابه من تصرفات بعض املسـلمني ، على النحو الذي تعرضه السورة عرضا حيا مؤثرا عميقا  

 .  وللصف على السواءوتوجه يف ظله العظات البناءة للنفس
 وحني نراجع غزوة أحد جند أن تعليم املسلمني هذا الدرس قد كلفهـم أهـواال وجراحـات                 

وكلفهم ما هو أشق من ذلـك كلـه    - وأرضاه ت على رأسهم محزة   - وشهداء من أعز الشهداء   
يغوص و،  ويسقط يف احلفرة  ،  كلفهم أن يروا رسوهلم احلبيب تشج جبهته وتكسر سنة         .. على نفوسهم 

 ! األمر الذي ال يقوم بوزنه شيء يف نفوس املسلمني ع حلق املغفر يف وجنته
وأحداثها يف السورة قطاع كبري تسـتغرقه كلـه توجيهـات            " غزوة أحد  "  ويسبق استعراض 

والـرد علـى    ،  ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصـعة     ؛  متشعبة لتصفية التصور اإلسالمي من كل شائبة      
ومـا  ،  سواء منها ما هو ناشىء من احنرافام هـم يف معتقـدام           ،  ها أهل الكتاب  الشبهات اليت يلقي  

يتعمدون إلقاءه يف الصف املسلم من شبهات ماكرة خللخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلـة                
 . العقيدة
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 نزلت يف احلوار مع وفد نصارى جنـران الـيمن           83 - 1 وتذكر عدة روايات أن اآليات من       
وحنن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هـذه           . ملدينة يف السنة التاسعة للهجرة    الذي قدم ا  

حيث كانت اجلماعة املسلمة    ،  فواضح من طبيعتها وجوها أا نزلت يف الفترة األوىل من اهلجرة          . اآليات
 . وكان لدسائس اليهود وغريهم أثر شديد يف كياا ويف سلوكها. بعد ناشئة

فإنه واضح من املوضوع الذي     ؛  رواية أن اآليات نزلت يف وفد جنران أم مل تصح          وسواء صحت   
وتدور حـول عقيـدة     ،  تعاجله أا تواجه شبهات النصارى وخباصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السالم           

. وتصحح هلم ما أصاب عقائدهم من احنراف وخلـط وتشـويه  . التوحيد اخلالص كما جاء به اإلسالم 
 . حلق الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة اليت جاء القرآن بصدقهاوتدعوهم إىل ا

 ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريعات لليهود وحتذيرات للمسلمني من دسـائس             
 . وما كان جياورهم يف املدينة من أهل الكتاب ممن ميثل مثل هذا اخلطر إال اليهود. أهل الكتاب

الذي يستغرق حوايل نصف السورة يصور جانبا من جوانـب           وعلى أية حال فإن هذا الفصل       
وهو ليس صراعا نظريا إمنـا هـو         .. الصراع بني العقيدة اإلسالمية والعقائد املنحرفة يف اجلزيرة كلها        

اجلانب النظري من املعركة الكبرية الشاملة بني اجلماعة املسلمة الناشئة وكل أعـدائها الـذين كـانوا                 
ويف أوهلـا   . ويستخدمون يف حرا كل األسلحة وكل الوسـائل       ،  ن من حوهلا  ويتحفزو،  يتربصون ا 

 وهي يف صميمها املعركة اليت ما تزال ناشبة إىل هذه اللحظة بني األمة املسلمة وأعدائها              ! زعزعة العقيدة 
 ! ! ! والصليبية العاملية، والصهيونية العاملية، امللحدون املنكرون: إم هم هم.. 

. واألهداف هي األهداف  ؛  صوص السورة يتبني أن الوسائل هي الوسائل كذلك        ومن مراجعة ن  
كما كـان قرآـا      - اليوم وغدا  - ومرجع هذه األمة  ،  ويتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة       

وأنه ال يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا املرجـع يف  . ومرجعها باألمس يف نشأا األوىل   
، وخيدع نفسه أو خيـدع األمـة      ؛  شبة اليوم إال مدخول يعرض عن سالح النصر يف املعركة         املعركة النا 

 ! خلدمة أعدائها القدامى احملدثني يف غفلة بلهاء أو يف خبث لئيم
|     |     | 

ومن خالل املناقشات واجلدل واالستعراض والتوجيه يف هذا املقطع األول يتبني موقـف أهـل               
 : ممثال يف أمثال هذه النصوص، من اجلماعة املسلمة والعقيدة اجلديدة، امالكتاب املنحرفني عن كت
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فأمـا  . هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشـاات        " 
  "  ..  .. . ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه

مث يتوىل فريق   ،  ا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم         أمل تر إىل الذين أوتو     " 
  "  .. ؟ منهم وهم معرضون

  "  .. ؟  .. . يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده " 
  "  ..  .. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم " 
  "  .. ؟ ن بآيات اهللا وأنتم تشهدونيا أهل الكتاب مل تكفرو " 
  "  .. ؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون " 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفـروا          : وقالت طائفة من أهل الكتاب     " 

  "  .. !  .. وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم، آخره لعلهم يرجعون
لـيس  : ذلك بأم قـالوا   . ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما             " 

  ..  " ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون! علينا يف األميني سبيل
 - وما هو من الكتـاب  - وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب    " 
  ..  " ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون.  من عند اهللاهو من عند اهللا وما هو: ويقولون

  ..  " يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون: قل " 
  " . ؟ يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوا عوجا وأنتم شهداء: قل " 
وإذا . آمنـا : وإذا لقوكم قالوا  . بالكتاب كله ها أنتم أوالء حتبوم وال حيبونكم وتؤمنون         " 

  ..  " خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ
  ..  " وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا، إن متسسكم حسنة تسؤهم " 

؛ وهكذا نرى أن أعداء اجلماعة املسلمة مل يكونوا حياربوا يف امليدان بالسيف والرمح فحسـب              
إمنا كـانوا حياربوـا أوال يف        .. ء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب    ومل يكونوا يؤلبون عليها األعدا    

كانوا يعمـدون أوال إىل     ! ونثر الشبهات وتدبري املناورات   ،  كانوا حياربوا بالدس والتشكيك   . عقيدا
ذلـك  . فيعملون فيها معاول اهلدم والتوهني    ،  ومنها قام وجودها  ،  عقيدا اإلميانية اليت منها انبثق كياا     
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وال ـن إال    ؛  أن هذه األمة ال تؤتى إال من هذا املدخل         - أم كانوا يدركون كما يدركون اليوم متاما      
وال يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسـكة بعـروة          ؛  وال زم إال إذا هزمت روحها     ؛  إذا وهنت عقيدا  

معتزة ذا النسـب    ،  تسبة إليه من،  ممثلة حلزبه ،  حاملة لرايته ،  سائرة على جه  ،  مرتكنة إىل ركنه  ،  اإلميان
 . وحده

وحييد ـا عـن   ،  ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه األمة هو الذي يلهيها عن عقيدا اإلميانية    
 . وخيدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة، منهج اهللا وطريقه

وحىت حـني   . ه العقيدة  إن املعركة بني األمة املسلمة وبني أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذ            
فإم حياولون أوال أن يغلبوها     ،  يريد أعداؤها أن يغلبوها على األرض واحملصوالت واالقتصاد واخلامات        

ألم يعلمون بالتجارب الطويلة أم ال يبلغون مما يريدون شيئا واألمة املسلمة مستمسكة             ،  على العقيدة 
ومن مث يبذل هؤالء األعـداء وعمالؤهـم جهـد           .. مدركة لكيد أعدائها  ،  ملتزمة مبنهجها ،  بعقيدا

ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من اسـتعمار          ،  اجلبارين يف خداع هذه األمة عن حقيقة املعركة       
 ! وهم آمنون من عزمة العقيدة يف الصدور، واستغالل

ـ ،  والتوهني مـن عراهـا    ،  والتشكيك فيها ،  وكلما ارتقت وسائل الكيد هلذه العقيدة      تخدم اس
ودت طائفة من أهل الكتاب لـو  :  " ولكن لنفس الغاية القدمية . أعداؤها هذه الوسائل املترقية اجلديدة    

 ! فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة .. ! ! !  " يضلونكم
كان يأخذ اجلماعة املسلمة بالتثبيت علـى        ..  هلذا كان القرآن يدفع هذا السالح املسموم أوال       

وجيلو احلقيقة الكـبرية الـيت      ؛  وينفي الشبهات والشكوك اليت يلقيها أهل الكتاب      ؛  احلق الذي هي عليه   
ودورها ودور العقيدة اليت    ،  ويقنع اجلماعة املسلمة حبقيقتها وقيمتها يف هذه األرض       ؛  يتضمنها هذا الدين  

 . حتملها يف تاريخ البشرية
، ملستترة ووسـائلهم القـذرة    ويكشف هلا نواياهم ا   ،   وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين     

  .. الختصاصهم ذا الفضل العظيم، وأحقادهم على اإلسالم واملسلمني، وأهدافهم اخلطرة
وهوام ،  فيبني هلا هزال أعدائها   .  وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها يف هذا الوجود        

وهـو  ،  كما يبني هلا أن اهللا معها     . نبياءوضالهلم وكفرهم مبا أنزل اهللا إليهم من قبل وقتلهم األ         ،  على اهللا 
بالعـذاب   ]وهو تعبري هنا عن اليهود      [  وأنه سيأخذ الكفار  . مالك امللك املعز املذل وحده بال شريك      

 . كما أخذ املشركني يف بدر منذ عهد قريب؛ والنكال
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 :  وكانت هذه التوجيهات تتمثل يف أمثال هذه النصوص
وأنزل التوراة  ،  نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه       . لقيوماهللا ال إله إال هو احلي ا       " 

واهللا ،  إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شـديد        . وأنزل الفرقان ،  واإلجنيل من قبل هدى للناس    
  ..  " إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء. عزيز ذو انتقام

. واهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النـار          إن الذين كفروا لن تغين عنهم أم       " 
قـل  . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا بذنوم واهللا شديد العقـاب              

فئة تقاتل  : قد كان لكم آية يف فئتني التقتا      . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد     : للذين كفروا 
إن يف ذلك لعربة    . واهللا يؤيد بنصره من يشاء    .  يروم مثليهم رأي العني    يف سبيل اهللا وأخرى كافرة    

  ..  " ألويل األبصار
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلـم            ،  إن الدين عند اهللا اإلسالم     " 
  ..  " ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب، بغيا بينهم
  ..  " م دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسال " 
وتعز من تشاء وتـذل     ،  تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء       ،  قل اللهم مالك امللك    " 
  ..  " إنك على كل شيء قدير، بيدك اخلري، من تشاء

ن اهللا يف شيء    ومن يفعل ذلك فليس م    . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني        " 
  ..  " وإىل اهللا املصري، إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه

  ..  " إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني " 
 "  ؟ أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعـون               " 

 .. 
. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين               " 

ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صـراط  ؟  وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله        
  ..  " مستقيم

واعتصموا حببـل اهللا    . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون             " 
فأصـبحتم بنعمتـه    ،  واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم         . مجيعا وال تفرقوا  
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  .. . كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تدون      ،  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها       . إخوانا
 ..  " 

ولو آمن  . نهون عن املنكر وتؤمنون باهللا    كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وت        " 
وإن ،  لـن يضـروكم إال أذى     . منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسـقون    ،  أهل الكتاب لكان خريا هلم    

إال حببل من اهللا وحبل      - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا     . يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون     
ذلك بأم كانوا يكفرون بآيـات اهللا       . سكنةوباؤوا بغضب من اهللا وضربت عليهم امل       - من الناس 

  ..  " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون األنبياء بغري حق
قد بدت  . ودوا ما عنتم  . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال            " 

ها أنـتم أوالء  . تعقلونقد بينا لكم اآليات إن كنتم     . البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب      
وإذا خلوا عضـوا علـيكم      ،  آمنا: وإذا لقوكم قالوا  . وتؤمنون بالكتاب كله  ،  حتبوم وال حيبونكم  

وإن ،  إن متسسكم حسنة تسؤهم   . قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الصدور       . األنامل من الغيظ  
 .  " إن اهللا مبا يعملون حميط .وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا. تصبكم سيئة يفرحوا ا

وتنوع توجيهاا وتلقيناا تتبني عـدة      ،   ومن هذه احلملة الطويلة اليت اقتطفنا منها هذه اآليات        
 : أمور

وعمـق الكيـد وتنـوع    ، ضخامة اجلهد الذي كان يبذله أهل الكتاب يف املدينة وغريها      :  أوهلا
 . وخلخلة الصف املسلم من ورائهاواستخدام مجيع الوسائل لزعزعة العقيدة ، أساليبه

ممـا  ، ضخامة اآلثار اليت كان هذا اجلهد يتركها يف النفوس ويف حياة اجلماعة املسـلمة  :  وثانيها
 . اقتضى هذا البيان الطويل املفصل املنوع املقاطع واألساليب

ين يالحقون  من أن هؤالء األعداء هم الذ     . هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة       :  وثالثها
ومن مث اقتضت إرادة    . وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها     ؛  هذه الدعوة وأصحاا يف األرض كلها     

احلكيم اخلبري أن يقيم هذا املشعل اهلادي الضخم البعيد املطارح لتراه األجيال املسلمة قويـا واضـحا                 
 ! دينعميق التركيز على كشف األعداء التقليديني هلذه األمة وهلذا ال

|     |     | 
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وهو يشتمل كذلك على تقريرات يف حقائق       . أما القطاع الثاين يف السورة فهو خاص بغزوة أحد        
. وعلى توجيهات يف بناء اجلماعة املسلمة على أساس تلك احلقائق         . التصور اإلسالمي والعقيدة اإلميانية   

راضا يتبني منه جبالء حالة اجلماعـة       استع،  واخلواطر واملشاعر ،  إىل جانب استعراض األحداث والوقائع    
 . املسلمة يومها وقطاعاا املختلفة اليت أشرنا إليها يف أول هذا التمهيد

فهو يتوىل عملية بناء التصـور اإلسـالمي        .  وعالقة هذا املقطع باملقطع األول يف السورة ظاهرة       
 هذه اجلماعة علـى التكـاليف       كما يتوىل عملية تثبيت    -!  يف جمال املعركة واحلديد ساخن     - وجتليته

ويـربيهم  . مع تعليمهم سـنة اهللا يف النصـر واهلزميـة         . املفروضة على أصحاب دعوة احلق يف األرض      
 . بالتوجيهات القرآنية كما يربيهم باألحداث الواقعية

 وإنه ليصعب استيفاء احلديث هنا عن طبيعة هذا املقطع وحمتوياته وقيمته يف بناء العقيدة وبنـاء                
فلنرجىء احلـديث عنـه إىل    ]من الظالل [  وملا كان هذا املقطع يقع جبملته يف اجلزء الرابع     .. ماعةاجل

  .. ]إن شاء اهللا [  هذا اجلزء
يبدأ ،  فإذا هو تلخيص ملوضوعاا األساسية     - بعد فصل غزوة أحد    -  ومنضي إىل ختام السورة   

ويأخذ يف دعـاء     .. وإحياءاته للقلوب املؤمنة   ]ور  كتاب اهللا املنظ  [  بإشارة موحية إىل داللة هذا الكون     
إن يف خلق السـماوات     :  " على مشهد اآليات يف كتاب الكون املفتوح      ،  رخي ندي من هذه القلوب    

الذين يذكرون اهللا قيامـا وقعـودا وعلـى     . واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب      
فقنا عـذاب   ! سبحانك،  ربنا ما خلقت هذا باطال    . ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض    ،  جنوم
ربنا إننا مسعنا مناديـا ينـادي       . وما للظاملني من أنصار   . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته      . النار

ربنا وآتنا ما   . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار         . لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا    
وهو ميثل نصاعة التصـور      "  ..  .. . إنك ال ختلف امليعاد   . وال ختزنا يوم القيامة   وعدتنا على رسلك    

 . وخشوع القلب وتقواه. ووضوحه
 : فيذكر فيها اهلجرة واجلهاد واإليذاء يف سبيل اهللا - سبحانه - مث جتيء االستجابة من اهللا

. ضكم مـن بعـض    فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بع              " 
ألكفرن عنـهم سـيئام     ،  وقاتلوا وقتلوا ،  وأوذوا يف سبيلي  ،  فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم    

وفيه  "  ..  .. . واهللا عنده حسن الثواب   . وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار ثوابا من عند اهللا         
 . إشارة وعالقة بغزوة أحد وأحداثها وآثارها
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ليقول للمسـلمني    - الذين استغرق احلديث عنهم مقطع السورة األول       -  مث يذكر أهل الكتاب   
وإن :  " فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيتـه       . إن احلق الذي بأيديهم ال جيحده أهل الكتاب كلهم        

ال يشترون بآيات اهللا    ،  خاشعني هللا ،  وما أنزل إليهم  ،  من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم        
  " . . .  .مثنا قليال

يا أيهـا   :  " إىل الصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى     - بإميام -  وختتم السورة بدعوة املسلمني   
وهو ختام يناسب جو السورة      ..  " الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون        

  .. وموضوعاا مجيعا
|     |     | 

تتناثر نقطها يف السورة    ،  السورة حىت نلم بثالثة خطوط عريضة فيها      وال يتم التعريف امل ذه      
  .. حىت ترسم هذه اخلطوط العريضة بوضوح وتوكيد، وتتجمع وتتركز يف جمموعها، كلها

 - كما حيدده اهللا   - فليس الدين  "  .. اإلسالم " ومعىن " الدين "  أول هذه اخلطوط بيان معىن    
 - إمنا هي صورة واحدة من صور االعتقاد فيـه         .. ل اعتقاد يف اهللا   هو ك  - ويريده ويرضاه  - سبحانه
توحيد األلوهية اليت يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها         : صورة التوحيد املطلق الناصع القاطع     - سبحانه

فال يقوم شيء إال باهللا     . وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله      . سائر اخلالئق يف الكون بالعبودية    
 اإلسالم " ومن مث يكون الدين الذي يقبله اهللا من عباده هو         . وال يقوم على اخلالئق إال اهللا تعاىل      ،  تعاىل

والتلقي من هذا املصدر وحده يف كل شأن من         ،  االستسالم املطلق للقوامة اإلهلية   : وهو يف هذه احلالة   " 
. باع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب     وات،  والتحاكم إىل كتاب اهللا املرتل من هذا املصدر       ،  شؤون احلياة 

ذا املعىن الواقعي يف ضـمائر       .. اإلسالم .. وهو يف صميمه دين واحد    ،  وهو يف صميمه كتاب واحد    
مىت  .. كل يف زمانه   .. والذي يلتقي عليه كل املؤمنني أتباع الرسل      . الناس وواقعهم العملي على السواء    

والطاعة واالتباع يف منهج احلياة كلـه بـال         ؛  لوهية والقوامة كان معىن إسالمه هو االعتقاد بوحدة األ      
 . استثناء

 ويتكىء سياق السورة على هذا اخلط ويوضحه يف أكثر من ثالثني موضعا من السورة بشـكل                
 : نضرب له بعض األمثلة يف هذا التعريف امل .. ظاهر ملحوظ

نه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما         شهد اهللا أ   ..  "  " اهللا ال إله إال هو احلي القيوم       " 
فإن حاجوك فقـل     ..  "  " إن الدين عند اهللا اإلسالم     ..  "  " بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم      
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 فإن أسلموا فقد اهتدوا   ؟  أأسلمتم: وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني    . أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن    
مث يتـوىل   ،  ن أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم          أمل تر إىل الذي    "  ..  " .. 

: قـل  "  ..  "  .. . إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا      : قل ..  "  " فريق منهم وهم معرضون   
، حنن أنصـار اهللا   : قال احلواريون  ..  "  " أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين         

 ..  "  " ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مـع الشـاهدين  . نا باهللا واشهد بأنا مسلمون  آم
يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ                   : قل

ما كان إبـراهيم     ..  " "  اشهدوا بأنا مسلمون  : فإن تولوا فقولوا  . بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا     
أفغري دين اهللا يبغون وله      ..  "  " يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني          

ومن يبتغ غري اإلسالم دينـا       "  ..  " ؟  أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون        
  .. وغريها كثري ..  " فلن يقبل منه

 الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال املسلمني مع رم واستسالمهم              فأما اخلط الثاين  
ونضرب له كذلك بعض األمثلة يف       .. وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة واالتباع الدقيق        ،  له

 : هذا التعريف بالسورة حىت نواجهه مفصال عند استعراض النصوص بالتفصيل
 - وما يذكر إال أولوا األلبـاب      - ولون آمنا به كل من عند ربنا      والراسخون يف العلم يق    " 

ربنا إنك جامع الناس    . ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب              
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنـا        : الذين يقولون  ..  "  " ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد        

: قال احلواريون  ..  "  " الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باألسحار     . نارعذاب ال 
ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسـول فاكتبنـا مـع           . حنن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون       

 وتؤمنون باهللا كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر            ..  "  " الشاهدين
يؤمنون باهللا واليـوم    ،  من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون            ..  " " 

.  "  " اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك مـن الصـاحلني      
 وما ضعفوا وما استكانوا واهللا      فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا      ،  وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري      

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبـت أقـدامنا           : وما كان قوهلم إال أن قالوا     ،  حيب الصابرين 
للذين . الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح         ..  "  " وانصرنا على القوم الكافرين   

فزادهم ،  إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم     : ل هلم الناس  الذين قا . أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم    
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، الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلـى جنـوم         ..  "  " حسبنا اهللا ونعم الوكيل   : وقالوا،  إميانا
ربنا . فقنا عذاب النار  ! ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك     . ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض    

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا        . وما للظاملني من أنصار   ،  هإنك من تدخل النار فقد أخزيت     
ربنا وآتنا ما وعـدتنا علـى    . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار         . بربكم فآمنا 
 وما  وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا       ..  "  " إنك ال ختلف امليعاد   . وال ختزنا يوم القيامة   ،  رسلك

  .. وغريها كثري ..  " ال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال، وما أنزل إليهم خاشعني هللا، أنزل إليكم
والتهوين من شـأن    ،   واخلط الثالث العريض يف سياق السورة هو التحذير من والية غري املؤمنني           

فار الذين ال حيتكمون لكتـاب      وتقرير أنه ال إميان وال صلة باهللا مع تويل الك         ،  الكافرين مع هذا التحذير   
وقد أشرنا إىل هذا اخلط من قبل ولكنه حيتاج إىل إبراز هنا بقدر ما               .. وال يتبعون منهجه يف احلياة    ،  اهللا

 : وهذه مناذج من هذا اخلط العريض، هو بارز وأساسي يف سياق السورة
 فليس من اهللا يف شيء    ومن يفعل ذلك    . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني        " 

إن ختفوا ما يف صـدوركم أو       . قل. وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري      - إال أن تتقوا منهم تقاة     -
ودت  ..  "  " واهللا على كل شـيء قـدير  . تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما يف السماوات وما يف األرض         

  ..  " شعرونطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم وما ي
. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين               " 

ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صـراط        . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله        
لمون واعتصـموا حببـل اهللا   يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مس          . مستقيم

لن يضـروكم إال أذى وإن يقـاتلوكم يولـوكم األدبـار مث ال               ..  " إخل "  .. . مجيعا وال تفرقوا  
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة مـن          ..  " إخل "  .. . ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا    . ينصرون

 .. ء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب      قد بدت البغضا  ،  ودوا ما عنتم  . دونكم ال يألونكم خباال   
. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسـرين              ..  " إخل " . 

سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل            . بل اهللا موالكم وهو خري الناصرين     
، ال يغرنك تقلب الذين كفـروا يف الـبالد         ..  "  " ى الظاملني ومأواهم النار وبئس مثو   ،  به سلطانا 

  .. وغريها كثري ..  " متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد
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وتوضيح ،  يف تقرير التصور اإلسالمي   ،   وهذه اخلطوط الثالثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة       
وأثر ذلك يف موقفهم من أعداء اهللا الذي ال         ،  حقيقة التوحيد ومقتضاه يف حياة البشر ويف شعورهم باهللا        

 . موقف هلم سواه
. لقد نزلت يف معمعان املعركـة      .. والنصوص يف مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إحياء        

ومن مث تضمنت    .. واملعركة يف واقع احلياة   ،  املعركة يف داخل النفوس   . ومعركة امليدان ،  معركة العقيدة 
  .. من احلركة والتأثري واإلحياء، لعجيبذلك الرصيد احلي ا

  ..  فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة يف سياقها احلي القوي األخاذ اجلميل
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 نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقاً لِّما بين يديـِه          2 اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم         1امل  + 
 ِمن قَبلُ هدى لِّلناِس وأَنزلَ الْفُرقَانَ ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ ِبآيـاِت اللّـِه لَهـم     3لتوراةَ واِإلِجنيلَ   وأَنزلَ ا 

  هو 5 ِإنَّ اللّه الَ يخفَى علَيِه شيٌء ِفي اَألرِض والَ ِفي السماء             4عذَاب شِديد واللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم       
             ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه اء الَ ِإلَـهشي فاِم كَيحِفي اَألر كُمروص6الَِّذي ي       ـكلَيلَ عأَنـز الَِّذي وه 

             يز يف قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتآي هِمن ابـا    الِْكتونَ مِبعتغٌ فَي
تشابه ِمنه ابِتغاء الِْفتنِة وابِتغاء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبـِه                  

بنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنا ِمن لَّدنك            ر 7كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُواْ األلْباِب          
     ابهالْو أَنت كةً ِإنمح8ر                ـادالِْميع ِلفخالَ ي ِفيِه ِإنَّ اللّه بيٍم الَّ رواِس ِليالن اِمعج كا ِإننبِإنَّ  9 ر 

     ِنيغواْ لَن تكَفَر اِر            الَِّذينالن قُودو مه أُولَـِئكئًا وياللِّه ش نم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم مهنأِْب  10عكَد 
 قُل لِّلَِّذين   11آِل ِفرعونَ والَِّذين ِمن قَبِلِهم كَذَّبواْ ِبآياِتنا فَأَخذَهم اللّه ِبذُنوِبِهم واللّه شِديد الِْعقَاِب              

        ادالِْمه ِبئْسو منهونَ ِإلَى جرشحتونَ ولَبغتواْ سقَاِتلُ          12كَفَرا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم قَد 
من يشاء ِإنَّ ِفـي ذَِلـك       ِفي سِبيِل اللِّه وأُخرى كَاِفرةٌ يرونهم مثْلَيِهم رأْي الْعيِن واللّه يؤيد ِبنصِرِه             

 زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساء والْبِنني والْقَناِطِري الْمقَنطَـرِة ِمـن             13لَِعبرةً لَّأُوِلي اَألبصاِر    
       اعتم ِث ذَِلكرالْحاِم وعاَألنِة وموسِل الْميالْخِة والِْفضِب والذَّه        ـنسح هِعنـد اللّها ويناِة الديالْح 

 قُلْ أَؤنبئُكُم ِبخيٍر من ذَِلكُم ِللَِّذين اتقَوا ِعند ربِهم جنات تجِري ِمـن تحِتهـا اَألنهـار     14الْمآِب  
 الَِّذين يقُولُونَ ربنا ِإننا آمنـا       15ه بِصري ِبالِْعباِد    خاِلِدين ِفيها وأَزواج مطَهرةٌ وِرضوانٌ من اللِّه واللّ       

 الصاِبِرين والصاِدِقني والْقَـاِنِتني والْمـنِفِقني والْمسـتغِفِرين         16فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وِقنا عذَاب الناِر       
لَـه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ وأُولُواْ الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو              شِهد اللّه أَنه الَ إِ     17ِباَألسحاِر  

   ِكيمالْح ِزيزـا                  18الْعـِد معِإالَّ ِمـن ب ابواْ الِْكتتأُو الَِّذين لَفتا اخمو الَماللِّه اِإلس ِعند ينِإنَّ الد 
 الِْعلْم ماءهاِب            جالِْحس ِريعاِت اللِّه فَِإنَّ اللِّه سِبآي كْفُرن يمو مهنيا بيغفَقُـلْ       19 ب وكـآجفَـإنْ ح 

ـ                تواْ فَقَِد اهلَمفَِإنْ أَس متلَمأَأَس نيياُألمو ابواْ الِْكتتأُو قُل لِّلَِّذينِن وعبِن اتمِللِّه و ِهيجو تلَمواْ أَسد
 ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِبآياِت اللِّه ويقْتلُونَ النِبـيني         20وِإن تولَّواْ فَِإنما علَيك الْبالَغُ واللّه بِصري ِبالِْعباِد         

         م ِبعهرشاِس فَبالن ِط ِمنونَ ِبالِْقسرأْمي لُونَ الِِّذينقْتيو قِر حي21ذَاٍب أَِليٍم   ِبغ    ِبطَتح الَِّذين أُولَـِئك 
         اِصِرينن نم ما لَهمِة واآلِخرا وينِفي الد مالُهمـاِب           22أَعالِْكت ـنا مِصيبواْ نتأُو ِإلَى الَِّذين رت أَلَم 
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 ذَِلك ِبأَنهم قَالُواْ لَـن      23ِريق منهم وهم معِرضونَ     يدعونَ ِإلَى ِكتاِب اللِّه ِليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَ        
 فَكَيف ِإذَا جمعناهم ِليوٍم الَّ      24تمسنا النار ِإالَّ أَياما معدوداٍت وغَرهم ِفي ِديِنِهم ما كَانواْ يفْترونَ            

 قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من        25 ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ       ريب ِفيِه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ    
                  ٍء قَِديريكُلِّ ش لَىع كِإن ريالْخ ِدكاء ِبيشن تِذلُّ متاء وشن تم ِعزتاء وشن تِمم لْكالْم ِرتعتاء وشت

ِفي الْنهاِر وتوِلج النهار ِفي اللَّيِل وتخِرج الْحي ِمن الْميِت وتخِرج الَميت ِمن الْحي               توِلج اللَّيلَ    26
عـلْ   الَّ يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني ومن يفْ      27وترزق من تشاء ِبغيِر ِحساٍب      

                  ِصريِإلَى اللِّه الْمو هفْسن اللّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُواْ ِمنتٍء ِإالَّ أَن تياللِّه ِفي ش ِمن سفَلَي قُلْ  28ذَِلك 
ي األرِض واللّه علَـى     ِإن تخفُواْ ما ِفي صدوِركُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما ِفي السماواِت وما فِ              

    ٍء قَِديريأَنَّ                  29كُلِّ ش لَـو دوٍء توِمن س ِملَتا عما ورضحٍر ميخ ِمن ِملَتا عفٍْس مكُلُّ ن ِجدت موي 
 قُلْ ِإن كُنـتم تِحبـونَ اللّـه         30ِد  بينها وبينه أَمدا بِعيدا ويحذِّركُم اللّه نفْسه واللّه رؤوف ِبالِْعبا         
          ِحيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللّه كُمِببحوِني يِبعاْ       31فَاتلَّووولَ فِإن تسالرو واْ اللّهقُلْ أَِطيع 

 الْكَاِفِرين ِحبالَ ي 32فَِإنَّ اللّه_  
|     |     | 

إن اآليات األوىل من هذه السورة إىل بضع ومثانني آية منها قـد             : ا بالروايات اليت تقول   إذا أخذن 
، يف أمر عيسى عليه السالم     ع ومناظرته للرسول ،  نزلت يف مناسبة قدوم الوفد من نصارى جنران اليمن        

ء ذلـك   لوال أن هذه الروايات توقت جمـي      . فإن هذا الدرس جبملته يكون داخال يف إطار هذه املناسبة         
حيث كان اإلسالم قد     " عام الوفود  " وهي السنة املعروفة يف السرية باسم     ،  الوفد بالسنة التاسعة للهجرة   

جعل الوفود مـن     - وفيما وراءها كذلك   - انتهى إىل درجة من القوة والشهرة يف اجلزيرة العربية كلها         
 . أو تستجلي حقيقة أمره، هأو تعرض التعاهد مع، ختطب وده ع شىت بقاع اجلزيرة تفد على النيب

، وطريقة عالجها لـه   ،   وحنن كما أشرنا فيما تقدم حنس أن املوضوع الذي تعاجله هذه اآليات           
ومن مث فنحن أميل إىل اعتبار       .. كالمها يرجح أن هذه اآليات نزلت مبكرة يف السنوات األوىل للهجرة          

للشبهات اليت تضـمنتها معتقـدام   ونفي ، ما ورد يف هذه السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب       
وكـذلك  ،  وحقيقة عقيدة التوحيد اإلسالمية    ع أو اليت تعمدوا نثرها حول صحة رسالة النيب       ،  املنحرفة

حنن أميل إىل اعتبار هذا كلـه غـري          .. ما اقتضاه كيد أهل الكتاب من حتذير للجماعة املسلمة وتثبيت         
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ه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي اليت نزل فيهـا           وأن؛  مقيد حبادث وفد جنران يف السنة التاسعة      
 . هذا القرآن من هذه السورة

 ومن مث سنمضي يف استعراض هذه النصوص بوصفها مواجهة ألهل الكتاب غري مقيـد ـذا                
 . )1(احلادث اخلاص املتأخر يف التاريخ 

صيل الدائم بني   تكشف عن الصراع األ    - كما قلنا يف التمهيد للسورة     -  على أن هذه النصوص   
هذا الصراع الذي مل يفتر منـذ        .. وبني أهل الكتاب واملشركني وعقائدهم    ،  اجلماعة املسلمة وعقيدا  

والذي اشترك فيه املشركون واليهود      - وخباصة منذ مقدمه إىل املدينة وقيام دولته فيها        - ظهور اإلسالم 
 . اشتراكا عنيفا يسجله القرآن تسجيال رائعا دقيقا

.  عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة يف أطراف اجلزيرة العربية يف صورة من الصـور                وال
وجمادلته يف املواضع اليت يظهر فيها       ع ليس بعيدا عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو مجاعات ملناظرة النيب           

وخباصة فيما   - االختالف بني عقائدهم املنحرفة والعقيدة اجلديدة القائمة على التوحيد اخلالص الناصع          
 . يتعلق بصفة عيسى عليه السالم

 ويف هذا الدرس منذ ابتدائه حتديد ملفرق الطريق بني عقيدة التوحيد اخلالصة الناصعة والشبهات              
! واعتبارهم كفارا ولو كانوا من أهل الكتـاب       ،  وديد ملن يكفر بالفرقان وآيات اهللا فيه      . واالحنرافات

فلإلميـان  : وهو بيان حيدد املوقف وحيسـمه . وموقفهم مما يرتل على رسلهوبيان حلال املؤمنني مع رم   
 ! عالماته اليت ال ختطىء وللكفر عالماته اليت ال شبهة فيها كذلك

نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التـوراة  . اهللا ال إله إال هو احلي القيوم     " 
واهللا . إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عـذاب شـديد   . واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان      

                                                 
يسـتفاد  " أنه ) صورة مقتبسة من القرآن الكرمي : سرية الرسول: ( اذ حممد عزة دروزة يف كتابه القيم   يذكر األست  )1(

وال أدري إىل أي الروايات استند يف حتديد        " من الروايات أن هذا الوفد قد قدم إىل املدينة يف الربع األول من اهلجرة               
(  التاسع أو ال تذكر إال قصة وفد جنران مع بقيـة الوفـود               فكل الروايات اليت رجعت إليها حتدد العام      . هذا التاريخ 

 ). ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع 
فإذا صح هـذا    . نعم ذكر ابن كثري يف التفسري احتمال أن قدوم وفد جنران متعلق باحتمال أن الوفد قدم قبل احلديبية                 

وفد جنران عام الوفود يف السنة التاسعة، فإننا جند أنفسنا          أما إذا اعتمدنا الروايات الكثرية عن توقيت قدوم         . صح ذلك 
 . مضطرين للفصل بني هذه اآليات واملناسبة اليت تذكر الروايات أا نزلت فيها
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هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخـر              .. .  "  " عزيز ذو انتقام  
ومـا يعلـم    ،  فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله            . متشاات

 .  " ما يذكر إال أولو األلباب، يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناوالراسخون ، تأويله إال اهللا
ال إله إال هو العزيز     . قائما بالقسط  - واملالئكة وأولوا العلم   - شهد اهللا أنه ال إله إال هو       " 
  ..  " احلكيم

. لعلـم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم ا          . إن الدين عند اهللا اإلسالم     " 
  ..  " ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب. بغيا بينهم

:  وذلك يف قوله تعاىل   . ال خفاء يف أنه يتضمن تعريضا باليهود      ،   كما أن هذا الدرس حيمل ديدا     
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس      ،  ويقتلون النبيني بغري حق   ،  إن الذين يكفرون بآيات اهللا    " 

 ! فحني يذكر قتل األنبياء يتجه الذهن مباشرة إىل اليهود ..  " ذاب أليمفبشرهم بع
 .. ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني       :  "  وكذلك النهي الوارد يف قوله تعاىل     

فحىت هـذا   . وإن كان من اجلائز أن يشمل املشركني أيضا       . فالغالب أن املقصود به هم اليهود     . إخل " . 
فنهوا عن ذلـك  ، ريخ كان بعض املسلمني ال يزالون يوالون أقارم من املشركني كما يوالون اليهود    التا
 " فكلـهم مسـاهم  . سواء كان األولياء من اليهود أو من املشركني. وحذروا هذا التحذير العنيف،  كله

 !  " الكافرين
قد .  جهنم وبئس املهاد   ستغلبون وحتشرون إىل  : قل للذين كفروا  :  " وظاهر أن قوله تعاىل    " 

 "  .. . يروم مثليهم رأي العني   ،  فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة      : كان لكم آية يف فئتني التقتا     
وقد وردت يف هـذا     . وأن اخلطاب فيها موجه إىل اليهود     ،  تتضمن اإلشارة إىل أحداث غزوة بدر     . إخل

، وقدم املدينة ومجع اليهـود    ،  شا يوم بدر  قري ع ملا أصاب رسول اهللا   : قال ب رواية عن ابن عباس   
ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من        : يا حممد : قالوا،  أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا      : وقال

فأنزل اهللا تعاىل   . وأنك مل تلق مثلنا   ،  إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس      . قريش أغمارا ال يعرفون القتال    
فئة تقاتل يف سـبيل      " إىل قوله  - ..   "  ستغلبون وحتشرون إىل جهنم    قل للذين كفروا   " : يف ذلك 
 . ]أخرجه أبو داود [  ..  " وأخرى كافرة - أي ببدر - اهللا

 - فإن حاجوك فقل أسلمت وجهـي هللا   :  " يف آية  ع  كذلك يبدو من التلقني املوجه للرسول     
وإن تولوا فإمنا   ،  ن أسلموا فقد اهتدوا   فإ؟  أأسلمتم: وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني     - ومن اتبعن 
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إال أنه تلقني   ،  أنه وإن كان هذا التلقني يف صدد مناقشة حاضرة         ..  " واهللا بصري بالعباد  ،  عليك البالغ 
 . كل املخالفني له يف العقيدة ع ليواجه به النيب، عام شامل

 ع أن الرسـول  " العبـاد وإن تولوا فإمنا عليك البالغ واهللا بصري ب      :  "  وظاهر من قوله تعاىل   
مما يرجح ما ذهبنا إليه مـن       ،  وال بأخذ اجلزية منهم   ،  حىت ذلك احلني مل يكن مأمورا بقتال أهل الكتاب        

 . نزول هذه اآليات يف وقت مبكر
هي مناسـبة وفـد   ، وهكذا نرى من طبيعة النصوص أا مواجهة عامة غري مقيدة مبناسبة واحدة   

وهي املناسبات الكـثرية    ،  اسبات اليت نزلت هذه النصوص ملواجهتها     وقد تكون هذه إحدى املن    . جنران
  .. وخباصة اليهود يف املدينة .. املكررة يف الصراع بني اإلسالم وخصومه املتعددين يف اجلزيرة

وإىل ،   مث يتضمن هذا الدرس األول إيضاحات قوية ألسس التصور اإلسالمي من ناحية العقيـدة             
هذه اآلثـار املالزمـة     . ك يف طبيعة هذه العقيدة وآثارها يف احلياة الواقعية        جانبها إيضاحات قوية كذل   

اإلسالم مبعىن   .. وال دين سواه  . ومن مث جتعل الدين هو اإلسالم هللا      . فهي عقيدة التوحيد هللا   . لإلميان ا 
مـن مل   ف. واالتباع لرسوله ومنهجـه   ،  والطاعة لشرعه ،  االستسالم ألمره . االستسالم والطاعة واالتباع  

. فاهللا ال يرضى إال اإلسـالم     . ومن مث فليس بصاحب دين يرضاه اهللا      ،  يستسلم ويطع ويتبع فليس مبسلم    
ومن مث يرد التعجيب والتشهري بأهل الكتـاب         .. االستسالم والطاعة واالتباع   - كما قلنا  - واإلسالم

ويعترب االعـراض    ..  " ونمث يتوىل فريق منهم وهم معرض      " الذين يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم      
 ! اإلميان باهللا على اإلطالق. عن حتكيم كتاب اهللا عالمة الكفر اليت تنفي دعوى اإلميان

  ..  واملقطع الثاين يف هذا الدرس يدور كله حول هذه احلقيقة الكبرية
 :  فلنأخذ اآلن يف االستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة

  ..  " أمل " 
مـا   - على سبيل الترجيح ال اجلزم     - خنتار يف تفسريها  . ميم. ألم. ألف: ألحرف املقطعة  هذه ا 

إا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جـنس هـذه             :  " اخترنا يف مثلها يف أول سورة البقرة      
الذي ،  هو ذلك الكتاب املعجز    - مع هذا  - ولكنه. وهي يف متناول املخاطبني به من العرب      ؛  األحرف

  .. )1( " إخل .. . ال ميلكون أن يصوغوا من تلك احلروف مثله

                                                 
 .  اجلزء األول15 - 14 ص)1(
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على سـبيل التـرجيح ال       -  وهذا الوجه الذي اخترناه يف تفسري هذه األحرف يف أوائل السور          
ففي سورة البقرة كانت    . يف شىت السور   " اإلشارة " يتمشى معنا بيسر يف إدراك مناسبات هذه       - اجلزم

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا علـى عبـدنا   :  " ي الذي ورد يف السورة بعد ذلكاإلشارة تتضمن التحد  
  "  .. إخل .. . فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني

هي أن هذا الكتاب     "  .. اإلشارة " فتبدو مناسبة أخرى هلذه    " آل عمران  "  فأما هنا يف سورة   
وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه يف هذا شأن مـا سـبقه مـن     . له إال هو  مرتل من اهللا الذي ال إ     

فليس هناك غرابة يف أن يـرتل        - املخاطبون يف السورة   - الكتب السماوية اليت يعترف ا أهل الكتاب      
 . اهللا هذا الكتاب على رسوله ذه الصورة

|     |     | 
وأنزل التوراة  ،  اب باحلق مصدقا ملا بني يديه     نزل عليك الكت  . اهللا ال إله إال هو احلي القيوم       " 

واهللا ،  إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شـديد        . وأنزل الفرقان ،  واإلجنيل من قبل هدى للناس    
هو الذي يصوركم يف األرحام     . إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء          . عزيز ذو انتقام  

منه آيات حمكمات هن أم     : هو الذي أنزل عليك الكتاب    . كيمال إله إال هو العزيز احل     ،  كيف يشاء 
 فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه   . الكتاب وأخر متشاات  

وما يـذكر    - كل من عند ربنا   ،  آمنا به : والراسخون يف العلم يقولون    - وما يعلم تأويله إال اهللا     -
. إنك أنت الوهاب  ،  وهب لنا من لدنك رمحة    ،  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا       - ابإال أولو األلب  

  ..  " إن اهللا ال خيلف امليعاد، ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه
وهـم حبكـم معرفتـهم       ع  هكذا تبدأ السورة يف مواجهة أهل الكتاب املنكرين لرسالة النيب         

كانوا أوىل الناس بـأن يكونـوا أول املصـدقني          ،  لة والوحي من اهللا   بالنبوات والرساالت والكتب املرت   
 ! لو أن األمر أمر اقتناع حبجة ودليل. املسلمني

الفاصل يف أكرب الشبهات اليت حتيـك يف        ،   هكذا تبدأ السورة يف مواجهتهم ذا الشوط القاطع       
اخل هـذه الشـبهات يف   والكاشف ملـد . أو اليت يتعمدون نثرها يف صدور املسلمني تعمدا    ،  صدورهم

! واحملدد ملوقف املؤمنني احلقيقيني من آيات اهللا وموقف أهـل الزيـغ واالحنـراف             . القلوب ومسارا 
 : ومعرفتهم بصفاته تعاىل، وتضرعهم له، واملصور حلال املؤمنني من رم والتجائهم إليه

  ..  " اهللا ال إله إال هو احلي القيوم " 
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سـواء منـها   ، اصع هو مفرق الطريق بني عقيدة املسلم وسائر العقائد         وهذا التوحيد اخلالص الن   
على اخـتالف مللـهم     . يهودا أو نصارى  : وعقائد أهل الكتاب املنحرفني   ،  عقائد امللحدين واملشركني  

فالعقيدة . كما أنه هو مفرق الطريق بني حياة املسلم وحياة سائر أهل العقائد يف األرض             . وحنلهم مجيعا 
 . ج احلياة ونظامها حتديدا كامال دقيقاهنا حتدد منه

الذي يتصف حبقيقة احلياة     ..  " احلي ..  " فال شريك له يف األلوهية     ..  " اهللا ال إله إال هو     " 
الذي به تقوم كل حياة وبـه يقـوم    ..  " القيوم "  .. الذاتية املطلقة من كل قيد فال شبيه له يف صفته  

فال قيام حلياة يف هـذا الكـون وال         . ل حياة وعلى كل وجود    والذي يقوم كذلك على ك    ؛  كل وجود 
 . وجود إال به سبحانه

 . ومفرق الطريق يف احلياة والسلوك.  وهذا مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد
بصفة األلوهية وذلك الركام من      - سبحانه - بني تفرد اهللا  .  مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد    

وتصـورات اليهـود     - وقتها يف اجلزيـرة    - ء يف ذلك تصورات املشركني    سوا: التصورات اجلاهلية 
 . وخباصة تصورات النصارى - والنصارى

كما أن االحنراف الذي سجله     . عزير ابن اهللا  :  ولقد حكى القرآن عن اليهود أم كانوا يقولون       
اإلصـحاح  : التكوينكما جاء يف سفر     . يتضمن شيئا كهذا   " الكتاب املقدس  " ما يعتربه اليهود اليوم   

 . )1(السادس 
إن : وقوهلم. إن اهللا ثالث ثالثة   : فأما احنرافات التصورات املسيحية فقد حكى القرآن منها قوهلم        

واختاذهم أحبارهم ورهبام أربابا من     . واختاذهم املسيح وأمه إهلني من دون اهللا      . اهللا هو املسيح بن مرمي    
  .. دون اهللا

  .. شيء عن هذه التصورات، تأليف أرنولد " وة إىل اإلسالمالدع "  وقد جاء يف كتاب
 ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح اإلسالمي مبائة عام يف أن يكسب اإلمرباطورية الرومانية مظهـرا               

وأصبحت يف حاجة ماسة إىل شعور قـومي        ،  ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته     . من مظاهر الوحدة  
                                                 

، فاختذوا  وحدث ملا ابتدأ الناس يكثرون على األرض وولد هلم بنات، أن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أن حسنات                  " )1(
لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة . فقال الرب ال يدين روحي يف اإلنسان إىل األبد. ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا

وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو اهللا على بنات الناس وولـدن هلـم         . كان يف األرض طغاة يف تلك األيام      . وعشرين سنة 
 " . الدهر ذوو اسم هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ . أوالداً
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أما هرقل فقد بذل جهودا مل تصادف جناحـا كـامال يف   . الدولةيربط بني الواليات وحاضرة  ،  مشترك
ولكن ما اختذه من وسائل عامة يف سبيل التوفيق قد أدى لسـوء             . إعادة ربط الشام باحلكومة املركزية    

ومل يكن مثة ما يقوم مقام الشـعور بالقوميـة سـوى            . احلظ إىل زيادة االنقسام بدال من القضاء عليه       
ول بتفسريه العقيدة تفسريا يستعني به على دئة النفوس أن يقف مـا ميكـن أن                فحا. العواطف الدينية 

وأن يوحد بني اخلارجني علـى الـدين وبـني          ؛  يشجر بعد ذلك بني الطوائف املتناحرة من خصومات       
 451وكان جممع خلقيدونية قد اعلن يف سنة         .. وبينهم وبني احلكومة املركزية   ،  الكنيسة األرثوذكسية 

وال ،  وال جتـزؤ  ،  وال تغري ،   املسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل يف طبيعتني ال اختالط بينهما           ميالدية أن 
بل األحرى أن حتـتفظ كـل طبيعـة منـهما           . وال ميكن أن ينتفي خالفهما بسبب احتادمها      . انفصال

بل  .ال كما لو كانت متجزئة أو منفصلة يف أقنومني        . وجسد واحد ،  وجتتمع يف أقنوم واحد   ؛  خبصائصها
وكـانوا ال   ،  وقد رفض اليعاقبة هـذا امـع       .. متجمعة يف أقنوم واحد هو ذلك االبن واهللا والكلمة        

. له كل الصفات اإلهليـة والبشـرية      . إنه مركب األقانيم  : وقالوا. يعترفون يف املسيح إال بطبيعة واحدة     
وكان اجلدل قد    .. األقانيمبل أصبحت وحدة مركبة     . ولكن املادة اليت حتمل هذه الصفات مل تعد ثنائية        

احتدم قرابة قرنني من الزمان بني طائفة األرثوذكس وبني اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص يف مصـر                 
يف الوقت الذي سعى فيه هرقـل يف إصـالح   ، والشام والبالد اخلارجة عن نطاق اإلمرباطورية البيزنطية 
ففي الوقت الذي جند فيه هذا املـذهب      . ة واحدة ذات البني عن طريق املذهب القائل بأن للمسيح مشيئ        

وذلك بإنكاره وجـود  . إذا به يتمسك بوحدة األقنوم يف حياة املسيح البشرية    ،  يعترف بوجود الطبيعتني  
حيقق اجلانب اإلنسـاين واجلانـب   ، الذي هو ابن اهللا  ،  فاملسيح الواحد . نوعني من احلياة يف أقنوم واحد     

 .. ومعىن هذا أنه ال يوجد سوى إرادة واحدة يف الكلمـة املتجسـدة            . احدةاإلهلي بقوة إهلية إنسانية و    
ذلك . لكن هرقل قد لقي املصري الذي انتهى إليه كثريون جدا ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السالم                

وجـر  ،  بل إن هرقل نفسه قد وصم باإلحلاد      ،  بأن اجلدل مل حيتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب         
 )1( " خط الطائفتني على السواءعلى نفسه س

عن احلالة بني نصارى الشـرق عنـد         " كانون تايلور  "  كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو     
 . )2( " وكان الناس يف الواقع مشركني يعبدون زمرة من الشهداء والقديسني واملالئكة:  " البعثة احملمدية

                                                 
 . 53 - 52 ترمجة حسن إبراهيم وزميله ص)1(
 . 67 املصدر نفسه ص)2(
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بادم للجن واملالئكة والشمس والقمر     ع:  أما احنرافات عقائد املشركني فقد حكى القرآن عنها       
ما نعبدهم إال ليقربونـا إىل      :  " وكان أقل عقائدهم احنرافا عقيدة من يقولون عن هذه اآلهلة         . واألصنام
 !  " اهللا زلفى

فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة واملنحرفة اليت أشرنا إليها هذه اإلشارات اخلاطفة جـاء               
 : ليعلنها ناصعة واضحة صرحية حامسة - ةاإلسالم يف هذه السور

 .  " اهللا ال إله إال هو احلي القيوم " 
  .. كذلك كانت مفرق الطريق يف احلياة والسلوك ..  فكانت مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد

. احلي الواحد الذي ال حي غريه     .  إن الذي ميتلىء شعوره بوجود اهللا الواحد الذي ال إله إال هو           
كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكـل  ، وم الواحد الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود      القي

  .. موجود
ال بد أن خيتلـف منـهج حياتـه         ،   إن الذي ميتلىء شعوره بوجود اهللا الواحد الذي هذه صفته         

 أثـرا   فال جيد يف ضمريه   . ونظامها من األساس عن الذي تغيم يف حسه تلك التصورات التائهة املهوشة           
 ! حلقيقة األلوهية الفاعلة املتصرفة يف حياته

وال مكان لالستمداد والتلقي إال مـن       .  إنه مع التوحيد الواضح اخلالص ال مكان لعبودية إال هللا         
وال مكان كذلك للتوجـه     . وال يف اقتصاد أو اجتماع    . وال يف أدب أو خلق    ،  ال يف شريعة أو نظام    . اهللا

أما يف تلك التصورات الزائغة املنحرفـة املهـزوزة          .. وما بعد احلياة  ،  احلياةلغري اهللا يف شأن من شؤون       
يف ،  يف شـرع أو نظـام     : وال خلطأ أو صواب   ،  وال حدود حلرام أو حالل    ،  الغامضة فال متجه وال قرار    

إمنا تتحدد وتتضح عندما تتحدد اجلهة الـيت         .. كلها .. فكلها .. ويف معاملة أو سلوك   ،  أدب أو خلق  
 . وهلا الطاعة والعبودية واالستسالم، وإليها التوجه، التلقيمنها 

 :  ومن مث كانت هذه املواجهة بذلك احلسم يف مفرق الطريق
  ..  " اهللا ال إله إال هو احلي القيوم " 

فاحليـاة   - ال لطبيعة االعتقـاد وحـده      -  ومن مث كان التميز والتفرد لطبيعة احلياة اإلسالمية       
. وماا إمنا تنبثق انبثاقا من حقيقة هذا التصور اإلسالمي عن التوحيد اخلالص اجلـازم             اإلسالمية بكل مق  
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من تلقي الشريعة والتوحيد    . التوحيد الذي ال يستقيم عقيدة يف الضمري ما مل تتبعه آثاره العملية يف احلياة             
 . اهوالتوجه كذلك إىل اهللا يف كل نشاط وكل اجت. من اهللا يف كل شأن من شؤون احلياة

، بإعالن الوحدانية املطلقة لـذات اهللا وصـفاته       ،   وعقب هذا اإليضاح احلاسم يف مفرق الطريق      
أي اليت يترتل منها املنهج     . جييء احلديث عن وحدانية اجلهة اليت تترتل منها األديان والكتب والرساالت          

 : الذي يصرف حياة البشر يف مجيع األجيال
هدى  - وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل     - ا ملا بني يديه   مصدق - نزل عليك الكتاب باحلق    " 

 .  " واهللا عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد. وأنزل الفرقان - للناس
ويف الـرد   ،   وتتضمن هذه اآلية يف شطرها األول مجلة حقائق أساسية يف التصـور االعتقـادي             

 . وصحة ما جاء به من عند اهللا ع نكرين لرسالة حممدكذلك على أهل الكتاب وغريهم من امل
، فاهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم       .  فهي تقرر وحدة اجلهة اليت تترتل منها الكتب على الرسل         

. كما أنه أنزل التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى من قبـل            - عليك - هو الذي نزل هذا القرآن    
إمنا هناك إله واحد يرتل الكتب على املختارين من         .  بني األلوهية والعبودية   وإذن فال اختالط وال امتزاج    

 . وهم عبيد هللا ولو كانوا أنبياء مرسلني. وهناك عبيد يتلقون. عباده
 فهذا الكتاب نزله  .  وهي تقرر وحدة الدين ووحدة احلق الذي تتضمنه الكتب املرتلة من عند اهللا            

وكلها تستهدف غايـة     .. من التوراة واإلجنيل   ..  "  ملا بني يديه   مصدقا ..  "  " باحلق " –عليك   -
، بني احلق الذي تضمنته الكتب املرتلـة       " فرقان " وهذا الكتاب اجلديد   ..  " هدى للناس :  " واحدة

اليت رأينـا منوذجـا   [  واالحنرافات والشبهات اليت حلقت ا بفعل األهواء والتيارات الفكرية والسياسية  
 . ] " الدعوة إىل اإلسالم " آرنولد يف كتاب. و. ا نقلناه عن الكاتب املسيحي سريتمنها فيم

فهي سائرة على منط    . أنه ال وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة اجلديدة        - ضمنا -  وهي تقرر 
ونزل على رسول من البشر كما نزلـت الكتـب          . وكتاا نزل باحلق كالكتب املرتلة    . الرساالت قبلها 

الذي تضـم    " احلق " يضم جناحيه على  ،  وهو مصدق ملا بني يديه من كتب اهللا       .  من البشر  على رسل 
يف وضع منهاج    " احلق " فهو مرتل من اجلهة اليت هلا      .. وقد نزله من ميلك ترتيل الكتب     . جواحنها عليه 
يرتلـه علـى    وشرائعهم وأخالقهم وآدام يف الكتاب الذي       ،  وبناء تصورام االعتقادية  ،  احلياة للبشر 

 . رسوله
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وتلوح هلم بعـزة اهللا     ،   مث تتضمن اآلية يف شطرها الثاين التهديد الرعيب للذين كفروا بآيات اهللا           
 .. والذين كفروا بآيات اهللا هم الذين كذبوا ذا الدين الواحد بإطالقـه  .. وقوته وشدة عذابه وانتقامه  

فقادهم هـذا االحنـراف إىل      ،  ل إليهم من قبل   وأهل الكتاب الذين احنرفوا عن كتاب اهللا الصحيح املرت        
وهم أول من   ،  هم أول املعنيني هنا بصفة الكفر      - وهو فرقان واضح مبني    - التكذيب بالكتاب اجلديد  

  .. يتوجه إليهم التهديد الرعيب بعذاب اهللا الشديد وانتقامه األكيد
فال خفاء عليـه    ،   يند عنه شيء    ويف صدد التهديد بالعذاب واالنتقام يؤكد هلم علم اهللا الذي ال          

 : وال إفالت منه
  ..  " إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء " 

 يف هذا املقام   - سبحانه - وإثبات هذه الصفة هللا   ،   وتوكيد العلم املطلق الذي ال خيفى عليه شيء       
كما يتفق مـع التهديـد   .  ا السياقهذا التوكيد يتفق أوال مع وحدانية األلوهية والقوامة اليت افتتح       .. 

ذا الشمول   " يف األرض وال يف السماء     " من علم اهللا   " شيء " فلن يفلت  .. الرعيب يف اآلية السابقة   
ولن ميكن كذلك التفلت من اجلـزاء       . وال إخفاء الكيد عنه   ،  ولن ميكن إذن ستر النوايا عليه     . واإلطالق

 . العميقوال التهرب من العلم اللطيف ، الدقيق
 ويف ظالل العلم اللطيف الشامل الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السـماء يلمـس                  

النشأة اهولة يف ظالم الغيـب وظـالم        . تتعلق بالنشأة اإلنسانية  ،  املشاعر اإلنسانية ملسة رفيقة عميقة    
 : حيث ال علم لإلنسان وال قدرة وال إدراك، األرحام

  ..  ..  " ال إله إال هو العزيز احلكيم. األرحام كيف يشاءهو الذي يصوركم يف  " 
. ومينحكم اخلصائص املميزة هلذه الصـورة     ؛  مينحكم الصورة اليت يشاء    ..  " يصوركم "  هكذا

 ال إله إال هو    ..  "  " كيف يشاء :  " ومطلق مشيئته ،  مبحض إرادته ،  وهو وحده الذي يتوىل التصوير    
الذي يدبر األمر حبكمتـه    ..  " احلكيم " القدرة والقوة على الصنع والتصوير    ذو   ..  " العزيز ..  " " 

 . فيما يصور وخيلق بال معقب وال شريك
فاهللا هو الـذي  .  ويف هذه اللمسة جتلية لشبهات النصارى يف عيسى عليه السالم ونشأته ومولده     

أو هو األقنـوم    . و هو االبن  أ. أو هو اهللا  . ال أن عيسى هو الرب     ..  " كيف يشاء  ..  " صور عيسى 
إىل آخر ما انتهت إليه التصوارت املنحرفة الغامضة اانبة لفكرة التوحيد الناصـعة             . الالهويت الناسويت 

 ! الواضحة اليسرية التصور القريبة اإلدراك
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، الذين يتركون احلقائق القاطعة يف آيات القرآن احملكمـة        ،   بعدئذ يكشف الذين يف قلوم زيغ     
ويصور مسات املؤمنني حقا وإميـام      ؛  ليصوغوا حوهلا الشبهات  ،  ون النصوص اليت حتتمل التأويل    ويتبع

 : اخلالص وتسليمهم هللا يف كل ما يأتيهم من عنده بال جدال
فأمـا  . وأخر متشاات ،  منه آيات حمكمات هن أم الكتاب     . هو الذي أنزل عليك الكتاب     " 

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

ربنا إنك جامع الناس ليوم     . إنك أنت الوهاب  . وهب لنا من لدنك رمحة    ،  تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا    
  ..  " هللا ال خيلف امليعادإن ا. ال ريب فيه

؟ إنه كلمة اهللا وروحـه    : ألست تقول عن املسيح    ع  وقد روى أن نصارى جنران قالوا للرسول      
وأنه لـيس مـن      - عليه السالم  - يريدون أن يتخذوا من هذا التعبري أداة لتثبيت معتقدام عن عيسى          

بينما هم يتركون اآليـات القاطعـة        - على ما يفهمون هم من هذا التعبري       - إمنا هو روح اهللا   ،  البشر
فرتلـت   .. وتنفي عنه الشريك والولد يف كل صورة من الصور        ،  احملكمة اليت تقرر وحدانية اهللا املطلقة     

وترك النصوص التجريدية   ،  تكشف حماولتهم هذه يف استغالل النصوص اازية املصورة       ،  فيهم هذه اآلية  
 . القاطعة

فهي تصور موقف الناس على اخـتالفهم مـن هـذا           ؛  املناسبة على أن نص اآلية اعم من هذه        
ومتضمنا ؛  ومنهاج احلياة اإلسالمية  ،  متضمنا حقائق التصور اإلمياين    ع الكتاب الذي أنزله اهللا على نبيه     

وال جمال له ألن يـدرك منـها        ،  كذلك أمورا غيبية ال سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله اخلاصة          
 . وص بذااأكثر مما تعطيه النص

 - مدركة املقاصد ،   فأما األصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة املدلوالت قاطعة الداللة         
فقـد   - ومنها نشأة عيسى عليه السالم ومولده      - وأما السمعيات والغيبيات   - وهي أصل هذا الكتاب   

ويصـعب   " احلـق  " املصدرجاءت للوقوف عند مدلوالا القريبة والتصديق ا ألا صادرة من هذا            
 . ألا بطبيعتها فوق وسائل اإلدراك اإلنساين احملدود، إدراك ماهياا وكيفياا

فأمـا  . يف استقبال هذه اآليات وتلك     - حسب استقامة فطرم أو زيغها     -  وهنا خيتلف الناس  
الدقيقة اليت تقـوم    فيتركون األصول الواضحة    ،  الذين يف قلوم زيغ واحنراف وضالل عن سواء الفطرة        

وجيرون وراء املتشابه الذي يعول يف تصـديقه علـى          ،  عليها العقيدة والشريعة واملنهاج العملي للحياة     
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بينما اإلدراك البشري نسيب حمـدود      ،  كله " احلق " والتسليم بأنه هو الذي يعلم    ،  اإلميان بصدق مصدره  
وأنه نـزل  ، هلام املباشر صدق هذا الكتاب كله     كما يعول فيه على استقامة الفطرة اليت تدرك باإل        . اال

جيرون وراء املتشابه ألم جيدون فيه جماال إليقـاع          .. باحلق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه         
نتيجة إقحامه فيما ال جمـال      ،  واالختالفات اليت تنشأ عن بلبلة الفكر     ،  الفتنة بالتأويالت املزلزلة للعقيدة   

  ..  " وما يعلم تأويله إال اهللا ..  " للفكر يف تأويله
، الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جمال العقل وطبيعة التفكري البشـري           ،   وأما الراسخون يف العلم   

 : أما هؤالء فيقولون يف طمأنينة وثقة .. وحدود اال الذي ميلك العمل فيه بوسائله املمنوحة له
  ..  " كل من عند ربنا، آمنا به " 
. وما يقرره اهللا صادق بذاته    . فهو إذن حق وصدق   . أنه من عند رم   ،  فعهم إىل هذه الطمأنينة    يد

كما أنه لـيس يف طوقـه أن      ،  وليس من وظيفة العقل البشري وال يف طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله            
 . يدرك ماهيته وطبيعة العلل الكامنة وراءه

يطمئنون إليـه بفطـرم   . ما يأتيهم من عند اهللا  والراسخون يف العلم يطمئنون ابتداء إىل صدق        
ألم يدركون أن من العلـم أال خيـوض   ؛ مث ال جيدون من عقوهلم شكا فيه كذلك  .. الصادقة الواصلة 

  .. وفيما ال تؤهله وسائله وأدواته اإلنسانية لعلمه، العقل فيما ال جمال فيه للعلم
تبجح وينكر إال السطحيون الـذين ختـدعهم        فما ي  ..  وهذا تصوير صحيح للراسخني يف العلم     

أو يفرضون إدراكهـم    ؛  وأن ما مل يدركوه ال وجود له      ،  فيتومهون أم أدركوا كل شيء    ،  قشور العلم 
ومن مث يقابلون كالم اهللا املطلق      . فال يسمحون هلا بالوجود إال على الصورة اليت أدركوها        ،  على احلقائق 

وأقـرب إىل التسـليم   ، أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعا! حملدودةصاغتها عقوهلم ا! مبقررات عقلية هلم  
كما أم أصدق فطرة فما تلبث      . بعجز العقل البشري عن إدراك حقائق كثرية تكرب طاقته وترتفع عليها          

 . فطرم الصادقة أن تتصل باحلق وتطمئن إليه
  ..  " وما يذكر إال أولوا األلباب " 

فإذا احلـق املسـتقر يف فطـرم         .. باب وإدراك احلق إال أن يتذكروا      وكأنه ليس بني أويل األل    
 . ينبض ويربز ويتقرر يف األلباب، املوصولة باهللا
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وأال يزيغ  ،  أن يثبتهم على احلق   :  عندئذ تنطلق ألسنتهم وقلوم يف دعاء خاشع ويف ابتهال منيب         
وامليعـاد  ، وم اجلمع الذي ال ريب فيه    ويتذكرون ي  .. وأن يسبغ عليهم رمحته وفضله    ،  قلوم بعد اهلدى  
 : الذي ال خلف له

ربنا إنـك   . إنك أنت الوهاب  . وهب لنا من لدنك رمحة    . ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا       " 
  ..  " إن اهللا ال خيلف امليعاد. جامع الناس ليوم ال ريب فيه

املنبثق من الطمأنينة لقول    ؛  انوهو احلال الالئق باإلمي   ؛   هذا هو حال الراسخني يف العلم مع رم       
واإلشفاق مع هذا من قضائه احملكم وقـدره        ؛  واملعرفة برمحته وفضله  ؛  والثقة بكلمته وعهده  ؛  اهللا ووعده 

فال تغفل وال تغتر وال تنسى      ،  والتقوى واحلساسية واليقظة اليت يفرضها اإلميان على قلوب أهله        ؛  املغيب
  .. يف ليل أو ار

قيمـة  . قيمة الرؤية الواضحة بعـد الغـبش      . درك قيمة االهتداء بعد الضالل     والقلب املؤمن ي  
قيمة التحرر من العبودية للعبيـد      . قيمة الطمأنينة للحق بعد األرجحة    . االستقامة على الدرب بعد احلرية    

يدرك و .. قيمة االهتمامات الرفيعة الكبرية بعد اللهو باالهتمامات الصغرية احلقرية        . بالعبودية هللا وحده  
كما يشـفق السـائر يف      ،  ومن مث يشفق من العودة إىل الضالل       .. أن اهللا منحه باإلميان كل هذا الزاد      

وكما يشفق من ذاق نداوة الظالل أن       . الدرب املستقيم املنري أن يعود إىل التخبط يف املنعرجات املظلمة         
ا إال من ذاق جفـاف اإلحلـاد        ويف بشاشة اإلميان حالوة ال يدركه     ! يعود إىل اهلجري القائظ والشواظ    

 ! ويف طمأنينة اإلميان حالوة ال يدركها إال من ذاق شقوة الشرود والضالل. وشقاوته املريرة
 :  ومن مث يتجه املؤمنون إىل رم بذلك الدعاء اخلاشع

  ..  " ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا " 
ووهبتهم هذا العطاء الذي ال يعدلـه       ،  ضالل وينادون رمحة اهللا اليت أدركتهم مرة باهلدى بعد ال        

 : عطاء
  ..  " إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رمحة " 

وأم ال ميلكـون    .  وهم بوحي إميام يعرفون أم ال يقدرون على شيء إال بفضل اهللا ورمحته            
 . فيتجهون إليه بالدعاء أن ميدهم بالعون والنجاة .. قلوم فهي يف يد اهللا
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يا مقلب القلوب ثبت قليب على      :  " كثريا ما يدعو   ع كان رسول اهللا  : قالت ل ائشة عن ع 
ليس من قلب إال وهو بني أصبعني       :  " فقال. ما أكثر ما تدعو ذا الدعاء     ،  يا رسول اهللا  : قلت " دينك

  "  .. وإن شاء أن يزيغه أزاغه، إذا شاء أن يقيمه أقامه. من أصابع الرمحن
لب املؤمن وقع املشيئة على هذا النحو مل يكن أمامه إال أن يلتصق بركن اهللا يف                 ومىت استشعر الق  

، الستبقاء الكرت الذي وهبـه    ،  وأن يتجه إليه يناشده رمحته وفضله     ،  وأن يتشبث حبماه يف إصرار    . حرارة
 ! والعطاء الذي أواله

|     |     | 
، اهللا اليت ال تتخلف يف أخذهم بذنوم      وسنة  ،  بعد هذا البيان يتجه إىل تقرير مصري الذين كفروا        

، أن ينـذرهم   ع ويلقـن الرسـول   ،  ويقفون هلذا الدين  ،  وإىل ديد الذين يكفرون من أهل الكتاب      
 : ويذكرهم ما رأوه بأعينهم يف غزوة بدر من نصر القلة املؤمنة على حشود الكافرين

. وأولئك هم وقود النار   ،   شيئا إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا           " 
قـل  . واهللا شديد العقاب  ،  فأخذهم اهللا بذنوم  ،  كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا       

فئة تقاتل  : قد كان لكم آية يف فئتني التقتا      . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد     . للذين كفروا 
إن يف ذلك لعربة    ،  واهللا يؤيد بنصره من يشاء    ،  عنييروم مثليهم رأي ال   ،  يف سبيل اهللا وأخرى كافرة    

  ..  " ألويل األبصار
. وديدهم مبصري الكفار قبلهم وبعـدهم     ،   إن هذه اآليات واردة يف صدد خطاب بين إسرائيل        

وكان اهللا سبحانه قـد   .. فهو يذكرهم فيها مبصري آل فرعون    .. وفيها لفتة لطيفة عميقة الداللة كذلك     
وال ، ولكن هذا ال مينحهم حقا خاصا إذا هـم ضـلوا وكفـروا   .  وأجنى بين إسرائيلأهلك آل فرعون 

وأن ينالوا جزاء الكافرين يف الدنيا واآلخرة كما نـال آل           ،  يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم احنرفوا      
 ! فرعون الذين اجناهم اهللا منهم

وإنه . نة اهللا ال تتخلف   إن س : ليقول هلم  - وهم كفار  -  كذلك يذكرهم مصارع قريش يف بدر     
، وليس ألحد على اهللا دالة    . فالعلة هي الكفر  . ال يعصمهم عاصم من أن حيق عليهم ما حق على قريش          

 ! وال له شفاعة إال باإلميان الصحيح
  " وأولئك هم وقود النار   ،  إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا            " 

 .. 
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، ولكنهما ال يغنيان شيئا يف ذلك اليوم الذي ال ريب فيه          ؛  د مظنة محاية ووقاية    واألموال واألوال 
 " ذا التعبري الذي يسلبهم كـل خصـائص        ..  " وقود النار :  " وهم فيه . ألنه ال إخالف مليعاد اهللا    

  ..  " وقود النار " ويصورهم يف صورة احلطب واخلشب وسائر، ومميزاته " اإلنسان
 : ال تغين شيا يف الدنيا، ومعهما اجلاه والسلطان، وال واألوالد ال بل إن األم

واهللا شـديد   ،  فأخـذهم اهللا بـذنوم    ،  كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا        " 
  ..  " العقاب

وهو ميثـل سـنة اهللا يف   : وقصة اهللا يف هذا الكتاب تفصيال،  وهو مثل مضى يف التاريخ مكرورا 
 . فال أمان إذن وال ضمان ملكذب بآيات اهللا. جيريها حيث يشاء ،املكذبني بآياته

معرضـون  ،  وآيات الكتاب الذي نزله عليه باحلق      ع  وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة حممد     
وأن ، أن ينذرهم هذا املصري يف الـدارين  ع ومن مث يلقن الرسول   .. هلذا املصري يف الدنيا واآلخرة سواء     

فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبلـه يف التكـذيب واألخـذ             ،  بدر القريب يضرب هلم املثل بيوم     
 : الشديد

قد كان لكم آية يف فئـتني       . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد     : قل للذين كفروا   " 
. واهللا يؤيد بنصره من يشاء    . يروم مثليهم رأي العني   ،  فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة      : التقتا
  ..  "  ذلك لعربة ألويل األبصارإن يف

 " يـرون  " فإما أن يكون ضمري   : حيتمل تفسريين  " يروم مثليهم رأي العني   :  "  وقوله تعاىل 
ويكون املعىن أن الكفار على كثرم كانوا يرون        ،  راجعا إىل املسلمني   " هم " وضمري،  راجعا إىل الكفار  
من تدبري اهللا حيث خيل للمشركني أن املسلمني كثرة وهم          وكان هذا    ..  " مثليهم " املسلمني القليلني 

 . فتزلزلت قلوم وأقدامهم، قلة
يف  - هـم  " مثليهم " ويكون املعىن أن املسلمني كانوا يرون املشركني      ،   وإما أن يكون العكس   

 . ومع هذا ثبتوا وانتصروا - حني أن املشركني كانوا ثالثة أمثاهلم
كما أن فيه   . ويف هذا ختذيل للذين كفروا وديد      .. تأييد اهللا وتدبريه   واملهم هو رجع النصر إىل      

كما ذكرنـا يف التمهيـد       - وكان املوقف  .. تثبيتا للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فال يرهبوم        
  .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. يقتضي هذا وذاك - للسورة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

34

إن وعد اهللا زميـة      .. ومبا يتضمنه من مثل هذه احلقيقة      . وما يزال القرآن يعمل حبقيقته الكبرية     
 - ووعد اهللا بنصر الفئة املؤمنـة     . قائم يف كل حلظة   ،  الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اهللا      

وتوقف النصر على تأييد اهللا الذي يعطيه من يشاء حقيقـة        . قائم كذلك يف كل حلظة     - ولو قل عددها  
 . اضية مل تتوقفوسنة م، قائمة مل تنسخ

وتأخذ لألمر عدته   ؛  وتثق يف ذلك الوعد   ؛   وليس على الفئة املؤمنة إال أن تطمئن إىل هذه احلقيقة         
وال تستعجل وال تقنط إذا طال عليها األمد املغيب يف علم           ؛  وتصرب حىت يأذن اهللا   ؛  اليت يف طوقها كاملة   

 . ةاملؤجل ملوعده الذي حيقق هذه احلكم، املدبر حبكمته، اهللا
  ..  " إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار " 

وإال فالعربة متر يف كل حلظة يف       . وتعيها القلوب ،  لتربز العربة ،  وال بد من بصر ينظر وبصري تتدبر      
 ! الليل والنهار

|     |     | 
ويف جمال التربية للجماعة املسلمة يكشف هلا عن البواعث الفطرية اخلفية اليت من عنـدها يبـدأ                 

وإذا مل تتعلق مبا عنـد اهللا       ؛  وإذا مل تتطلع النفس إىل آفاق أعلى      ؛  إذا مل تضبط باليقظة الدائمة    ؛  حنرافاال
 . وهو خري وأزكى

ودوافع امليول الفطرية هو الذي يشغل القلب    ،  ورغائب النفوس ،   إن االستغراق يف شهوات الدنيا    
وحيجب عنهم ما هـو     ؛  ائذ القريبة احملسوسة  ويدفع بالناس إىل الغرق يف جلة اللذ      ؛  عن التبصر واالعتبار  

ومتعة االهتمامـات الكـبرية     ؛  ويغلظ احلس فيحرمه متعة التطلع إىل ما وراء اللذة القريبة         ؛  أرفع وأعلى 
والالئقة كذلك مبخلوق يسـتخلفه اهللا يف هـذا امللـك           ؛  الالئقة بدور اإلنسان العظيم يف هذه األرض      

 . العريض
جل  - ومكلفة من قبل الباريء   ،  طبيعية وفطرية  - مع هذا  - لدوافع وملا كانت هذه الرغائب وا    

، فإن اإلسالم ال يشري بكبتها وقتلـها ، أن تؤدي للبشرية دورا أساسيا يف حفظ احلياة وامتدادها       - وعال
، وإىل أن يكون اإلنسان مالكا هلا متصرفا فيها       ؛  وختفيف حدا واندفاعها  ،  ولكن إىل ضبطها وتنظيمها   

 . وإىل تقوية روح التسامي فيه والتطلع إىل ما هو أعلى؛ ون مالكة له متصرفة فيهال أن تك
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ويعرض ،  هذه الرغائب والدافع   ..  ومن مث يعرض النص القرآين الذي يتوىل هذا التوجيه التربوي         
سهم يناهلا من يضبطون أنف   ،  إىل جوارها على امتداد البصر الوانا من لذائذ احلس والنفس يف العامل اآلخر            

 . وحيتفظون بإنسانيتهم الرفيعة، يف هذه احلياة الدنيا عن االستغراق يف لذائذها احملببة
النساء والبـنني   :  ويف آية واحدة جيمع السياق القرآين أحب شهوات األرض إىل نفس اإلنسان           

وإما ،  اإما بذا . وهي خالصة للرغائب األرضية    .. واألموال املكدسة واخليل واألرض املخصبة واألنعام     
: ويف اآلية التالية يعرض لذائذ أخرى يف العامل اآلخر         .. مبا تستطيع أن توفره ألصحاا من لذائذ أخرى       

وذلك كله ملن ميد ببصره إىل       .. وفوقها رضوان من اهللا   . وأزواج مطهرة . جنات جتري من حتتها األار    
 : ضه آيتان تاليتانعلى النحو الذي تعر، ويصل قلبه باهللا، أبعد من لذائذ األرض

، والقناطري املقنطرة من الـذهب والفضـة      ،  زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني       " 
أؤنبئكم : قل. واهللا عنده حسن املآب   ،  ذلك متاع احلياة الدنيا    .. واحلرث،  واألنعام،  واخليل املسومة 
وأزواج  - خالـدين فيهـا    - للذين اتقوا عند رم جنات جتري من حتتها األـار         ؟  خبري من ذلكم  

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنـا وقنـا         : الذين يقولون . واهللا بصري بالعباد  . ورضوان من اهللا  ،  مطهرة
  ..  " الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باألسحار. عذاب النار

الفطري قد تضـمن هـذا      وصياغة الفعل للمجهول هنا تشري إىل أن تركيبهم         .  " زين للناس  " 
 " ففي اإلنسان هـذا امليـل إىل هـذه        . وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه      .. فهو حمبب ومزين  ؛  امليل

فهـو  . وال إىل اسـتنكاره يف ذاتـه  ، ال حاجة إىل إنكاره   ،  وهو جزء من تكوينه األصيل    ،   " الشهوات
كن الواقع يشهد كذلك بـأن يف       ول - كما أسلفنا  - ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد      

وأن ؛  وحيرس اإلنسان أن يستغرق يف ذلك اجلانب وحـده        ،  فطرة اإلنسان جانبا آخر يوازن ذلك امليل      
، هذا اجلانب اآلخر هـو جانـب االسـتعداد للتسـامي      . يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوهلا وإحياءها      

احلد الباين للـنفس     " . الشهوات " لة هذه واالستعداد لضبط النفس ووقفها عند احلد السليم من مزاو        
وربـط  ،  مع التطلع املستمر إىل ترقية احلياة ورفعها إىل األفق الذي تف إليه النفحة العلويـة              ؛  وللحياة

، هذا االستعداد الثاين يهذب االستعداد األول      .. القلب البشري باملإل األعلى والدار اآلخرة ورضوان اهللا       
، عله يف احلدود املأمونة اليت ال يطغى فيها جانب اللذة احلسية ونزعاا القريبـة             وجي،  وينقيه من الشوائب  

هو خيط الصعود والتسامي إىل تلك      ،  وتقواه،  واالجتاه إىل اهللا   .. على الروح اإلنسانية وأشواقها البعيدة    
 . األشواق البعيدة
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سـتقذرة وال   وليسـت م  ؛  فهي شهوات مستحبة مستلذة    ..  " زين للناس حب الشهوات    " 
ووضعها ،  إمنا يدعو فقط إىل معرفة طبيعتها وبواعثها      ؛  والتعبري ال يدعو إىل استقذارها وكراهيتها     . كريهة

والتطلع إىل آفاق أخرى بعـد أخـذ        . وال تطغى على ما هو أكرم يف احلياة وأعلى        ،  يف مكاا ال تتعداه   
 ! يف غري استغراق وال إغراق " الشهوات " الضروري من تلك

ال كبتـها  ، وحماولة ذيبها ورفعهـا ، وهنا ميتاز اإلسالم مبراعاته للفطرة البشرية وقبوهلا بواقعها     
اليت ينشئها   " العقد النفسية  " وعن،  واضراره " الكبت " والذين يتحدثون يف هذه األيام عن      .. وقمعها

وهـو   "  .. لضـبط ا " وليس هـو   " الكبت " يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو     ،  الكبت والقمع 
ضـغط مـن    : مما يوقع الفرد حتت ضغطني متعارضني     ،  استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من األساس     

بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة ال جيـوز         - الذي كونه اإلحياء أو كونه الدين أو كونه العرف         - شعوره
، لب ألا عميقة يف الفطـرة     وضغط هذه الدوافع اليت ال تغ     ! فهي خطيئة ودافع شيطاين   ،  وجودها أصال 

وعندئذ  .. ومل خيلقها اهللا يف الفطرة عبثا     ،  ال تتم إال ا   ،  وألا ذات وظيفة أصيلة يف كيان احلياة البشرية       
، فحىت إذا سلمنا جدال بصحة هذه النظريات النفسية        "  .. العقد النفسية  " ويف ظل هذا الصراع تتكون    

بـني  . كائن اإلنساين من هذا الصراع بني شطري النفس البشرية        فإننا نرى اإلسالم قد ضمن سالمة ال      
وحقق هلذه وتلك نشاطها املسـتمر يف حـدود          .. وأشواق االرتفاع والتسامي  ،  نوازع الشهوة واللذة  

 . )1(التوسط واالعتدال 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة مـن الـذهب والفضـة                " 

  "  ..  .. . ة واألنعام واحلرثواخليل املسوم
 القناطري املقنطرة  " وقد قرن اليهما   ..  والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس اإلنسانية قوية       

ولو كان يريد جمرد امليـل إىل        " القناطري املقنطرة  " وم املال هو الذي ترمسه     .. من الذهب والفضة  " 
ظـل  . ولكن القناطري املقنطرة تلقي ظال خاصا هو املقصود        .أو والذهب والفضة  . واألموال: املال لقال 

بغض النظر عما يستطيع املـال      . ذلك أن التكديس ذاته شهوة    . النهم الشديد لتكديس الذهب والفضة    
 ! توفريه لصاحبه من الشهوات األخرى

 خليل كانت وا. اخليل املسومة  ..  مث قرن إىل النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة         
. ففي اخليل مجال وفتوة وانطالق وقوة     . زينة حمببة مشتهاة   - وما تزال حىت يف عصر اآللة املادي اليوم        -

                                                 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" اإلنسان بني املادية واإلسالم :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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ما دام يف كيام حيويـة      ،  يعجبهم مشهدها ،  وحىت الذين ال يركبوا فروسية    . وفيها ذكاء وألفة ومودة   
 ! جتيش ملشهد اخليل الفتية

األنعـام   .. ومها يقترنان عادة يف الذهن ويف الواقـع       . واحلرث وقرن إىل تلك الشهوات األنعام      
وإن تفتح احلياة يف ذاته ملشـهد       . واحلرث شهوة مبا فيه من مشهد اإلنبات والنماء        .. واحلقول املخصبة 

 . كان احلرث واألنعام شهوة، حبيب فإذا أضيفت إليه شهوة امللك
ميثل شهوات البيئة اليت كانـت      ،  نفوس وهذه الشهوات اليت ذكرت هنا هي منوذج لشهوات ال        

والقرآن يعرضها مث يقـرر قيمتـها   . ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان       ؛  خماطبة ذا القرآن  
 : وال تطغى على ما سواه، لتبقى يف مكاا هذا ال تتعداه، احلقيقية

  ..  " ذلك متاع احلياة الدنيا " 
متاع احلياة   - وسائر ما مياثله من اللذائذ والشهوات      - ببة ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ احمل      

 فأما من أراد الذي هو خري      .. متاع هذه األرض القريب    .. وال اآلفاق البعيدة  ،  ال احلياة الرفيعة  . الدنيا
وخري ألنه يرفع النفس ويصـوا مـن االسـتغراق يف           . خري ألنه أرفع يف ذاته    . خري من ذلك كله   .. 

من أراد الذي هو خري فعند اهللا من املتاع          .. كباب على األرض دون التطلع إىل السماء      واإلن،  الشهوات
 : وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات. ما هو خري
خالدين  - للذين اتقوا عند رم جنات جتري من حتتها األار        ؟  أؤنبئكم خبري من ذلكم   : قل " 

  ..  " بالعبادواهللا بصري ، ورضوان من اهللا، وأزواج مطهرة - فيها
هو نعـيم   ،  أن يبشر به املتقني    ع ويؤمر الرسول ،   وهذا املتاع األخروي الذي تذكره اآلية هنا      

. إنه متاع ال يناله إال الذين اتقوا       .. ولكن هنالك فارقا أساسيا بينه وبني متاع الدنيا        .. حسي يف عمومه  
شـعور  . هذب للروح واحلس مجيعـا    وشعور التقوى شعور م   . الذين كان خوف اهللا وذكره يف قلوم      

فالذين اتقوا رم حني يتطلعـون إىل       . وأن تنساق فيها كالبهيمة   ،  ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات    
ويف حساسية مـربأة    ! هذا املتاع احلسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه يف شفافية مربأة من غلظة احلس             

قبل أن ينتهي م املطاف إىل قرب        -  يف هذه األرض   وهم - ويرتفعون بالتطلع إليه  ! من يمية الشهوة  
  .. اهللا

  .. وفيه زيادة ..  ويف هذا املتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا
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. ففي اآلخرة جنات كاملة جتري من حتتها األار       ،   فإذا كان متاعهم يف الدنيا حرثا معطيا خمصبا       
 !  كاحلرث احملدود امليقاتال، وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها

ويف طهارا فضل وارتفاع    . ففي اآلخرة أزواج مطهرة   ،   وإذا كان متاعهم يف الدنيا نساء وبنني      
 ! على شهوات األرض يف احلياة

فقد كانـت يف الـدنيا      . وأما القناطري املقنطرة من الذهب والفضة     .  فأما اخليل املسومة واألنعام   
 !  نعيم اآلخرة فال حاجة إىل الوسائل لبلوغ الغاياتفأما يف. وسائل لتحقيق متاع

رضوان يعـدل احليـاة     .  " رضوان من اهللا   " هنالك .. هنالك ما هو أكرب من كل متاع       ..  مث
وبكل ما يف ظله مـن    . بكل ما يف لفظه من نداوة     . رضوان .. ويرجح .. الدنيا واحلياة األخرى كليهما   

 . حنان
 .  . " واهللا بصري بالعباد " 

بصري مبا يصـلح هلـذه الفطـرة مـن          .  بصري حبقيقة فطرم وما ركب فيها من ميول ونوازع        
 . بصري بتصريفها يف احلياة وما بعد احلياة. توجيهات وإحياءات

 : احلال اليت استحقوا عليها هذا الرضوان، يصور حال املتقني مع رم،  مث وصف هلؤالء العباد
. الصابرين والصـادقني  . وقنا عذاب النار  ،  فاغفر لنا ذنوبنا  ،  مناربنا إننا آ  : الذين يقولون  " 
  ..  " واملستغفرين باألسحار. واملنفقني. والقانتني
 

وتوق ،  وطلب للغفران ،  وشفاعة به عند اهللا   ،  فهو إعالن لإلميان  .  ويف دعائهم ما ينم عن تقواهم     
 . من النريان

 : حياة اإلنسانية ويف حياة اجلماعة املسلمة ويف كل صفة من صفام تتحقق مسة ذات قيمة يف 
وأداء لتكاليف  ،  وثبات على تكاليف الدعوة   ،   يف الصرب ترفع على األمل واستعالء على الشكوى       

  .. وقبول حلكمه ورضاء، وتسليم هللا واستسالم ملا يريد م من األمر، احلق
فما الكذب إال ضعف عن     ؛  فوترفع عن الضع  ،   ويف الصدق اعتزاز باحلق الذي هو قوام الوجود       

 . اتقاء لضرر أو اجتالبا ملنفعة، كلمة احلق
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وحتقيق لكرامة النفس بالقنوت هللا الواحـد       ؛   ويف القنوت هللا أداء حلق األلوهية وواجب العبودية       
 . الذي ال قنوت لسواه

إلنسـانية  وإعالء حلقيقة األخوة ا   ؛  وانفالت من ربقة الشح   ؛   ويف اإلنفاق حترر من استذالل املال     
 ! وتكافل بني الناس يليق بعامل يسكنه الناس؛ على شهوة اللذة الشخصية

بـذاا   " األسحار " ولفظة ..  واالستغفار باألسحار بعد هذا كله يلقي ظالال رفافة ندية عميقة        
ـ ؛ الفترة اليت يصفو فيها اجلو ويرق ويسكن. ترسم ظالل هذه الفترة من الليل قبيل الفجر   ا وتترقرق فيه

فإذا انضمت إليها صورة االستغفار ألقت تلك الظالل املنسابة يف عامل           ! خواطر النفس وخواجلها احلبيسة   
وتالقت روح اإلنسان وروح الكون يف االجتاه لبارىء الكون وبارىء          . النفس ويف ضمري الوجود سواء    

 . اإلنسان
 رضوان من اهللا   " هلم .. ألسحاراملستغفرون با ،  املنفقون،  القانتون،  الصادقون،   هؤالء الصابرون 

  .. وهو خري من كل شهوة وخري من كل متاع. ظله الندي ومعناه احلاين: وهم أهل هلذا الرضوان .. " 
وشيئا فشيئا يرف ا يف آفـاق        ..  وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على األرض        

ويف اعتبـار لكامـل فطرـا    . ويف رفق ورمحة، نةحىت ينتهي ا إىل املإل األعلى يف يسر وهي        ،  وأضواء
ودون ما كبـت وال     ،  ويف استجاشة لطاقاا وأشواقها   ،  ويف مراعاة لضعفها وعجزها   . وكامل نوازعها 

  ..  " واهللا بصري بالعباد "  .. ومنهج اهللا هلذه الفطرة. فطرة اهللا .. ودون ما وقف جلريان احلياة. إكراه
|     |     | 

وتوحيـد  ، توحيد األلوهية والقوامة: كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد وإىل هنا   
 من آيات اهللا وكتابه   ،  ويصور موقف املؤمنني حقا واملنحرفني الذين يف قلوم زيغ         .. الكتاب والرسالة 

 مث يكشـف عـن الـدوافع       .. ويهدد املنحرفني مبصري كمصري الذين كفروا يف املاضي ويف احلاضر         .. 
  .. ويصور حال املتقني مع رم والتجاءهم إىل اهللا؛ الفطرية اليت تلهي عن االعتبار

 .. هي مقتضـى احلقيقـة األوىل      .. جندنا أمام حقيقة أخرى    - وإىل اية هذا الدرس    -  فاآلن
 . الدرسهو الذي يقرره الشطر الثاين من هذا ، فحقيقة التوحيد تستلزم مصداقا هلا يف واقع احلياة البشرية

 - يبدأ بشـهادة اهللا    ..  ومن مث يبدأ بإعادة تقرير احلقيقة األوىل لريتب عليها آثارها املالزمة هلا           
ويقرر معها صفة اهللا املتعلقة     . وشهادة املالئكة وأويل العلم ذه احلقيقة      " أنه ال إله إال هو     " –سبحانه  
 . ونوهي قيامه بالقسط يف أمر الناس ويف أمر الك، بالقوامة
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هـو اإلقـرار   ، وما دام اهللا متفردا باأللوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات اإلقرار ذه احلقيقـة     
، وطاعتهم للقيـوم علـيهم    ،  واستسالم العبيد إلهلهم  ؛  بالعبودية هللا وحده وحتكيمه يف شأن العبيد كله       

 . ع واتباعهم لكتابه ولرسوله
فهو ال يقبل دينا سواه من       ..  " ن عند اهللا اإلسالم   إن الدي :  "  ويضمن هذه احلقيقة قوله تعاىل    

وإذن فليس الدين الذي يقبله اهللا من النـاس          .. اإلسالم الذي هو االستسالم والطاعة واالتباع      .. أحد
 .. إمنا هو القيام حبق هذا التصديق وذلك التصور       . وال جمرد تصديق يف القلب    ؛  هو جمرد تصور يف العقل    

 . واتباعهم لرسوله يف منهجه، وطاعتهم ملا حيكم به،  يف أمر العباد كلههو حتكيم منهج اهللا
يدعون  " مث. إذ يدعون أم على دين اهللا      .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم      ..  وهكذا

مما ينقض دعوى التدين مـن      ! ! !  " إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون          
، واتبـاع ملنهجـه   ،  وال إسالم بغري استسالم هللا وطاعة لرسوله      .  يقبله اهللا إال اإلسالم    فال دين . األساس

  .. وحتكيم لكتابه يف أمور احلياة
فإذا هي   - الذي هو التعبري الواقعي عن عدم اإلميان بدين اهللا         -  ويكشف عن علة هذا اإلعراض    

لن متسنا النـار إال أيامـا       : لك بأم قالوا  ذ:  " يف اجلزاء يوم احلساب    " القسط " عدم االعتقاد جبدية  
وهو غرور   ..  " وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون      " معتمدين على أم أهل كتاب     ..  " معدودات

وهـم يـدعون إىل     ؛  وما هم على دين اهللا إطالقا     . وما هم مبؤمنني أصال   ،  فما هم بأهل كتاب   . خادع
 . م وهم معرضونمث يتوىل فريق منه، كتاب اهللا ليحكم بينهم

فال يقبل من    ..  وذا اجلزم القاطع يقرر اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي معىن الدين وحقيقة التدين            
التحاكم إىل كتـاب اهللا وطاعتـه       : واإلسالم. اإلسالم: الدين .. العباد إال صورة واحدة ناصعة قاطعة     

فدين . ى اإلسالم وادعى أنه على دين اهللا      وإن ادع ؛  وليس مسلما ،  فمن مل يفعل فليس له دين      .. واتباعه
كل حيدده أو يعرفـه      .. وليس خاضعا يف تعريفه وحتديده ألهواء البشر      ،  اهللا حيدده ويقرره ويفسره اهللا    

 ! كما يشاء
والكفار كما يقرر السياق هم الذين ال يقبلون التحـاكم   - بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء    .  ال

وال عالقة له باهللا يف شيء وال صلة بينه وبـني اهللا يف              ..  " ن اهللا يف شيء   فليس م  " –إىل كتاب اهللا    
. جمرد من يتوىل وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إىل كتـاب اهللا                .. شيء

 ! ولو ادعوا أم على دين اهللا
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لسـياق إىل التحـذير     ويضيف ا .  ويشتد التحذير من هذه الوالية اليت تذهب بالدين من أساسه         
فـاهللا وحـده هـو السـيد        . تبصري اجلماعة املسلمة حبقيقة القوى اليت تعمل يف هذا الوجود         . التبصري

 .. ويعز من يشاء ويذل من يشاء     ،  ويرتع امللك ممن يشاء   ،  يؤيت امللك من يشاء   ،  مالك امللك ،  املتصرف
فهو كذلك يـوجل الليـل يف       . ن كله وهذا التصريف ألمر الناس ليس إال طرفا من التصريف ألمر الكو          

وهذا هو القيام بالقسط يف      .. النهار ويوجل النهار يف الليل وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي            
مهما يكن هلم من قـوة ومـن مـال          ،  فال داعي إذن لوالية غريه من العباد      ،  أمر الناس ويف أمر الكون    

 . وأوالد
 مبا كان واقعا يف اجلماعة املسلمة يومذاك من عدم وضـوح             ويشي هذا التحذير املؤكد املكرر    

ومن تشبث بعضهم بصالته العائلية والقومية واالقتصادية مع املشركني يف مكة ومع اليهـود      ؛  األمر متاما 
كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إىل التأثر بـالقوى       . مما اقتضى هذا التفسري والتحذير    ،  يف املدينة 
إىل جانب إيضـاح أصـل العقيـدة        ،  وضرورة تذكريها حبقيقة األمر وحقيقة القوى     ،  لظاهرةالبشرية ا 

 . ومقتضياا يف واقع احلياة
وإن الطريق إىل اهللا هـو      . إن اإلسالم هو طاعة اهللا والرسول     : وخيتم الدرس بكلمة حامسة قاطعة    

إن كنتم حتبـون اهللا  : قل:  " سانوال الشهادة بالل، وليس جمرد االعتقاد بالقلب . طريق األتباع للرسول  
 ..  " فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكـافرين       . أطيعوا اهللا والرسول  : قل "  "  .. . فاتبعوين حيببكم اهللا  

  .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح املبني .. وإما كفر يكرهه اهللا، فإما طاعة واتباع حيبه اهللا
  ..  فلنأخذ يف التفصيل بعد هذا اإلمجال

|     |     | 
ال إله إال هو العزيز     . قائما بالقسط  - واملالئكة وأولوا العلم   - شهد اهللا أنه ال إله إال هو       " 
  ..  " احلكيم

توحيـد  : حقيقة التوحيد .  هذه هي احلقيقة األوىل اليت يقوم عليها التصور االعتقادي يف اإلسالم          
اهللا ال إلـه إال     :  " وهي احلقيقة اليت بدأت ا السورة      .. القوامة بالقسط  .. وتوحيد القوامة ،  األلوهية

وجالء الشبهات الـيت    ،  وهي تستهدف إقرار حقيقة العقيدة اإلسالمية من جهة        ..  " هو احلي القيوم  
وجالءها عن املسلمني الذين قد تـؤثر       ،  جالءها عن أهل الكتاب أنفسهم    . يلقيها أهل الكتاب من جهة    
 . هذه الشبهات يف عقيدم
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إنـه  : وقد يقال  .. هي حسب كل من يؤمن باهللا      .. أنه ال إله إال هو     - سبحانه -  وشهادة اهللا 
ولكـن   .. وأن من يؤمن باهللا ليس يف حاجة إىل هذه الشهادة         . ال يكتفي بشهادة اهللا إال من يؤمن باهللا       

بـل إن   . نا وشريكا واقع األمر أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون باهللا ولكنهم يف نفس الوقت جيعلون له اب              
ولكن الضالل كان جييئهم من ناحية الشركاء واألنداد واألبنـاء          ،  املشركني أنفسهم كانوا يؤمنون باهللا    

فهـذا مـؤثر قـوي يف       ،  شهد أنه ال إله إال هو      - سبحانه - فإذا قرر هلؤالء وهؤالء أن اهللا     ! والبنات
 . تصحيح تصورام

فإن . أعمق من هذا وأدق    - سياق كما تابعناه فيما تقدم    كما يبدو من متابعة ال     -  على أن األمر  
وهو أنـه ال   ؛  مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماا       ،  بأنه ال إله إال هو     - سبحانه - شهادة اهللا 

ال اعتقـادا وشـعورا    - املمثلة يف اإلسالم مبعىن االستسالم    ،  يقبل إذن من العباد إال العبودية اخلالصة له       
ومن  .. ن كذلك عمال وطاعة واتباعا للمنهج العملي الواقعي املتمثل يف أحكام الكتاب           ولك - فحسب

ولكنهم يشـركون معـه غـريه يف        ،  إم يؤمنون باهللا  : هذه الناحية جند كثريين يف كل زمان يقولون       
وحـني  ؛  وحني يطيعون من ال يتبع رسوله وكتابه      ،  حني يتحاكمون إىل شريعة من صنع غريه      ،  األلوهية

فهذه كلها تناقض القـول بـأم        .. لقون التصورات والقيم واملوازين واألخالق واآلداب من غريه       يت
 . بأنه ال إله إال هو - سبحانه - وال تستقيم مع شهادة اهللا. يؤمنون باهللا

والتلقي عن  ،  فهي متمثلة يف طاعتهم ألوامر اهللا وحدها      ،   وأما شهادة املالئكة وشهادة أويل العلم     
وقد . مىت ثبت هلم أا من عنده     ،  والتسليم بكل ما جييئهم من عنده بدون تشكك وال جدال         ،  دهاهللا وح 

كل من  ،  آمنا به : والراسخون يف العلم يقولون   :  " سبق يف السورة بيان حال أويل العلم هؤالء يف قوله         
 . استسالمو. واتباع. وطاعة. تصديق: فهذه شهادة أويل العلم وشهادة املالئكة ..  " عند ربنا

 تعـاىل  -  وشهادة اهللا سبحانه وشهادة املالئكة وأويل العلم بوحدانية اهللا يصاحبها شهادم بأنه           
 . بوصفها حالة مالزمة لأللوهية. قائم بالقسط -

  ..  " قائما بالقسط - واملالئكة وأولوا العلم - شهد اهللا أنه ال إله إال هو " 
وهذا إيضاح للقوامة اليت وردت يف مطلـع  . د صياغة العبارة فهي حالة مالزمة لأللوهية كما تفي    

 . فهي قوامة بالقسط ..  " اهللا ال إله إال هو احلي القيوم:  " السورة
فال يتحقـق العـدل      - وهو العدل  -  وتدبري اهللا هلذا الكون وحلياة الناس متلبس دائما بالقسط        

اليت يؤدي كل كائن معهـا دوره يف        ،  مور الكون وال تستقيم أمورهم استقامة أ    ،  املطلق يف حياة الناس   
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، ال يتحقق هذا إال بتحكيم منهج اهللا الذي اختاره حلياة النـاس  .. تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر    
وال تالؤم بني دورة الكـون ودورة       ،  وال استقامة وال تناسق   ،  وإال فال قسط وال عدل    . وبينه يف كتابه  

 ! م والتشتت والضياعوهو الظلم إذن والتصاد. اإلنسان
 وها حنن أوالء نرى على مدار التاريخ أن الفترات اليت حكم فيها كتاب اهللا وحدها هي الـيت                   

بقدر ما تطيق طبيعـة البشـر        - واستقامت حيام استقامة دورة الفلك    ،  ذاق فيها الناس طعم القسط    
والقرب من الطاعة كلما قام     ؛  ذا وذاك والتأرجح بني ه  ،  املتميزة باجلنوح إىل الطاعة واجلنوح إىل املعصية      

وأنه حيثما حكم يف حياة الناس منهج آخـر مـن صـنع     . وحكم يف حياة الناس كتاب اهللا     ،  منهج اهللا 
ظلم الفـرد   . كما الزمه الظلم والتناقض يف صورة من الصور       . الزمه جهل البشر وقصور البشر    ،  البشر

وعـدل   .. أو ظلم جيل جليل   . أو ظلم أمة ألمة   . قةأو ظلم طبقة لطب   . أو ظلم اجلماعة للفرد   . للجماعة
وهو الذي ال خيفى عليـه شـيء يف         . وهو إله مجيع العباد   . اهللا وحده هو املربأ من امليل ألي من هؤالء        

 . األرض وال يف السماء
  ..  " ال إله إال هو العزيز احلكيم " 

. ة بصفة العزة وصفة احلكمة    مصحوب،   يؤكد حقيقة وحدة األلوهية مرة أخرى يف اآلية الواحدة        
فالقسط يقوم على وضع األمور يف مواضـعها مـع    . والقدرة واحلكمة الزمتان كلتامها للقوامة بالقسط     

فـال سـلبية يف التصـور       . وصفات اهللا سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية اإلجيابية      . القدرة على إنفاذها  
وقيمة هذه الفاعلية اإلجيابيـة     . فسه سبحانه وهو أكمل تصور وأصدقه ألنه وصف اهللا لن       . اإلسالمي هللا 

 ! فتصبح العقيدة مؤثرا حيا دافعا ال جمرد تصور فكري بارد، أا تعلق القلب باهللا وإرادته وفعله
|     |     | 

الوهيـة   .. نتيجتها الطبيعية ،  ويرتب على هذه احلقيقة اليت عاد لتوكيدها مرتني يف اآلية الواحدة          
 : إال هلذه األلوهية الواحدةفال عبودية . واحدة

. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلـم           . إن الدين عند اهللا اإلسالم     " 
أسلمت وجهي هللا ومن    : فإن حاجوك فقل  . ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب       . بغيا بينهم 
وإن تولوا فإمنا عليك    . سلموا فقد اهتدوا  فإن أ ؟  أأسلمتم: وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني    . اتبعن
  ..  " واهللا بصري بالعباد، البالغ
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واستسالم هلذه األلوهية ال يبقى معه شيء يف نفـوس           .. وإذن فدينونة واحدة   ..  ألوهية واحدة 
 . العباد وال يف حيام خارجا عن سلطان اهللا

؛ ويف تطويعهم ألمرها  ؛  د الناس هلا  وإذن فجهة واحدة هي صاحبة احلق يف تعبي        ..  ألوهية واحدة 
ويف إقامـة حيـام     ؛  ويف وضع القيم واملوازين هلم وأمرهم باتباعها      ؛  ويف إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها    
  .. كلها وفق التعليمات اليت ترضاها

عقيدة التوحيد اخلـالص    . وإذن فعقيدة واحدة هي اليت يرضاها اهللا من عباده         ..  ألوهية واحدة 
 : ومقتضيات التوحيد هذه اليت أسلفنا  ..الناصع

  ..  " إن الدين عند اهللا اإلسالم " 
وال حىت  ؛  وليس جمرد كلمة تقال باللسان    ،  وليس جمرد راية  ،   اإلسالم الذي هو ليس جمرد دعوى     

. ال .. وال شعائر فردية يؤديها األفراد يف الصالة واحلج والصيام        ؛  تصورا يشتمل عليه القلب يف سكون     
اإلسالم الطاعـة   . إمنا اإلسالم االستسالم  . ليس باإلسالم الذي ال يرضى اهللا من الناس دينا سواه         فهذا  

 . كما سيجيء يف السياق القرآين ذاته بعد قليل .. اإلسالم حتكيم كتاب اهللا يف أمور العباد. واالتباع
 - سبحانه - ات اهللا بينما كان أهل الكتاب خيلطون بني ذ       ..  واإلسالم توحيد األلوهية والقوامة   

وخيتلفون فيما بينـهم     .. كما خيلطون بني إرادة اهللا وإرادة املسيح أيضا        - عليه السالم  - وذات املسيح 
هنا يـبني اهللا ألهـل       .. على هذه التصورات اختالفا عنيفا يصل يف أحيان كثرية إىل حد القتل والقتال            

 : الكتاب وللجماعة املسلمة علة هذا االختالف
 .  " بغيا بينهم. ا اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلموم " 

. وتفرد األلوهية ،  فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اهللا     .  إنه ليس اختالفا عن جهل حبقيقة األمر      
لـوا  حينما خت ؛  واعتداء وظلما  " بغيا بينهم  " ولكنهم إمنا اختلفوا   .. وحقيقة العبودية ،  وبطبيعة البشرية 

 . عن قسط اهللا وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه
 وقد رأينا فيما نقلناه عن املؤلف املسيحي احلديث كيف كانت التيارات السياسية ختلـق هـذه           

وقد رأينا كيف . وليس هذا إال منوذجا مما تكرر وقوعه يف حياة اليهودية واملسيحية          . االختالفات املذهبية 
الشام وما اليهما للحكم الروماين سببا يف رفـض املـذهب الرومـاين الرمسـي               كانت كراهية مصر و   

كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بني أجزاء مملكته سببا يف ابتداع             ! والتمذهب مبذهب آخر  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

45

كأمنا العقيدة لعبة تستخدم يف املناورات السياسـية        ! ! يظن أنه يوفق بني األغراض مجيعا     ،  مذهب وسط 
 ! عن قصد وعن علم. وهذا هو البغي أشنع البغي! والوطنية

 :  ومن مث جييء التهديد القاصم يف موضعه املناسب
  ..  " ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب " 

كي ال يكـون    ؛  وهدد الكافرين بسرعة احلساب   ؛   وقد عد االختالف على حقيقة التوحيد كفرا      
  .. يف الكفر واإلنكار واالختالفمدعاة للجاجة  - إىل أجل - اإلمهال

ليحسم األمر معهـم    . فصل اخلطاب يف موقفه من أهل الكتاب واملشركني مجيعا         ع  مث لقن نبيه  
 : وميضي يف طريقه الواضح متميزا متفردا، ويدع أمرهم بعد ذلك هللا، عن بينة

مـيني  وقل للذين أوتـوا الكتـاب واأل      . أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن    : فإن حاجوك فقل   " 
  ..  " واهللا بصري بالعباد. وإن تولوا فإمنا عليك البالغ. فإن أسلموا فقد اهتدوا؟ أأسلمتم

وإذن ،  فإما اعتراف بوحدة األلوهية والقوامـة     .  إنه ال سبيل إىل مزيد من اإليضاح بعد ما تقدم         
 . وإذن فال توحيد وال إسالم. وإما مماحكة ومداورة. فال بد من اإلسالم واالتباع

 : كلمة واحدة تبني عقيدته كما تبني منهج حياته ع رسوله - تعاىل -  ومن مث يلقن اهللا
 ومن اتبعن  " أنا " أسلمت وجهي هللا  : فقل " –أي يف التوحيد ويف الدين       -  " فإن حاجوك  " 

 باإلسالم  كما أن التعبري  . إمنا هو األتباع  . فليس هو جمرد التصديق   . والتعبري باالتباع ذو مغزى هنا     .. " 
. إمنا هو كذلك االستسالم   . فليس هو جمرد النطق باللسان أو االعتقاد باجلنان       . الوجه ذو مغزى كذلك   
والوجه أعلـى وأكـرم مـا يف        . وإسالم الوجه كناية عن هذا االستسالم      .. استسالم الطاعة واالتباع  

 . فهي صورة االنقياد الطائع اخلاضع املتبع املستجيب. اإلنسان
 .. واملسلمون متبعوه ومقلدوه يف اعتقاده ومنـهج حياتـه        . ومنهج حياته  ع تقاد حممد  هذا اع 

فليسأل إذن أهل الكتاب واألميني سؤال التبني والتمييز ووضع الشارة املميزة للمعسكرين على وضوح              
 : ال اختالط فيه وال اشتباه

  "  .. ؟ أأسلمتم: وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني " 
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املشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إىل اإلسـالم مبعنـاه الـذي            . هؤالء وهؤالء .  فهم سواء 
مدعوون بعد هذا اإلقرار    . ووحدة األلوهية ووحدة القوامة   ،  مدعوون لإلقرار بتوحيد ذات اهللا    . شرحناه

 . وهو حتكيم كتاب اهللا وجه يف احلياة. إىل اخلضوع ملقتضاه
  ..  " فإن أسلموا فقد اهتدوا " 
وليس هنالك صورة   . حبقيقته تلك وطبيعته  . هي صورة اإلسالم  . اهلدى يتمثل يف صورة واحدة     ف
إمنا هو الضالل واجلاهلية     .. وال منهج آخر يتمثل فيه االهتداء     ،  وال وضع آخر  ،  وال تصور آخر  ،  أخرى

  .. واحلرية والزيغ وااللتواء
  ..  " وإن تولوا فإمنا عليك البالغ " 

وكان هذا قبل أن يأمره اهللا بقتال من ال يقبلـون          . تهي تبعة الرسول وينتهي عمله     فعند البالغ تن  
وإمـا إىل التعهـد فقـط       . إما إىل اعتناق الدين واخلضوع للنظام الذي يتمثل فيه        : اإلسالم حىت ينتهوا  

  .. حيث ال إكراه على االعتقاد .. بالطاعة للنظام يف صورة أداء اجلزية
  ..  " واهللا بصري بالعباد " 

 . وأمرهم إليه على كل حال.  يتصرف يف أمرهم وفق بصره وعلمه
 ولكنه ال يدعهم حىت يبني هلم مصريهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثاهلم وفق سنة اهللا املاضية أبـدا                 

 : يف املكذبني والبغاة
لقسط من  ويقتلون الذين يأمرون با   ،  ويقتلون النبيني بغري حق   ،  إن الذين يكفرون بآيات اهللا     " 

  " وما هلم من ناصرين   . أولئك الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة      . فبشرهم بعذاب أليم  ،  الناس
 .. 

وبطالن . فهو متوقع هنا وهناك   . ال حيدده بالدنيا أو باآلخرة    . عذاب اليم :  فهذا هو املصري احملتوم   
توطئـة  ،  الدابة اليت ترعى نبتا مسموما    فاحلبوط هو انتفاخ    . ألعماهلم يف الدنيا واآلخرة يف تعبري مصور      

ولكنه االنتفاخ املـؤدي إىل الـبطالن       . وهكذا أعمال هؤالء قد تنتفخ وتتضخم يف األعني        .. هلالكها
 ! حيث ال ينصرهم ناصر وال يدفع عنهم حام! واهلالك

هنـاك  وما ميكن أن يقتل نيب مث يكون         -  وذكر الكفر بآيات اهللا مصحوبا بقتل النبيني بغري حق        
أي الذين يأمرون باتباع منهج اهللا القائم بالقسط احملقق          - وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس      - حق
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فهذه مستهم يف تـارخيهم     ،  ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجها لليهود         .. وحده للقسط 
فقد كانوا حـىت    . كولكن هذا ال مينع أن يكون الكالم موجها للنصارى كذل         ! يعرفون ا مىت ذكرت   

مبا فـيهم    - ذلك التاريخ قتلوا األلوف من أصحاب املذاهب املخالفة ملذهب الدولة الرومانية املسيحية           
كمـا أنـه    .. وهؤالء ممن يأمرون بالقسط - من جاهروا بتوحيد اهللا تعاىل وبشرية املسيح عليه السالم       

  .. ري ما هم يف كل زمانوكث .. ديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع البشع
فلـيس   ..  " الذين يكفـرون بآيـات اهللا      "  وحيسن أن نتذكر دائما ماذا يعين القرآن بوصف       

، إمنا يدخل يف مدلول هذا الوصف من ال يقر بوحـدة األلوهيـة            . املقصود فقط من يعلن كلمة الكفر     
 العباد بالتشريع والتوجيـه     وهذا يتضمن بصراحة وحدة اجلهة اليت تصرف حياة       . وقصر العبودية عليها  

ولـو قاهلـا   . فمن جعل لغري اهللا شيئا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته .. والقيم واملوازين 
  .. وسنرى يف اآليات التالية يف السياق مصداق هذا الكالم! ألف مرة باللسان

|     |     | 
مث يتوىل فريق   ،   إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم     أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون         " 

وغرهم يف دينهم ما كانوا     ،  لن متسنا النار إال أياما معدودات     : ذلك بأم قالوا  ؟  منهم وهم معرضون  
  ..  " وهم ال يظلمون؟ ووفيت كل نفس ما كسبت، فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه. يفترون

موقف الذين أوتوا نصـيبا مـن   . وقف املتناقض الغريب إنه سؤال التعجيب والتشهري من هذا امل     
من الكتاب باعتبـار أن      " نصيب " وكل منهما . وهو التوراة لليهود ومعها اإلجنيل للنصارى     . الكتاب

فهو كتـاب واحـد يف      . وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته     ،  كتاب اهللا هو كل ما أنزل على رسله       
وأويت املسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن      ،  أويت النصارى نصيبا منه   و،  أويت اليهود نصيبا منه   ،  حقيقته

الذين أوتوا   " سؤال التعجيب من هؤالء    .. ومصدقا ملا بني يديه من الكتاب     ،  جامعا ألصول الدين كله   
ولـيحكم بينـهم يف     ،  مث هم يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم يف خالفام          ..  " نصيبا من الكتاب  

 إمنا يتخلف فريق منهم ويعرض عن حتكيم       ،  فال يستجيبون مجيعا هلذه الدعوة    ،  م ومعاشهم شؤون حيا
والذي ال يسـتقيم مـع   ؛ األمر الذي يتناقض مع اإلميان بأي نصيب من كتاب اهللا. كتاب اهللا وشريعته 

 : دعوى أم أهل كتاب
مث يتوىل فريق   ،  م بينهم أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحك             " 

  "  .. ؟ منهم وهم معرضون
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عن االحتكام إىل كتـاب      - ال كلهم  -  هكذا يعجب اهللا من أهل الكتاب حني يعرض بعضهم        
مث خيرجون شريعة اهللا من حيام      ،  إم مسلمون : فكيف مبن يقولون  . اهللا يف أمور االعتقاد وأمور احلياة     

إنه مثل يضربه اهللا للمسلمني أيضا كي يعلموا حقيقـة الـدين     ! مث يظلون يزعمون أم مسلمون    . كلها
فإذا كان هذا هـو اسـتنكار       . وحيذروا أن يكونوا موضعا لتعجيب اهللا وتشهريه م       ؛  وطبيعة اإلسالم 

فكيف ، حني يعرض فريق منهم عن التحاكم إىل كتاب اهللا        ،  موقف أهل الكتاب الذين مل يدعوا اإلسالم      
إنـه العجـب الـذي ال        .. هم الذين يعرضون هذا االعراض     " املسلمون " انيكون االستنكار إذا ك   

 ! والعياذ باهللا! والغضب الذي ينتهي إىل الشقوة والطرد من رمحة اهللا، والبالء الذي ال يقدر، ينقضي
 :  مث يكشف عن علة هذا املوقف املستنكر املتناقض

  " وغرهم يف دينهم ما كانوا يفتـرون      ،  داتلن متسنا النار إال أياما معدو     : ذلك بأم قالوا   " 
 .. 

والتناقض مع دعوى اإلميان ودعـوى      ؛   هذا هو السبب يف االعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا         
وجدية القسط اإلهلي الذي ال حيايب وال       ،  إنه عدم االعتقاد جبدية احلساب يوم القيامة       .. أم أهل كتاب  

 : يتجلى هذا يف قوهلم. مييل
  ..  " متسنا النار إال أياما معدوداتلن  " 

ملاذا وهم ينحرفون أصال عن حقيقة الدين وهي        ؟   وإال فلماذا ال متسهم النار إال أياما معدودات       
بل إذا كانوا حيسون أصال     ؟  ملاذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعدل اهللا      ؟  االحتكام يف كل شيء إىل كتاب اهللا      

 : مث يغرهم هذا االفتراء، ال افتراءإم ال يقولون إ؟ جبدية لقاء اهللا
  ..  " وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون " 

مع هـذا  ، والشعور حبقيقة هذا اللقاء،  وحقا إنه ال جيتمع يف قلب واحد جدية االعتقاد بلقاء اهللا          
  .. التميع يف تصور جزائه وعدله

مع االعراض عن االحتكام    ،  اهللا وحقا إنه ال جيتمع يف قلب واحد اخلوف من اآلخرة واحلياء من             
  .. وحتكيمه يف كل شأن من شؤون احلياة، إىل كتاب اهللا

مث يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم      .  ومثل أهل الكتاب هؤالء مثل من يزعمون اليوم أم مسلمون         
وأن ! ويزعمون أن حياة الناس دنيا ال ديـن       ،  وفيهم من يتبجحون ويتوقحون   . بينهم فيتولون ويعرضون  
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مث ،  بـل العائليـة   ،   ضرورة إلقحام الدين يف حياة الناس العملية وارتباطام االقتصادية واالجتماعية          ال
مث يعتقد بعضهم يف غرارة بلهاء أن اهللا لن يعذم إال تطهـريا             ! يظلون بعد ذلك يزعمون أم مسلمون     

، ن يظنه أهل الكتاب هؤالء    إنه نفس الظن الذي كا    ؟  أليسوا مسلمني ! مث يساقون إىل اجلنة   ،  من املعاصي 
، وهؤالء وأولئك سواء يف تنصلهم من أصـل الـدين          .. ونفس الغرور مبا افتروه وال أصل له يف الدين        

والتلقي من اهللا وحـده     . االستسالم والطاعة واالتباع   .. اإلسالم: ومتلصهم من حقيقته اليت يرضاها اهللا     
 : يف كل شأن من شؤون احلياة

 ؟  " وهم ال يظلمون، ووفيت كل نفس ما كسبت،  ليوم ال ريب فيهفكيف إذا مجعناهم " 
إنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب املؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جديـة هـذا              ؟   كيف

وال يتميع تصوره وشعوره مع األمـاين الباطلـة واملفتريـات           ؛  وجدية عدل اهللا  ،  اليوم وجدية لقاء اهللا   
فهم سواء  ،  وأهل كتاب ومدعي إسالم   ،  مشركني وملحدين  .. قائم للجميع وهو بعد ديد     .. اخلادعة

 ! يف أم ال حيققون يف حيام اإلسالم
ووفيت كل نفس   " ؟    وجرى العدل اإلهلي جمراه    ..  " فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه       " 
 ؟ بون يف حساب اهللاكما أم ال حيا ..  " وهم ال يظلمون" ؟  بال ظلم وال حماباة ..  " ما كسبت

 ! وقد اهتز القلب وارجتف وهو يستحضر اجلواب ..  سؤال يلقى ويترك بال جواب
|     |     | 

وحقيقة ،  مقررا حقيقة األلوهية الواحدة   ،  أن يتجه إىل اهللا   ،  وكل مؤمن  ع بعدئذ يلقن رسول اهللا   
ا مظهر لأللوهية وللحاكمية اليت     فهذه وتلك كلتامه  . ويف تدبري الكون  ،  يف حياة البشر  ،  القوامة الواحدة 

 : ال شريك هللا فيها وال شبيه
وتعز من تشاء وتـذل  . تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء : اللهم مالك امللك  : قل " 
وخترج . توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل       . إنك على كل شيء قدير    . بيدك اخلري . من تشاء 

  ..  " وترزق من تشاء بغري حساب. امليت من احلياحلي من امليت وخترج 
ويف التفاتاته إىل   . ويف ظالله املعنوية روح االبتهال    . يف تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء     .. نداء خاشع 

ويف مجعه بني تدبري اهللا وتصريفه ألمور الناس        . كتاب الكون املفتوح استجاشة للمشاعر يف رفق وإيناس       
وحقيقـة  ؛ حقيقة األلوهية الواحدة القوامة على الكون والناس:  احلقيقة الكبرية  وألمور الكون إشارة إىل   
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وأن الدينونة هللا وحده هي شأن      ؛  أن شأن اإلنسان ليس إال طرفا من شأن الكون الكبري الذي يصرفه اهللا            
 ! وأن االحنراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه واحنراف؛ الكون كله كما هي شأن الناس

وتعز من تشاء وتـذل  . تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء . م مالك امللك  الله: قل " 
  ..  " من تشاء

مالـك   " هو .. إله واحد فهو املالك الواحد     ..  إا احلقيقة الناشئة من حقيقة األلوهية الواحدة      
ليـك العاريـة    ميلكه إيـاه مت   . مث هو من جانبه ميلك من يشاء ما يشاء من ملكه           .. بال شريك  " امللك

إمنـا هـي    . فليس ألحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه       . يستردها صاحبها ممن يشاء عندما يشاء     
فإذا تصرف املستعري فيها تصرفا خمالفا لشرط       ؛  ملكية معارة له خاضعة لشروط اململك األصلي وتعليماته       

أما يف اآلخرة فهو حماسب على باطله        .وحتتم على املؤمنني رده يف الدنيا     . املالك وقع هذا التصرف باطال    
  .. وخمالفته لشرط اململك صاحب امللك األصيل

وبـال راد   ،  وبال جمري عليـه   ،   وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بال معقب على حكمه           
وما جيوز أن يتوىل هذا االختصاص أحد        .. هو اهللا  - سبحانه - فهو صاحب األمر كله مبا أنه     ،  لقضائه

 . اهللامن دون 
يؤيت امللك من يشـاء     . فهو يتوالها سبحانه بالقسط والعدل    .  ويف قوامة اهللا هذه اخلري كل اخلري      

فهـو اخلـري    . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل       . ويرتع امللك ممن يشاء بالقسط والعدل     
:  " ا اخلري يف كل حـال     وهي املشيئة املطلقة والقدرة املطلقة على حتقيق هذ       ؛  احلقيقي يف مجيع احلاالت   

  ..  " إنك على كل شيء قدير ..  "  " بيدك اخلري
ليس إال طرفا من القوامة الكربى      ،  وهذا التدبري ألمرهم باخلري   ،   وهذه القوامة على شؤون البشر    
 : على شؤون الكون واحلياة على اإلطالق

؛ امليت وخترج امليت من احلـي وخترج احلي من ؛  توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل        " 
  ..  " وترزق من تشاء بغري حساب

هذه احلركـة  : ميأل ا القلب واملشاعر والبصر واحلواس     ،   والتعبري التصويري هلذه احلقيقة الكبرية    
وإخراج احلي من امليت وإخـراج      ؛  حركة إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل        . اخلفية املتداخلة 

، مىت القى القلب إليهـا انتباهـه      ،  احلركة اليت تدل على يد اهللا بال شبهة وال جدال          .. احليامليت من   
 . واستمع فيها إىل صوت الفطرة الصادق العميق
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 وسواء كان معىن إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخـذ ذاك            
 هذا يف هذا عند دبيب الظلمة ودبيـب الضـياء يف            أو كان هو دخول    .. من هذا عند دورة الفصول    

وتلـف  ،  سواء كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد اهللا وهي حترك األفالك              .. األمساء واألصباح 
شيئا فشيئا يتسرب    .. وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء    ،  هذه الكرة املعتمة أمام تلك الكرة املضيئة      

شيئا فشيئا يطول الليل وهو      .. وشيئا فشيئا يتنفس الصبح يف غيابة الظالم      . غبش الليل إىل وضاءة النهار    
 .. وشيئا فشيئا يطول النهار وهو يسحب من الليل يف مقدم الصـيف           . يأكل من النهار يف مقدم الشتاء     

وال يدعي كـذلك    ؛  وهذه أو تلك حركة ال يدعي اإلنسان أنه هو الذي ميسك خبيوطها اخلفية الدقيقة             
ا متضي هكذا مصادفة بال تدبريعاقل أ ! 

كل حلظة متر على احلي يدب فيه       . يدب أحدمها يف اآلخر يف بطء وتدرج      ،  كذلك احلياة واملوت  
وخاليـا  ،  خاليا حية منه متوت وتـذهب     ! ويأكل منه املوت وتبىن فيه احلياة     ،  املوت إىل جانب احلياة   
وما نشأ فيه حيا يعـود يف       .  أخرى إىل احلياة   وما ذهب منه ميتا يعود يف دورة      . جديدة فيه تنشأ وتعمل   
ولكـن  ،  مث تتسع الدائرة فيموت احلـي كلـه        .. هذا يف كيان احلي الواحد     .. دورة أخرى إىل املوت   

وهكـذا   .. خالياه تتحول إىل ذرات تدخل يف تركيب آخر مث تدخل يف جسم حي فتدب فيها احلياة               
وال يدعي اإلنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله           .. ردورة دائبة يف كل حلظة من حلظات الليل والنها        

 ! وال يزعم عاقل كذلك أا تتم هكذا مصادفة بال تدبري. شيئا
تربزها . حركة خفية عميقة لطيفة هائلة    .  حركة يف كيان الكون كله ويف كيان كل حي كذلك         

د القادر املبـدع اللطيـف      وهي تشي بي  ؛  هذه اإلشارة القرآنية القصرية للقلب البشري والعقل البشري       
وأىن خيتارون ألنفسهم أنظمة من     ؟  فأىن حياول البشر أن ينعزلوا بتدبري شأم عن اللطيف املدبر          .. املدبر

 صنع أهوائهم وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه احلكيم اخلبري 
 وكلهم عليه   ورزق اجلميع بيد اهللا   ،  ويتخذ بعضهم بعضا أربابا   ،   مث أىن يتخذ بعضهم بعضا عبيدا     

 : عيال
  ..  " وترزق من تشاء بغري حساب " 

حقيقة القوامة  . حقيقة األلوهية الواحدة  .  إا اللمسة اليت ترد القلب البشري إىل احلقيقة الكربى        
وحقيقة املالكية الواحدة وحقيقـة العطـاء       . وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبري الواحد     . الواحدة
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املـانح  ،  احمليي املميـت  ،  املعز املذل ،  مالك امللك ،  قة أن الدينونة ال تكون إال هللا القيوم       مث حقي . الواحد
 . املدبر ألمر الكون والناس بالقسط واخلري على كل حال، املانع

|     |     | 
، هذه اللمسة تؤكد االستنكار الذي سبق يف الفقرة املاضية ملوقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب              

بينما منهج اهللا يدبر أمر     ،  املتضمن ملنهج اهللا للبشر   ،  ولون ويعرضون عن التحاكم إىل كتاب اهللا      مث هم يت  
ويف الوقت ذاته متهد للتحذير الوارد يف الفقرة التالية مـن تـويل املـؤمنني                .. الكون كله وأمر البشر   

. واألمر كله بيـد اهللا    . ما دام أن ال حول للكافرين يف هذا الكون وال طول          . الكافرين من دون املؤمنني   
 : وهو ويل املؤمنني دون سواه

 ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء       . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني        " 
إن ختفوا ما يف صـدوركم أو       : قل. وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري      - إال أن تتقوا منهم تقاة     -

يوم جتـد كـل     . واهللا على كل شيء قدير    ،  يف السماوات وما يف األرض    ويعلم ما   ،  تبدوه يعلمه اهللا  
وحيذركم اهللا  . وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا          ،  نفس ما عملت من خري حمضرا     

  ..  " نفسه واهللا رؤوف بالعباد
، ة كلـها هللا والقـو ،  لقد استجاش السياق القرآين يف الفقرة املاضية الشعور بأن األمر كلـه هللا      

إنه ال جيتمع يف قلب واحـد       ؟  فما والء املؤمن إذن ألعداء اهللا      .. والرزق كله بيد اهللا   ،  والتدبري كله هللا  
ومن  .. حقيقة اإلميان باهللا ومواالة أعدائه الذين يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون             

روج املسلم من إسالمه إذا هو وإىل من ال يرتضـي  وهذا التقرير احلاسم خب، مث جاء هذا التحذير الشديد 
 : أو باستنصاره سواء، أو بنصره، سواء كانت املواالة مبودة القلب، أن حيكم كتاب اهللا يف احلياة

 ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء       . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني        " 
 " ..  

 وال رابطة وال واليـة    ،  وال دين وال عقيدة   ،  ال يف صلة وال نسبة     .ليس من اهللا يف شيء     .. هكذا
 . منقطع الصلة متاما يف كل شيء تكون فيه الصالت، فهو بعيد عن اهللا.. 

ولكنها تقية اللسان ال والء القلب       ..  ويرخص فقط بالتقية ملن خاف يف بعض البلدان واألوقات        
فليس من التقيـة     "  .. ية بالعمل إمنا التقية باللسان    ليس التق   " ب قال ابن عباس  . وال والء العمل  

والكافر هو الذي ال يرضى بتحكيم كتاب اهللا يف          - املرخص فيها أن تقوم املودة بني املؤمن وبني الكافر        
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كما أنه لـيس     - كما يدل السياق هنا ضمنا ويف موضع آخر من السورة تصرحيا          ،  احلياة على اإلطالق  
فما جيوز هـذا    . أن يعاون املؤمن الكافر بالعمل يف صورة من الصور باسم التقية          من التقية املرخص ا     

 ! اخلداع على اهللا
فقد ،   وملا كان األمر يف هذه احلالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من عالم الغيوب             

 : تضمن التهديد حتذير املؤمنني من نقمة اهللا وغضبه يف صورة عجيبة من التعبري حقا
  ..  " وإىل اهللا املصري. وحيذركم اهللا نفسه " 

 : وأن علم اهللا يتابعها، وإشعارها أن عني اهللا عليها،  مث يتابع السياق التحذير وملس القلوب
ويعلم ما يف السماوات ومـا يف األرض        ،  إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا        : قل " 

  ..  " واهللا على كل شيء قدير
واستجاشة اخلشية واتقاء التعرض للنقمة اليت يساندها العلـم         ،  ان يف التحذير والتهديد    وهو إمع 

 ! فال ملجأ منها وال نصرة، والقدرة
الذي ال  ؛   مث يتابع السياق التحذير وملس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم املرهوب           

 : والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله؛ يند فيه عمل وال نية
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينـه          ،  يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا         " 
  ..  " أمدا بعيدا

وتصـور  . وحتاصره برصيده من اخلري والسوء    ،   وهي مواجهة تأخذ املسالك على القلب البشري      
ء الذي عمله   لو أن بينه وبني السو     -!  ولكن الت حني مودة    - ويود،  له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد     

والت حـني   ،  آخذ خبناقه ،  بينما هو يف مواجهته   . أو أن بينه وبني هذا اليوم كله أمدا بعيدا        . أمدا بعيدا 
 ! والت حني فرار، خالص

  : - سبحانه - فيكرر حتذير اهللا للناس من نفسه،  مث يتابع السياق احلملة على القلب البشري
  ..  " وحيذركم اهللا نفسه " 

 : ته يف هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات األوان ويذكرهم رمح
  ..  " واهللا رؤوف بالعباد " 
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  .. وهو دليل على إرادته اخلري والرمحة بالعباد.  ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكري
مبا كان واقعا   ،   وتشي هذه احلملة الضخمة املنوعة اإلمياءات واإلحياءات واألساليب واإلشارات        

اة اجلماعة املسلمة من خطورة متيع العالقات بني أفراد من املعسكر املسلم وأقربائهم وأصـدقائهم             يف حي 
على حني يريد    .. حتت دوافع القرابة أو التجارة    . وعمالئهم يف مكة مع املشركني ويف املدينة مع اليهود        

لى قاعدة املنهج املنبثق من     وع،  اإلسالم أن يقيم أساس اتمع املسلم اجلديد على قاعدة العقيدة وحدها          
  .. األمر الذي ال يسمح اإلسالم فيه بالتميع واألرجحة إطالقا .. هذه العقيدة

، كذلك يشي حباجة القلب البشري يف كل حني إىل اجلهد الناصب للتخلص من هذه األوهـاق               
 . والفرار إىل اهللا واالرتباط مبنهجه دون سواه، والتحرر من تلك القيود

 .. ولو كان على غـري دينـه      ،   ال مينع أن يعامل املسلم باحلسىن من ال حياربه يف دينه            واإلسالم
يف قلـب    - وهذا ال يكون  . الوالء ارتباط وتناصر وتواد   . ولكن الوالء شيء آخر غري املعاملة باحلسىن      

ويتحاكمون ؛  وخيضعون معه ملنهجه يف احلياة    ؛  إال للمؤمنني الذين يرتبطون معه يف اهللا       - يؤمن باهللا حقا  
 . إىل كتابه يف طاعة واتباع واستسالم

|     |     | 
والـيت متثـل أكـرب      ،  حامسا يف القضية اليت يعاجلها    ،  وأخريا جييء ختام هذا الدرس قويا حازما      

. وحقيقـة الـدين  ، جييء ليقرر يف كلمات قصرية حقيقة اإلميان. اخلطوط العريضة األساسية يف السورة    
 : ني اإلميان والكفر يف جالء ال حيتمل الشبهاتويفرق تفريق حامسا ب

: قـل . إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحـيم             : قل " 
  ..  " فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين: أطيعوا اهللا والرسول

،  األتبـاع لرسـول اهللا     إال أن يصاحبه  ،  وال هياما بالوجدان  ،   إن حب اهللا ليس دعوى باللسان     
وال ،  وال مشاعر جتـيش   ،  وإن اإلميان ليس كلمات تقال     .. وحتقيق منهجه يف احلياة   ،  والسري على هداه  

  .. وعمل مبنهج اهللا الذي حيمله الرسول، ولكنه طاعة هللا والرسول. شعائر تقام
 حاكمة على كـل مـن       هذه اآلية الكرمية  :  "  يقول اإلمام ابن كثري يف التفسري عن اآلية األوىل        

فإنه كاذب يف نفس األمر حىت يتبع الشـرع احملمـدي           . ادعى حمبة اهللا وليس هو على الطريقة احملمدية       
من عمـل   :  " أنه قال  ع كما ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا      ،  والدين النبوي يف مجيع أقواله وأعماله     

  "  .. عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
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 " –أي ختالفوا عن أمره      ..  " فإن تولوا . قل أطيعوا اهللا والرسول     " : ويقول عن اآلية الثانية   
، واهللا ال حيب من اتصف بـذلك ، فدل على أن خمالفته يف الطريقة كفر   ..  " فإن اهللا ال حيب الكافرين    

  .. وإن ادعى وزعم يف نفسه أنه حمب هللا
زاد املعاد يف هدى خري     :  "  كتابه  ويقول اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية يف           

  " : العباد
 ع ومن تأمل يف السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتـاب واملشـركني لـه                 " 

وأنـه  ،  علم أن اإلسالم أمر وراء ذلـك       .. فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم     ،  بالرسالة وأنه صادق  
بل املعرفة واإلقرار واالنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا        . قرار فقط وال املعرفة واإل  . ليس جمرد املعرفة فقط   

  ..  " وباطنا
واالتبـاع  ،  حقيقة الطاعة لشـريعة اهللا     ..  إن هذا الدين له حقيقة مميزة ال يوجد إال بوجودها         

. إلسـالم وهي احلقيقة املنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا ا          .. والتحاكم إىل كتاب اهللا   ،  لرسول اهللا 
، وتنفذ فـيهم شـرعها    ،  وتطوعهم ألمرها ،  توحيد األلوهية اليت هلا وحدها احلق يف أن تعبد الناس هلا          

ومن مث توحيد القوامة الـيت جتعـل        . وتضع هلم القيم واملوازين اليت يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها        
 هللا وحده يف تدبري أمـر الكـون         كما أن احلاكمية  ،  احلاكمية هللا وحده يف حياة البشر وارتباطاا مجيعا       

 . وما اإلنسان إال قطاع من هذا الكون الكبري. كله
، يف صورة ناصعة كاملة شاملة     - كما رأينا  -  وهذا الدرس األول من السورة يقرر هذه احلقيقة       

 - وهـذا  .. إن الدين عند اهللا اإلسالم    . ال مهرب من مواجهتها والتسليم ا ملن شاء أن يكون مسلما          
  .. ال كما تصوره املفتريات واألوهام، هو اإلسالم كما شرعه اهللا - حدهو

|     |     | 
 +            الَِمنيلَى الْعانَ عرآلَ ِعمو اِهيمرآلَ ِإبا ووحنو مطَفَى آداص ا ِمـن     33ِإنَّ اللّههضعةً بيذُر 

     ِليمع ِميعس اللّهٍض وع34ب   رـلْ             ِإذْ قَالَِت امقَبا فَتررحطِْني ما ِفي بم لَك تذَري نِإن بانَ ررأَةُ ِعم
      ِليمالْع ِميعالس أَنت كي ِإن35ِمن            تعضا وِبم لَمأَع اللّها أُنثَى وهتعضي وِإن بر ا قَالَتهتعضا وفَلَم 

 فَتقَبلَها  36ني سميتها مريم ِوِإني أُِعيذُها ِبك وذُريتها ِمن الشيطَاِن الرِجيِم           ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى وإِ   
          ِعنـد دجو ابرا الِْمحكَِريا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَِريا زكَفَّلَها ونسا حاتبا نهتأَنبٍن وسوٍل حا ِبقَبهبا ره
 37ِرزقاً قَالَ يا مريم أَنى لَِك هـذَا قَالَت هو ِمن ِعنِد اللِّه إنَّ اللّه يرزق من يشاء ِبغيـِر ِحسـاٍب               
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نادته الْمآلِئكَةُ   فَ 38هناِلك دعا زكَِريا ربه قَالَ رب هب ِلي ِمن لَّدنك ذُريةً طَيبةً ِإنك سِميع الدعاء                
وهو قَاِئم يصلِّي ِفي الِْمحراِب أَنَّ اللّه يبشرك ِبيحيـى مصدقًا ِبكَِلمٍة من اللِّه وسيدا وحصورا ونِبيا                

   اِلِحنيالص ن39م         الِْكب ِنيلَغب قَدو كُونُ ِلي غُالَمي ىأَن بلُ        قَالَ رفْعي اللّه قَالَ كَذَِلك اِقرأَِتي عرامو ر
 قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالَثَةَ أَياٍم ِإالَّ رمزا واذْكُر ربك كَِثريا                  40ما يشاء   

 الْمالَِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللّه اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك علَـى            وِإذْ قَالَتِ  41وسبح ِبالْعِشي واِإلبكَاِر    
   الَِمنياء الْع42ِنس          اِكِعنيالر عكَِعي مارِدي وجاسِك وبِتي ِلراقْن ميرا مـِب      43 يياء الْغأَنب ِمن ذَِلك 

 44ذْ يلْقُون أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ            نوِحيِه ِإلَيك وما كُنت لَديِهم إِ     
ِإذْ قَالَِت الْمآلِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللّه يبشرِك ِبكَِلمٍة منه اسمه الْمِسيح ِعيسى ابن مريم وِجيها ِفي الدنيا                  

اآلِخرو    ِبنيقَرالْم ِمن45ِة و         اِلِحنيالص ِمنالً وكَهِد وهِفي الْم اسالن كَلِّميكُونُ 46 وى يأَن بر قَالَت 
يكُـونُ  ِلي ولَد ولَم يمسسِني بشر قَالَ كَذَِلِك اللّه يخلُق ما يشاء ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَ         

 ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ أَني قَد ِجئْتكُم ِبآيـٍة          48 ويعلِّمه الِْكتاب والِْحكْمةَ والتوراةَ واِإلِجنيلَ       47
ِبِإذِْن اللِّه وأُبـِرىُء األكْمـه   من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر فَأَنفُخ ِفيِه فَيكُونُ طَيرا        

واَألبرص وأُحِيـي الْموتى ِبِإذِْن اللِّه وأُنبئُكُم ِبما تأْكُلُونَ وما تدِخرونَ ِفي بيوِتكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً                
     ِمِننيؤم مِإن كُنت ا 49لَّكُم ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصمو    كُملَـيع مـرالَِّذي ح ضعِلأُِحلَّ لَكُم باِة ورولت

 ِإنَّ اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هـذَا ِصراطٌ مستِقيم         50وِجئْتكُم ِبآيٍة من ربكُم فَاتقُواْ اللّه وأَِطيعوِن        
الَ من أَنصاِري ِإلَى اللِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اللِّه آمنـا             فَلَما أَحس ِعيسى ِمنهم الْكُفْر قَ      51

 ومكَرواْ  53ربنا آمنا ِبما أَنزلَت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاِهِدين          52ِباللِّه واشهد ِبأَنا مسِلمونَ     
  اللّهو اللّه كَرمو    اِكِرينالْم ري54 خ          ِمـن كـرطَهمو ِإلَي كاِفعرو فِّيكوتي مى ِإنا ِعيسي ِإذْ قَالَ اللّه 

              كُمفَأَح كُمِجعرم ِإلَي ِة ثُمامِم الِْقيوواْ ِإلَى يكَفَر الَِّذين قفَو وكعبات اِعلُ الَِّذينجواْ وكَفَر الَِّذين  كُمنيب 
 فَأَما الَِّذين كَفَرواْ فَأُعذِّبهم عذَابا شِديدا ِفي الدنيا واآلِخرِة وما لَهم من             55ِفيما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ     

  اِصِرينال        56نو مهورأُج فِّيِهمواِت فَياِلحِملُواْ الصعوا ونآم ا الَِّذينأَمو    الظَّـاِلِمني ِحـبالَ ي 57لّه 
 ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اللِّه كَمثَِل آدم خلَقَـه ِمـن            58ذَِلك نتلُوه علَيك ِمن اآلياِت والذِّكِْر الْحِكيِم        

 فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد      60  الْحق ِمن ربك فَالَ تكُن من الْممتِرين       59تراٍب ِثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ       
ما جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم وِنساءنا وِنساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتِهـلْ                

      لَى الْكَاِذِبنيةُ اللِّه عنل لَّععجالْ    61فَن وـذَا لَهِإنَّ ه           ولَه ِإنَّ اللّهو ِإلَـٍه ِإالَّ اللّه ا ِمنمو قالْح صقَص
   ِكيمالْح ِزيز62الْع        فِْسِدينِبالْم ِليمع اْ فَِإنَّ اللّهلَّووـٍة      63 فَِإن تاْ ِإلَـى كَلَمالَوعاِب تلَ الِْكتا أَهقُلْ ي 
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    دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياء بووِن اللِّه فَِإن                سن دا ماببضاً أَرعا بنضعِخذَ بتالَ يئًا ويِبِه ش ِركشالَ نو ِإالَّ اللّه 
  _64تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ ِبأَنا مسِلمونَ 

|     |     | 
القصص الذي ورد يف    إن هذا   : ووفد جنران اليمن   ع تقول الروايات اليت تصف املناظرة بني النيب      

وبقية القصص جاء ردا على ما      ،  ومولد حيىي ،  ومولد أمه مرمي  ،  هذه السورة عن مولد عيسى عليه السالم      
وهو يستند إىل ما جاء يف القرآن عن عيسى عليه السالم بأنه كلمة اهللا              ؛  أراد الوفد إطالقه من الشبهات    

  ..  يف سورة مرمي وطلبوا اجلواب عنهاوأم كذلك سألوا عن أمور مل ترد؛ إىل مرمي وروح منه
ولكن ورود هذا القصص يف هذه السورة على هذا النحو ميضي مع             ..  وقد يكون هذا صحيحا   

وغالبا ما تكون هذه احلقـائق      . طريقة القرآن العامة يف إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها          
قصص بالقدر وباألسلوب الـذي يركـز هـذه         فيساق ال ؛  هي موضوع السورة اليت يرد فيها القصص      

وإدخاهلـا إىل  ،  فما من شك أن للقصص طريقته اخلاصة يف عرض احلقـائق           .. احلقائق ويربزها وحيييها  
بتمثيل هذه احلقائق يف صورا الواقعية وهي جتري يف احليـاة           ،  عميقة اإليقاع ،  يف صورة حية  ،  القلوب
 .  احلقائق عرضا جتريدياوهذا أوقع يف النفس من جمرد عرض. البشرية

وتظهر فيهـا ذات    ،   وهنا جند هذا القصص يتناول ذات احلقائق اليت يركز عليها سياق السورة           
ويبقـى  ؛  ومن مث يتجرد هذا القصص من املالبسة الواقعة احملدودة اليت ورد فيها           . اخلطوط العريضة فيها  
 . تصور االعتقادي اإلسالمييتضمن احلقائق األصيلة الباقية يف ال؛ عنصرا أصيال مستقال

توحيـد  . قضـية التوحيـد   :  إن القضية األصيلة اليت يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي          
تؤكـد   - وما جاء من القصص مكمال هلا يف هذا الدرس         - وقصة عيسى  .. األلوهية وتوحيد القوامة  

وتظهر زيـف هـذه الشـبهة       ؛  وتستبعدمها استبعادا كامال  ،  وتنفي فكرة الولد والشريك   ،  هذه احلقيقة 
بطريقة ال تـدع    ،  ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها    ،  وتبسط مولد مرمي وتارخيها   ؛  وسخف تصورها 

، وطبيعته طبيعتـهم  ،  شأنه شأم ،  وأنه واحد من ساللة الرسل    ،  جماال إلثارة أية شبهة يف بشريته الكاملة      
من شأنه أن يريح القلب     ،  عقيد فيه وال غموض   وتفسر اخلوارق اليت صاحبت مولده وسريته تفسريا ال ت        

إن مثـل  :  " حىت إذا عقب على القصة بقولـه   .. ويدع األمر فيهما طبيعيا عاديا ال غرابة فيه       ،  والعقل
وجد القلـب بـرد الـيقني     ..  " فيكون. كن: عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له     

 ؟  هذه احلقيقة البسيطةوعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول؛ والراحة
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 والقضية الثانية اليت تنشأ من القضية األوىل يف سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنـه                 
ترد  .. وهذه ترد كذلك يف ثنايا القصص واضحة       .. ومعىن اإلسالم وأنه االتباع واالستسالم    . اإلسالم

ني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي        ومصدقا ملا ب  :  " يف قول عيسى عليه السالم لبين إسرائيل      
وبيـان  ، وتنفيذ نظـام ، وأا تأيت إلقرار منهج، ويف هذا القول تقرير لطبيعة الرسالة     ..  " حرم عليكم 

مث يرد معىن االستسالم واالتباع على لسـان     .. ليتبعه املؤمنون ذه الرسالة ويسلموا به     ،  احلالل واحلرام 
حنن أنصـار   : قال احلواريون ؟  من أنصاري إىل اهللا   : سى منهم الكفر قال   فلما أحس عي  :  " احلواريني

  ..  " ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واشهد بأنا مسلمون، آمنا باهللا، اهللا
وهذا القصص   ..  ومن املوضوعات اليت يركز عليها سياق السورة تصوير حال املؤمنني مع رم           

اليت اصطفاها وجعلها ذريـة     ،   صاحلة من هذه احلال يف سري هذه النخبة املختارة من البشر           يعرض مجلة 
 وتتمثل هذه الصور الوضيئة يف حديث امرأة عمران مع را ومناجاته يف شأن وليدا             . بعضها من بعض  

ودعـائهم  ،  ويف رد احلواريني على نبيهم    . ويف دعاء زكريا وجنائه لربه    . ويف حديث مرمي مع زكريا    .. 
  .. وهكذا .. لرم

معتمدا على وقائع القصص    ،   حىت إذا انتهى القصص جاء التعقيب متضمنا وملخصا هذه احلقائق         
. وطبيعة اخللق واإلرادة اإلهليـة     - عليه السالم  - فيتناول حقيقة عيسى   .. يف تقرير احلقائق اليت يقررها    

وينتهي الدرس ببيان جامع     .. م إىل املباهلة عليها   ودعو. ودعوة أهل الكتاب إليها   . والوحدانية اخلالصة 
من حضر منهم املناظرة ومـن مل        .. إىل أهل الكتاب عامة    ع شامل ألصل هذه احلقيقة ليتوجه به النيب      

يا أهل الكتـاب تعـالوا إىل       :  " ومن كان من ذلك اجليل ومن جييء بعده إىل آخر الزمان قل           ،  حيضر
وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون       ،  وال نشرك به شيئا   ،   نعبد إال اهللا   أال: كلمة سواء بيننا وبينكم   

  ..  " اشهدوا بأنا مسلمون: فإن تولوا فقولوا. اهللا
وحيـدد  . وماذا يضع حليام من أسـاس     ،  ويتبني ماذا يريد اإلسالم من الناس     ؛  ذا ينتهي اجلدل  

أو أـا   . خولة يدعي هلا أصحاا أا دين     وتنتفي كل صورة مشوهة أو مد     ؛  معىن الدين ومعىن اإلسالم   
توالهـا القصـص بالبيـان      ،  وللسورة كلها كذلك  ،  وهذا هو اهلدف النهائي للدرس املاضي      .. إسالم

وهذه وظيفة القصص القرآين وطبيعته      .. واإليضاح يف الصورة القصصية اجلميلة اجلذابة العميقة اإلحياء       
 . السور على ج خاصاليت حتكم أسلوبه وطريقة عرضه يف شىت 
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ومبراجعة النصوص هنا وهنـاك تبـدو       . وعرضت هنا ،   وقد عرضت قصة عيسى يف سورة مرمي      
فقد كان هناك تفصيل مطول يف سورة مرمي         .. مع اختصار يف بعض احللقات    ،  زيادة بعض احللقات هنا   

حلواريني واختصار  وهنا تفصيل يف رسالة عيسى وا     . ومل تكن هناك حلقة مولد مرمي     . حللقة مولد عيسى  
وهـي قضـية    ،  يف قصة مولده كما أن التعقيب هنا أطول ألنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أمشل              

مما يكشف عن طبيعة األسلوب      .. مما مل يكن موجودا يف سورة مرمي      ،  التوحيد والدين والوحي والرسالة   
 . )1(ه فيها وملناسبت، مساوقا جلو السورة اليت يعرض فيها، القرآين يف عرض القصص

 .  واألن نأخذ يف استعراض النصوص تفصيال
|     |     | 

يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم اهللا من عباده واختارهم حلمل الرسالة الواحـدة بالـدين                
ليكونوا طالئع املوكب اإلمياين يف شىت مراحله املتصلة على مـدار األجيـال             ،  الواحد منذ بدء اخلليقة   

وإن كـان    - وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب      .  أم ذرية بعضها من بعض     فيقرر. والقرون
ونسب هذه العقيـدة    ؛  فهي أوال رابطة االصطفاء واالختيار اإلهلي      - نسب اجلميع يلتقي يف آدم ونوح     

 : املوصول يف ذلك املوكب اإلمياين الكرمي
ذرية بعضـها مـن     . لعاملنيعلى ا ،  وآل إبراهيم وآل عمران   ،  إن اهللا اصطفى آدم ونوحا     " 

  ..  " واهللا مسيع عليم، بعض
إشـارة إىل أن آدم  . وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتني؛  ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين 

فأما إبراهيم وعمران فقد كان االصـطفاء       . بشخصه ونوحا بشخصه مها اللذان وقع عليهما االصطفاء       
قاعـدة أن وراثـة     :  اليت تقررت يف سورة البقرة عن آل إبراهيم        على القاعدة  - هلما ولذريتهما كذلك  

وإذ ابتلى إبراهيم ربـه بكلمـات       :  " إمنا هي وراثة العقيدة   ،  النبوة والربكة يف بيته ليست وراثة الدم      
  .. )2( " ال ينال عهدي الظاملني: قال؟ ومن ذرييت: قال. إين جاعلك للناس إماما: فأمتهن قال

فذكر آل عمران إذن ختصيص هلـذا الفـرع         . ذكر أن عمران من آل إبراهيم      وبعض الروايات ت  
كذلك نالحظ أن السياق مل يـذكر        .. هي عرض قصة مرمي وقصة عيسى عليه السالم       ،  ملناسبة خاصة 

ذلك أن السـياق هنـا    .. كما ذكر آل عمران    ]وهو إسرائيل   [  من آل إبراهيم ال موسى وال يعقوب      
                                                 

 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن : يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع فصل)1(
 . 113 - 112 اجلزء األول ص)2(
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فلم تكن هناك    - كما سيأيت يف الدرس التايل     - سى بن مرمي وحول إبراهيم    يستطرد إىل اجلدل حول عي    
  .. مناسبة لذكر موسى يف هذا املقام أو ذكر يعقوب

 : ومن هذا اإلعالن التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إىل آل عمران ومولد مرمي
أنت السـميع   رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين إنك            : إذ قالت امرأة عمران    " 
ولـيس الـذكر     - واهللا أعلم مبا وضـعت     - إين وضعتها أنثى  : رب: فلما وضعتها قالت  . العليم
، فتقبلها را بقبول حسن   . وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم      ؛  وإين مسيتها مرمي  ،  كاألنثى

يا مرمي  : قال. ا رزقا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عنده      . وكفلها زكريا ،  وأنبتها نباتا حسنا  
  ..  " إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب، هو من عند اهللا: قالت؟ أىن لك هذا

ومـن  ،  وما يعمره من إميـان     - أم مرمي  - "  امرأة عمران  "  وقصة النذر تكشف لنا عن قلب     
كل قيد ومـن    حمررا من   ،  خالصا لرا . وهو اجلنني الذي حتمله يف بطنها     . توجه إىل را بأعز ما متلك     

فمـا  . والتعبري عن اخللوص املطلق بأنه حترر تعبري موح       . كل شرك ومن كل حق ألحد غري اهللا سبحانه        
ويفر إىل اهللا جبملته وينجو من العبودية لكل أحد ولك شيء ولكـل             ،  يتحرر حقا إال من خيلص هللا كله      

 عداه عبودية وإن تراءت يف صورة       وما .. فهذا هو التحرر إذن    .. فال تكون عبوديته إال هللا وحده     ،  قيمة
 ! احلرية

فما يتحرر إنسان وهو يدين ألحـد غـري اهللا   .  ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة املثلى للتحرر   
أو يف األوضاع والقيم والقوانني والشرائع اليت تصـرف         ،  أو يف جمريات حياته   ،  بشيء ما يف ذات نفسه    

ويف حياته شريعة أو قـيم أو       . علق أو تطلع أو عبودية لغري اهللا      ال حترر ويف قلب اإلنسان ت      .. هذه احلياة 
وحني جاء اإلسالم بالتوحيد جاء بالصورة الوحيـدة للتحـرر يف عـامل             . موازين مستمدة من غري اهللا    

  .. اإلنسان
ينم عن   - وهو فلذة كبدها   - بأن يتقبل را منها نذرها    ،   وهذا الدعاء اخلاشع من امرأة عمران     

 : والتجرد إال من ابتغاء قبوله ورضاه، والتحرر من كل قيد، والتوجه إليه كلية، م اخلالص هللاذلك اإلسال
  ..  " إنك أنت السميع العليم. رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين " 

 ! ومل تضعها ذكرا؛  ولكنها وضعتها أنثى
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ولـيس الـذكر     - ا وضـعت  واهللا أعلم مب   - رب إين وضعتها أنثى   : فلما وضعتها قالت   " 
  ..  " وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإين مسيتها مرمي. كاألنثى

، ليخـدموا اهليكـل   ،  فالنذر للمعابد مل يكن معروفا إال للصبيان      ؛   لقد كانت تنتظر ولدا ذكرا    
 :  أسيفةفتتوجه إىل را يف نغمة. ولكن ها هي ذي جتدها أنثى. وينقطعوا للعبادة والتبتل

  ..  " إين وضعتها أنثى. رب " 
  ..  " واهللا أعلم مبا وضعت " 

 . وكأا تعتذر إن مل يكن هلا ولد ذكر ينهض باملهمة،  ولكنها هي تتجه إىل را مبا وجدت
  ..  " وليس الذكر كاألنثى " 

 ..   " وإين مسيتها مرمي:  "  وال تنهض األنثى مبا ينهض به الذكر يف هذا اال
حيدثه . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه     .  وهذا احلديث على هذا النحو فيه شكل املناجاة القريبة        

وهي احلال اليت يكون فيها هـؤالء       . ويقدم له ما ميلك تقدميا مباشرا لطيفا      ،  ومبا بني يديه  ،  مبا يف نفسه  
اليت ال تكلف فيهـا     ،  بسيطة العبارة واملناجاة ال ،  حال الود والقرب واملباشرة   . العباد املختارون مع رم   

 . مناجاة من حيس أنه حيدث قريبا ودودا مسيعا جميبا. وال تعقيد
  ..  " وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم " 

وتعيذها ،  وتدعها حلمايته ورعايته  ،   وهي الكلمة األخرية حيث تودع األم هديتها بني يدي را         
  .. الرجيمبه هي وذريتها من الشيطان 

فما تود لوليدا أمرا خريا مـن أن        . ورغبة القلب اخلالص  ،   وهذه كذلك كلمة القلب اخلالص    
 ! تكون يف حياطة اهللا من الشيطان الرجيم

  ..  " وأنبتها نباتا حسنا، فتقبلها را بقبول حسن " 
إعـدادا هلـا أن     و .. وهذا التجرد الكامل يف النذر    ،   جزاء هذا اإلخالص الذي يعمر قلب األم      

 . على غري مثال من والدة البشر - عليه السالم - وأن تلد عيسى، وكلمة اهللا، تستقبل نفخة الروح
  ..  " وكفلها زكريا " 
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مـن ذريـة    . وكان زكريا رئيس اهليكل اليهـودي      .. وجعله أمينا عليها  ،   أي جعل كفالتها له   
 . هارون الذين صارت إليهم سدانة اهليكل

 : يهىيء هلا اهللا من رزقه فيضا من فيوضاته. ركة جمدودة ونشأت مبا
هـو  : قالت؟  يا مرمي أىن لك هذا    : قال. كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا        " 
  ..  " إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب. من عند اهللا

ف أا كانت   فيكفي أن نعر  .  وال خنوض حنن يف صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثرية          
 وهو نـيب   - حىت ليعجب كافلها  . مباركة يفيض من حوهلا اخلري ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا           

فال تزيد على أن تقـول يف خشـوع املـؤمن           ؟  كيف ومن أين هذا كله    : فيسأهلا. من فيض الرزق   -
 : وتفويض األمر إليه كله، وتواضعه واعترافه بنعمة اهللا وفضله

  ..  " إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب.  من عند اهللاهو " 
والتواضع يف احلـديث   . واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه    ،   وهي كلمة تصور حال املؤمن مع ربه      

كما أن ذكر هذه الظاهرة غري املألوفة اليت تثري عجـب نـيب اهللا              ! ال التنفج به واملباهاة   ،  عن هذا السر  
  .. ا يف ميالد حيىي وميالد عيسىهي التمهيد للعجائب اليت تليه. زكريا

|     |     | 
حتركت تلك الرغبة الفطرية القوية     ،  الشيخ الذي مل يوهب ذرية    ،  عندئذ حتركت يف نفس زكريا    

الرغبة اليت ال متوت يف نفـوس العبـاد          .. يف اخللف . يف االمتداد . الرغبة يف الذرية  . يف النفس البشرية  
حلكمة عليا  ،  إا الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها      . ادة ونذروها للهيكل  الذين وهبوا أنفسهم للعب   ،  الزهاد

 : يف امتداد احلياة وارتقائها
فنادته  .. إنك مسيع الدعاء  . رب هب يل من لدنك ذرية طيبة      : قال. هنالك دعا زكريا ربه    " 
وسـيدا  ،  اهللامصدقا بكلمـة مـن      ،  أن اهللا يبشرك بيحىي    - وهو قائم يصلي يف احملراب     - املالئكة
: قال. وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر    ،  رب أىن يكون يل غالم    : قال .. ونبيا من الصاحلني  ،  وحصورا

؛ آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمـزا        : قال. رب اجعل يل آية   : قال. كذلك اهللا يفعل ما يشاء    
  ..  " وسبح بالعشي واإلبكار، واذكر ربك كثريا
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وعـدم  ،  حيمل مظهرا من مظاهر طالقة املشيئة اإلهلية      . م حادث غري عادي   جندنا أما  .. وكذلك
ومن مث يشكون يف كل حادث ال       ؛  الذي حيسبه البشر قانونا ال سبيل إىل إخالفه       ،  تقيدها باملألوف للبشر  

 ! صاغوا حوله اخلرافات واألساطري، ألنه واقع، فإذا مل يستطيعوا تكذيبه! جييء يف حدود هذا القانون
ها هو ذا جتيش يف قلبه       .. الشيخ الكبري وزوجه العاقر اليت مل تلد يف صباها         " زكريا " ا هو ذا   فه

فيتوجه إىل ربـه     - وهو يرى بني يديه مرمي البنية الصاحلة املرزوقة        - الرغبة الفطرية العميقة يف اخللف    
 : ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة، يناجيه

  ..  " إنك مسيع الدعاء. رب هب يل من لدنك ذرية طيبة: قال. ههنالك دعا زكريا رب " 
 ؟  فما الذي كان من هذا الدعاء اخلاشع احلار املنيب

ألا تنطلق من املشيئة املطلقة اليت      ؛  وال تتقيد مبألوف الناس   ،   كانت االستجابة اليت ال تتقيد بسن     
 : تفعل ما تريد

مصدقا بكلمة مـن    ،  أن اهللا يبشرك بيحىي    -  احملراب وهو قائم يصلي يف    - فنادته املالئكة  " 
  ..  " وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني. اهللا

وميلـك  ؛  الذي علق رجاءه مبن يسمع الدعاء     ،   لقد استجيبت الدعوة املنطلقة من القلب الطاهر      
وصـفته  ؛  "  حيىي" ؛    امسه معروف قبل مولده   ،  وبشرت املالئكة زكريا مبولود ذكر    . اإلجابة حني يشاء  

. وميلك زمام نزعاته من االنفـالت     ،  وحصورا حيصر نفسه عن الشهوات    ،  سيدا كرميا : معروفة كذلك 
 . ونبيا صاحلا يف موكب الصاحلني. )1(ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من اهللا 

مث حيسبون أن مشـيئة  . ومل حيل دوا مألوف البشر الذي حيسبونه قانونا    ،   لقد استجيبت الدعوة  
وكل ما يراه اإلنسان وحيسبه قانونا ال خيرج عن أن يكون أمـرا             ! مقيدة ذا القانون   - سبحانه - اهللا

وما ميلك العقل وهو حمكوم     ،  فما ميلك اإلنسان وهو حمدود العمر واملعرفة       - ال مطلقا وال ائيا    - نسبيا
فما أجـدر اإلنسـان أن        ..أن يصل إىل قانون ائي وال أن يدرك حقيقة مطلقة         ،  بطبيعة اإلنسان هذه  
وهو ،  فال خيبط يف التيه بال دليل     ،  وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود جماله       . يتأدب يف جناب اهللا   

                                                 
 وليس هناك ما حيتم هذا - عليه السالم - تذكر بعض التفاسري أن املقصود بتصديقه بكلمة من اهللا تصديقه بعيسى    )1(

 . الفهم
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وهو يضع ملشيئة اهللا املطلقة إطارا من جتاربه هو ومن مقرراته هو ومن             ،  يتحدث عن املمكن واملستحيل   
 ! علمه القليل

واشتاق  - وهل زكريا إال إنسان على كل حال       - يا نفسه  ولقد كانت االستجابة مفاجأة لزكر    
 ؟ أن يعرف من ربه كيف تقع هذه اخلارقة بالقياس إىل مألوف البشر

  "  .. ؟ رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر: قال " 
 ال عسر يف    ويرده إىل حقيقته اليت   . يرد األمر إىل نصابه   . جاءه يف بساطة ويسر    ..  وجاءه اجلواب 

 : وال غرابة يف كوا، فهمها
  ..  " كذلك اهللا يفعل ما يشاء: قال " 

فاألمر مألوف مكرور معاد حني يرد إىل مشيئة اهللا وفعله الذي يتم دائما علـى هـذا                 !  كذلك
 ! وال يستحضرون احلقيقة، وال يتدبرون الصنعة، ولكن الناس ال يتفكرون يف الطريقة؛ النحو

فماذا يف أن يهب لزكريا غالما وقد بلغه         .. يفعل اهللا ما يشاء   . وذه الطالقة . ليسرذا ا . كذلك
فأمـا  ! ويتخذون منها قانونا  ،  إمنا هذه مألوفات البشر اليت يقررون قواعدهم عليها       ؟  الكرب وامرأته عاقر  

طلقة مـن كـل   واملشيئة م، كل شيء مرده إىل توجه املشيئة .. فال مألوف وال غريب ،  بالقياس إىل اهللا  
 ! القيود

راح يطلب إىل ربه أن     ،  ولدهشة املفاجأة يف نفسه   ،   ولكن زكريا لشدة هلفته على حتقق البشرى      
 : جيعل له عالمة يسكن إليها

  "  ..  .. . رب اجعل يل آية: قال " 
إن  .. فيخرجه من مألوفه يف ذات نفسـه      ؛   هنا يوجهه اهللا سبحانه إىل طريق االطمئنان احلقيقي       

وأن ينطلق إذا توجه إىل ربـه وحـده يـذكره           ؛  ته أن حيتبس لسانه ثالثة أيام إذا هو اجته إىل الناس          آي
 : ويسبحه

 وسبح بالعشي واإلبكار  . واذكر ربك كثريا  . آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا       : قال " 
 " ..  

ذات نفسه غري املألوف    فإذا زكريا جيد يف     . ونعرف أن هذا قد كان فعال     .  ويسكت السياق هنا  
أي  .. ولكنه حيتبس عن كالم الناس وينطلق ملناجاة ربه        .. لسانه هذا هو لسانه    .. يف حياته وحياة غريه   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

65

فبدونه ال ميكن تفسـري هـذه        .. إنه قانون الطالقة الكاملة للمشيئة العلوية     ؟  قانون حيكم هذه الظاهرة   
 ! ! ! رأته عاقركذلك رزقه بيحىي وقد بلغه الكرب وام .. الغريبة

|     |     | 
حلادث عيسى الذي انبثقت منه كل األسـاطري         - يف السياق  - وكأمنا كانت هذه اخلارقة متهيدا    

فهنا يبدأ يف قصة املسيح عليـه        .. وإن هو إال حلقة من سلسلة يف ظواهر املشيئة الطليقة          .. والشبهات
  .. ة والقنوت والعبادةوإعداد مرمي لتلقي النفخة العلوية بالطهار. السالم

يا مـرمي   . يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني         : وإذ قالت املالئكة   " 
  ..  " اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني

؟  " آدم:  " كما تلقاها أول هذه اخلليقـة     ،  وهو خيتارها لتلقي النفخة املباشرة    ! ؟   وأي اصطفاء 
 إنه االصطفاء لألمر املفرد يف تاريخ البشـرية ؟ قة على البشرية من خالهلا وعن طريقها وعرض هذه اخلار  

  .. وهو بال جدال أمر عظيم.. 
 ! مل تكن تعلم ذلك األمر العظيم - حىت ذلك احلني -  ولكنها

مـن   - عليه السالم  - وذلك ملا البس مولد عيسى    .  واإلشارة إىل الطهر هنا إشارة ذات مغزى      
معتمدين على أن هذا املولد ال مثال لـه يف عـامل            ،   يتورع اليهود أن يلصقوها مبرمي الطاهرة      شبهات مل 

 ! ! قبحهم اهللا .. الناس فيزعموا أن وراءه سرا ال يشرف
رسـول اإلسـالم     ع فها هو ذا حممد   . ويتبني مصدره عن يقني   ؛   وهنا تظهر عظمة هذا الدين    

 .. ما يلقى من التكذيب والعنت واجلدل والشبهات       - ىومنهم النصار  - الذي يلقى من أهل الكتاب    
ذا اإلطالق الذي يرفعها     " نساء العاملني  " ها هو ذا حيدث عن ربه حبقيقة مرمي العظيمة وتفضيلها على          

ويتخذون من تعظيمهـا مـربرا      ،  وهو يف معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون مبرمي        . إىل أعلى اآلفاق  
 ! بالدين اجلديدلعدم إميام مبحمد و

 ! وصدق صاحبه األمني، وأية داللة على مصدر هذا الدين؟ وآية عظمة؟  أي صدق
 .. يف هذا اال  ،  فيعلن هذا احلق  ؛  عن مرمي وعن عيسى عليه السالم     ؛  من ربه  " احلق " إنه يتلقى 

 ! ولو مل يكن رسوال من اهللا احلق ما أظهر هذا القول يف هذا اال حبال
  ..  "  اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعنييا مرمي " 
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  .. وحياة موصولة باهللا متهيدا لألمر العظيم اخلطري، وخشوع وركوع،  طاعة وعبادة
|     |     | 

يشري السياق إىل شـيء مـن        .. وقبل الكشف عن احلدث الكبري    ،  وعند هذا املقطع من القصة    
يف ،  مبا مل يكن حاضره من أنباء الغيب       ع ينىبء النيب الذي  ،  إنه إثبات الوحي   .. حكمة مساق القصص  

 : هذا األمر
؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مـرمي         . ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك      " 

  ..  " وما كنت لديهم إذ خيتصمون
ة إىل  حني جاءت ا أمها وليد    ،   وهي إشارة إىل ما كان من تسابق سدنة اهليكل إىل كفالة مرمي           

العهـد   " وال " العهد القدمي  " والنص يشري إىل حادث مل يذكره     . وفاء لنذرها وعهدها مع را    ،  اهليكل
أقـالم   .. حادث إلقاء األقالم  . ولكن ال بد أنه كان معروفا عند األحبار والرهبان        ؛  املتداوالن " اجلديد

رمبا اعتمادا علـى   - ال يفصل احلادثوالنص القرآين . ملعرفة من تكون مرمي من نصيبه     .. سدنة اهليكل 
 - أو ألنه ال يزيد شيئا يف أصل احلقيقة اليت يريد عرضها على األجيال القادمة             ،  أنه كان معروفا لسامعيه   

على حنو  ،  ملعرفة من هي من نصيبه     - بواسطة إلقاء األقالم   - فلنا أن نفهم أم اتفقوا على طريقة خاصة       
فجرت مع  . وقد ذكرت بعض الروايات أم ألقوا بأقالمهم يف ر األردن         . مثال " القرعة " ما نصنع يف  

 فسلموا مبرمي له . وكانت هذه هي العالمة بينهم. التيار إال قلم زكريا فثبت
فرمبا كـان مـن     . ومل يبلغ إىل علمه   ،  حاضره ع  وكل ذلك من الغيب الذي مل يكن الرسول       

 يف مواجهة كبار أهل الكتاب وقتها      - فاختذها القرآن ،  ة ا أسرار اهليكل اليت ال تفشى وال تباح لإلذاع       
ولو كانت موضع جـدال     . ومل يرد أم ردوا هذه احلجة     . دليال على وحي من اهللا لرسوله الصادق       -

 ! وهم قد جاءوا للجدال؛ جلادلوه
|     |     | 

 :  للمشيئة الطليقةوالشأن العادي، العجيبة الكربى يف عرف الناس: واألن جنيء إىل مولد عيسى
وجيها يف  . يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي           : إذ قالت املالئكة   " 

رب أىن يكون يل    : قالت. ومن الصاحلني ؛  ويكلم الناس يف املهد وكهال    ،  الدنيا واآلخرة ومن املقربني   
 .. فيكـون . كن:  أمرا فإمنا يقول لهإذا قضى . كذلك اهللا خيلق ما يشاء    : قال؟  ولد ومل ميسسين بشر   
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: ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكـم   . ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل    
وأبرئ األكمـه واألبـرص     ؛  فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا     ،  أين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري      

إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم       . وما تدخرون يف بيوتكم   وأنبئكم مبا تأكلون    ؛  وأحيي املوتى بإذن اهللا   
وجئتكم بآية مـن    ،  وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم     ،  ومصدقا ملا بني يدي من التوارة     . مؤمنني
  ..  " هذا صراط مستقيم. إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه. فاتقوا اهللا وأطيعون، ربكم

، واستقبال هذا احلـدث   ،  ة لتلقي هذا الفضل   بالتطهر والقنوت والعباد   - إذن - لقد تأهلت مرمي  
 : التبليغ عن طريق املالئكة باألمر اخلطري - ألول مرة - وها هي ذي تتلقى

وجيها يف  . يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي           : إذ قالت املالئكة   " 
  ..  " ن الصاحلنيويكلم الناس يف املهد وكهال وم. الدنيا واآلخرة ومن املقربني

 .. بشارة بكلمة من اهللا امسه املسيح عيسى بن مـرمي         .  إا بشارة كاملة وإفصاح عن األمر كله      
 ؟ فماذا وراء هذا التعبري. وهو الكلمة يف احلقيقة. فاملسيح بدل من الكلمة يف العبارة

رمبا كانت من    .. حديدمن أمور الغيب اليت ال جمال ملعرفة كنهها على وجه الت          ،   إن هذه وأمثاهلا  
فأما . أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات          :  " الذي عناه اهللا بقوله   

 . إخل .. .  " الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
، الفهم الذي يصل القلب بـاهللا      ولكن األمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه احلقيقة             

 : ومشيئته الطليقة، وصنعته وقدرته
وسواء كان قد جبلـه مباشـرة مـن          -  لقد شاء اهللا أن يبدأ احلياة البشرية خبلق آدم من تراب          

فإن هذا ال يقدم وال يؤخر يف طبيعـة السـر           ،  التراب أو جبل الساللة األوىل اليت انتهت إليه من تراب         
أو البست آدم إن كان خلقه مباشرة من        ،  سر احلياة اليت البست أول خملوق حي      . اهللالذي ال يعلمه إال     

 وليست واحدة منهما بأوىل من األخرى يف الوجود والكينونة        . وهذه كتلك يف صنع اهللا    ! التراب امليت 
 . ..)1( . 

                                                 
 ! وهي جمرد نظرية.  حنن نتكلم هنا جدالً وال نناقش نظرية النشوء واالرتقاء، فقد كادت تفقد ركائزها العلمية)1(
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ـ         ؟  وكيف جاءت ؟   من أين جاءت هذه احلياة     واد إا قطعا شيء آخر غري التراب وغري سائر امل
وشيء ينشىء آثارا وظواهر ال توجد أبدا يف التـراب  . وشيء مغاير. شيء زائد .. امليتة يف هذه األرض  

  .. وال يف مادة ميتة على اإلطالق
كما يفعـل املـاديون يف      ! إنه ال يكفي أننا ال نعلم لكي ننكر أو ذر         ؟   هذا السر من أين جاء    

  !جلاجة صغرية ال حيترمها عاقل فضال عن عامل
بوسـائلنا املاديـة     - حنن البشر  - وقد ذهبت سدى مجيع احملاوالت اليت بذلناها      .  حنن ال نعلم  

 ! أو إلنشائها بأيدينا من املوات. ملعرفة مصدرها
وإن . إا نفخة من روحـه    : وهو يقول لنا   .. ولكن اهللا الذي وهب احلياة يعلم      ..  حنن ال نعلم  

  ..  " نفيكو. كن.  " األمر قد مت بكلمة منه
 ؟ وكيف تنفخ يف املوات فينشأ فيه هذا السر اللطيف اخلايف على األفهام؟  ما هي هذه النفخة

إنـه مل   . ألنه ليس من شـأنه    ،  هذا هو الذي مل خيلق العقل البشري إلدراكه       ؟  وكيف؟   ما هي 
ته اليت خلقه اهللا    إن معرفة ماهية احلياة وطريق النفخة ال جيديه شيئا يف وظيف          . يوهب القدرة على إدراكه   

، فما قيمة أن يعرف طبيعـة احليـاة        .. إنه لن خيلق حياة من موات      - وظيفة اخلالفة يف األرض    - هلا
 ؟ وكيفية اتصاهلا بآدم أو بأول سلم احلياة الذي سارت فيه الساللة احلية، وماهية النفخة من روح اهللا

 اليت جعلت له هذا االمتياز والكرامـة إن النفخة من روحه يف آدم هي    : يقول - سبحانه -  واهللا
وهذا ! فال بد إذن أن تكون شيئا آخر غري جمرد احلياة املوهوبة للدود وامليكروب             - حىت على املالئكة   -

ليس لسـائر   ،  وأن له اعتبارا خاصا يف نظام الكون      ،  ما يقودنا إىل اعتبار اإلنسان جنسا نشأ نشأة ذاتية        
 ! األحياء

إمنا هي حملة يف سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم           ،  يس موضوعنا هنا   وعلى أية حال فهذا ل    
 ! يف نفس القارىء ملا عرضناه جدال حول نشأة اإلنسان

وإن مل ندرك طبيعة هذا السـر وكيفيـة نفخـه يف    ؛  املهم هنا أن اهللا خيربنا عن نشأة سر احلياة   
  .. املوات
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. أن جيعل إلعادة النشأة اإلنسانية طريقا معينا       - اشرةبعد نشأة آدم نشأة ذاتية مب      -  وقد شاء اهللا  
والبويضة حية  . ويتم اإلنسال ،  فيتم اإلخصاب . واجتماع بويضة وخلية تذكري   . طريق التقاء ذكر وأنثى   

 . غري ميتة واخللية حية كذلك متحركة
 يف فـرد    حىت شاء اهللا أن خيرق هذه القاعدة املختارة        ..  ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة     

تتلقـى  . أنثى فقط . وإن مل تكن مثلها متاما    . فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة األوىل     . من بين اإلنسان  
 ! فتنشأ فيها احلياة. النفخة اليت تنشىء احلياة ابتداء

اليت قد تكون حقيقة وقد      " كن:  " آلكلمة؟  آلكلمة هي توجه اإلرادة   ؟   أهذه النفخة هي الكلمة   
 ؟ أو هي اليت منها كينونته، والكلمة هي عيسى؟ عن توجه اإلرادةتكون كناية 

أن اهللا شاء أن ينشـىء      : وخالصتها هي تلك   ..  كل هذه حبوث ال طائل وراءها إال الشبهات       
، ندرك آثارهـا  . فأنشأها وفق إرادته الطليقة اليت تنشىء احلياة بنفخة من روح اهللا          . حياة على غري مثال   

مـا  ،  ألا ال تزيد مقدرتنا على االضطالع بوظيفة اخلالفة يف األرض         .  أن جنهلها  وجيب. وجنهل ماهيتها 
 ! دام إنشاء احلياة ليس داخال يف تكليف االستخالف

 ! ووقوعه ال يثري الشبهات.  واألمر هكذا سهل اإلدراك
 فتضـمنت البشـارة    ..  وهكذا بشرت املالئكة مرمي بكلمة من اهللا امسه املسيح عيسى بن مرمي           

مث تضمنت البشارة كـذلك      .. وظهر من هذا النسب أن مرجعه إىل أمه       . وتضمنت امسه ونسبه  ،  نوعه
كما تضمنت ظاهرة معجـزة      ..  " وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني     :  " صفته ومكانه من ربه   

ملوكب الذي  ومسته وا  ..  " وكهال:  " وحملة من مستقبله   ..  " ويكلم الناس يف املهد    " تصاحب مولده 
  ..  " ومن الصاحلني:  " ينتسب إليه

فقد تلقت البشارة كما ميكن أن      ،   فأما مرمي الفتاة الطاهرة العذراء املقيدة مبألوف البشر يف احلياة         
 : واجتهت إىل را تناجيه وتتطلع إىل كشف هذا اللغز الذي حيري عقل اإلنسان. تتلقاها فتاة
  "  .. ؟ مل ميسسين بشررب أىن يكون يل ولد و: قالت " 

يردها إىل احلقيقة البسيطة اليت يغفل عنها البشر لطـول الفتـهم لألسـباب              ،   وجاءها اجلواب 
 : ومألوفهم احملدود، واملسببات الظاهرة لعلمهم القليل

  ..  " كن فيكون: إذا قضى أمرا فإمنا يقول له. كذلك اهللا خيلق ما يشاء: قال " 
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ويعود ؛  ويطمئن القلب ،  وتزول احلرية ،  ه احلقيقة األولية يذهب العجب     وحني يرد األمر إىل هذ    
 ! ! كيف عجبت من هذا األمر الفطري الواضح القريب: اإلنسان على نفسه يسأهلا يف عجب

 وهكذا كان القرآن ينشىء التصور اإلسالمي هلذه احلقائق الكبرية مبثل هـذا اليسـر الفطـري        
ويقر األمر يف القلوب ويف العقـول       ،   اليت تعقدها الفلسفات املعقدة    وهكذا كان جيلو الشبهات   . القريب
  .. سواء

وكيـف  ؛  مث يتابع امللك البشارة ملرمي عن هذا اخللق الذي اختارها اهللا إلجنابه على غـري مثـال                
ويلتقيـان يف سـياق     ،  وهنا متتزج البشارة ملرمي مبقبل تاريخ املسـيح        .. ستمضي سريته يف بين إسرائيل    

 : على طريقة القرآن، كأمنا يقعان اللحظة ،واحد
  ..  " ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل " 

ويكون عطفهمـا علـى     ،  وقد يكون هو التوراة واإلجنيل    ؛   والكتاب قد يكون املراد به الكتابة     
الصواب وإدراك  ،  واحلكمة حالة يف النفس يتأيت معها وضع األمور يف مواضعها         . الكتاب هو عطف بيان   

. فهي أساس الدين الذي جـاء بـه       . والتوراة كانت كتاب عيسى كاإلجنيل    . وهي خري كثري  . واتباعه
وهذا ما خيطىء   . ولروح الدين اليت طمست يف قلوب بين إسرائيل       ،  واإلجنيل تكملة وإحياء لروح التوراة    

 - عليـه السـالم    - سيحوهي قاعدة دين امل   ،  الكثريون من املتحدثني عن املسيحية فيه فيغفلون التوراة       
أما اإلجنيل فهـو نفخـة      . ومل يعدل فيها اإلجنيل إال القليل     ؛  وفيها الشريعة اليت يقوم عليها نظام اتمع      

هذا اإلحياء  . وذيب لضمري اإلنسان بوصله مباشرة باهللا من وراء النصوص        ،  إحياء وجتديد لروح الدين   
 . ىت مكروا به كما سيجيءوهذا التهذيب اللذان جاء املسيح وجاهد هلما ح

ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم أين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري                  " 
وأنبـئكم مبـا    . وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي املوتى بـإذن اهللا       ،  فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا     
  ..  " مؤمننيإن كنتم . إن يف ذلك آلية لكم. تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم

. فهو أحـد أنبيـائهم    ،  كانت لبين إسرائيل   - عليه السالم  -  ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى     
وفيها الشريعة املنظمة حليـاة اجلماعـة        - عليه السالم  - ومن مث كانت التوراة اليت نزلت على موسى       

مضافا إليها اإلجنيل الـذي     ،  هي كتاب عيسى كذلك   ،  واملتضمنة لقوانني التعامل والتنظيم   ،  اإلسرائيلية
 . يتضمن إحياء الروح وذيب القلب وإيقاظ الضمري
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واليت واجه ا بالفعل بين إسرائيل هـي معجـزة          ،   واآلية اليت بشر اهللا أمه مرمي أا ستكون معه        
 ،وشفاء األبـرص  ،  وإبراء املولود األعمى  ،  وإحياء املوتى من الناس   ،  النفخ يف املوات فيدخله سر احلياة     

وهو بعيـد عـن   ، وهو املدخر من الطعام وغريه يف بيوت بين إسرائيل         - بالنسبة له  - واإلخبار بالغيب 
  .. رؤيته بعينه

كما هو مقدر يف غيـب اهللا        - عليه السالم  -  وحرص النص على أن يذكر على لسان املسيح       
ـ  - وكما حتقق بعد ذلك على لسان عيسى، عند البشارة ملرمي   ذه اخلـوارق الـيت   أن كل خارقة من ه

ومل يـدع   ؛  وذكر إذن اهللا بعد كل واحدة منها تفصيال وحتديدا        . إمنا جاءهم ا من عند اهللا     ،  جاءهم ا 
 ! القول يتم ليذكر يف ايته إذن اهللا زيادة يف االحتياط

. أو رد العافية وهي فرع عن احليـاة       ،   وهذه املعجزات يف عمومها تتعلق بإنشاء احلياة أو ردها        
ومنحه الوجود واحليـاة    ؛  وهي يف صميمها تتسق مع مولد عيسى       .. ية غيب بعيد عن مدى الرؤية     ورؤ

وإذا كان اهللا قادرا أن جيري هذه املعجزات على يد واحد            - عليه السالم  - على غري مثال إال مثال آدم     
األسـاطري  وال حاجة إذن لكل الشبهات و      .. فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غري مثال        ،  من خلقه 

 - سبحانه - اليت نشأت عن هذا املولد اخلاص مىت رد األمر إىل مشيئة اهللا الطليقة ومل يقيد اإلنسان اهللا                
 ! مبألوف اإلنسان

وجئتكم بآية مـن    . وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم     ،  ومصدقا ملا بني يدي من التوراة      " 
  ..  " هذا صراط مستقيم .إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه. ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون

لبين إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة يف طبيعـة          - عليه السالم  - وهذا اخلتام يف دعوة عيسى    
وهي حقـائق ذات     - عليهم الصالة والسالم   - ويف مفهوم هذا الدين يف دعوة الرسل مجيعا       ،  دين اهللا 

 الذي ثار حول مولده وحقيقته      وهو،  بالذات - عليه السالم  - قيمة خاصة حني ترد على لسان عيسى      
اليت نشأت كلها من االحنراف عن حقيقة دين اهللا اليت ال تتبـدل بـني رسـول                 ،  ما ثار من الشبهات   

 . ورسول
  ..  " ومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم:  "  فهو إذ يقول

وهـي   - عليه السـالم   -  على موسى  فالتوارة اليت ترتلت  .  يكشف عن طبيعة املسيحية احلقة    
مبا أـا   [  ومالبسات حياة بين إسرائيل   ،  تتضمن التشريع املنظم حلياة اجلماعة وفق حاجة ذلك الزمان        

هذه التوراة معتمدة يف رسـالة املسـيح عليـه           - ]ديانة خاصة موعة من البشر يف فترة من الزمان          
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وكان حترميه  ،  تتعلق بإحالل بعض ما حرم اهللا عليهم      مع تعديالت   ،  وجاءت رسالته مصدقة هلا   ؛  السالم
. أدم اهللا عليها بتحرمي بعض ما كان حالال هلـم         ،  يف صورة عقوبات حلت م على معاص واحنرافات       

 . فيحل هلم بعض الذي حرم عليهم، مث شاءت إرادته أن يرمحهم باملسيح عليه السالم
وأال ؛   يتضمن تنظيما حلياة النـاس بالتشـريع       أن - أي دين  -  ومن هذا يتبني أن طبيعة الدين     

وال على العبـادات    ،  وال على املشاعر الوجدانية وحدها    ،  يقتصر على اجلانب التهذييب األخالقي وحده     
ونظـام  ؛  فما الدين إال منهج احلياة الذي أراده اهللا للبشر        . فهذا ال يكون دينا   . والشعائر وحدها كذلك  

 . نهج اهللاحلياة الذي يربط حياة الناس مب
عن الشـرائع  ، عن القيم اخللقية، عن الشعائر التعبدية،  وال ميكن أن ينفك عنصر العقيدة اإلميانية     

وأي انفصال هلذه املقومات يبطل     . يف أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق املنهج اإلهلي          ،  التنظيمية
 .  كما أراده اهللاوخيالف مفهوم الدين وطبيعته؛ عمل الدين يف النفوس ويف احلياة

 ولكوا جاءت موقوته لزمن   ؛  فإا لعدة مالبسات تارخيية من ناحية     .  وهذا ما حدث للمسيحية   
قد انفصل فيهـا اجلانـب التشـريعي         .. مث عاشت بعد زمنها من ناحية      - حىت جييء الدين األخري    -

داوة املستحكمة بني اليهود    فقد حدث أن قامت الع     .. التنظيمي عن اجلانب الروحاين التعبدي األخالقي     
فأنشأ هذا انفصاال بني التوراة املتضمنة للشـريعة  ؛ واملسيح عليه السالم وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد 

كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتـة         .. واإلجنيل املتضمن لإلحياء الروحي والتهذيب األخالقي     
قدير اهللا أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلـها         وكان يف ت  . لزمن خاص وجلماعة من الناس خاصة     

 . ستجيء يف موعدها املقدور
وهنا عجزت عن أن تقـود      .  وعلى أية حال فقد انتهت املسيحية إىل أن تكون حنلة بغري شريعة           

فقيادة احلياة االجتماعية تقتضي تصـورا اعتقاديـا يفسـر          . احلياة االجتماعية لألمم اليت عاشت عليها     
 مث تقتضي . وتقتضي نظاما تعبديا وقيما أخالقية    ؛  ويفسر حياة اإلنسان ومكانه يف الوجود     ،  د كله الوجو

ومن هـذا النظـام     ،  مستمدة من ذلك التصور االعتقادي    ،  تشريعات منظمة حلياة اجلماعة    - حتما -
له ،   اجتماعي وهذا القوام التركييب للدين هو الذي يضمن قيام نظام        . ومن هذه القيم األخالقية   ،  التعبدي

فلما وقع ذلك االنفصال يف الدين املسيحي عجزت املسـيحية           .. وله ضماناته املكينة  ،  بواعثه املفهومة 
واضطر أهلها إىل الفصل بني القيم الروحية والقيم العملية يف          ،  عن أن تكون نظاما شامال للحياة البشرية      
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وقامت األنظمة االجتماعيـة    . يه هذه احلياة  ومن بينهما النظام االجتماعي الذي تقوم عل      ،  حيام كلها 
 ! أو قامت عرجاء. فقامت معلقة يف اهلواء. هناك على غري قاعدا الطبيعية الوحيدة

إمنـا كـان     .. وال حادثا صغريا يف التاريخ البشري     ،   ومل يكن هذا أمرا عاديا يف احلياة البشرية       
الل والشذوذ والبالء الذي تتخبط فيه احلضـارة        تنبع منها الشقوة واحلرية واالحن    ،  كارثة ضخمة : كارثة

وهي خالية من النظام االجتماعي خللوها من        - سواء يف البالد اليت ال تزال تعتنق املسيحية       . املادية اليوم 
 أو اليت نفضت عنها املسيحية وهي يف احلقيقة مل تبعد كثريا عن الذين يدعون أم مسيحيون                - التشريع

هـي الشـريعة   ، وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين  ،  اء ا السيد املسيح   فاملسيحية كما ج  .. 
 .. ومن القيم األخالقية املستندة إىل هذا التصـور       ،  املنبثقة من التصور االعتقادي يف اهللا     ،  املنظمة للحياة 

لقوام وبدون هذا ا  ! وال يكون دين على اإلطالق    . وبدون هذا القوام الشامل املتكامل ال تكون مسيحية       
ويليب واقع احليـاة    ،  الشامل املتكامل ال يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يليب حاجات النفس البشرية           

 . ويرفع النفس البشرية واحلياة البشرية كلها إىل اهللا، البشرية
 :  وهذه احلقيقة هي أحد املفاهيم اليت يتضمنها قول املسيح عليه السالم

  .. إخل ..  " التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكمومصدقا ملا بني يدي من  " 
 : حقيقة التوحيد الذي ال شبهة فيه:  وهو يستند يف تبليغ هذه احلقيقة على احلقيقة الكربى األوىل

هـذا صـراط   . إن اهللا ريب وربكم فاعبـدوه    . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون       " 
  ..  " مستقيم

املعجزات اليت جـاءهم ـا مل       : صور االعتقادي اليت قام عليها دين اهللا كله        فهو يعلن حقيقة الت   
ودعوته تقوم ابتـداء    . إمنا جاءهم ا من عند اهللا     . فما له قدرة عليها وهو بشر     . جيىء ا من عند نفسه    

 عبـد فما هو برب وإمنا هو       - مث يؤكد ربوبية اهللا له وهلم على السواء        .. على تقوى اهللا وطاعة رسوله    
فتوحيد الـرب    .. وخيتم قوله باحلقيقة الشاملة    .. فال عبودية إال هللا   ،  وأن يتوجهوا بالعبادة إىل الرب     -

. وما عداه عوج واحنراف    ..  " هذا صراط مستقيم  :  " وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به     ،  وعبادته
  .. وما هو قطعا بالدين

|     |     | 
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هذه اليت ذكـرت    ،  وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته   ،  بنها املنتظر ومن بشارة املالئكة ملرمي با    
وإىل ،  بالكفر من بين إسـرائيل     - عليه السالم  - ينتقل السياق مباشرة إىل إحساسه     .. ملحقة بالبشارة 

 : طلبه األنصار إلبالغ دين اهللا
،  أنصـار اهللا   حنن: قال احلواريون ؟  من أنصاري إىل اهللا   : فلما أحس عيسى منهم الكفر قال      " 
 .  " ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واشهد بأنا مسلمون، آمنا باهللا

وال أن أمه واجهـت بـه   ؛ فإنه مل يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل.  وهنا فجوة كبرية يف السياق    
ذه املعجزات اليت ذكـرت     وال أنه عرض عليهم ه    ؛  وال أنه دعا قومه وهو كهل     ؛  القوم فكلمهم يف املهد   

لعدم التكـرار   ،  وهذه الفجوات ترد يف القصص القرآين      .. ]كما جاء يف سورة مرمي      [  يف البشارة ألمه  
ولالقتصار على احللقات واملشاهد املتعلقة مبوضوع السورة وسياقها مـن جهـة            ،  يف العرض من جهة   

  .. أخرى
ما أراهم كل تلك املعجزات اليت ال تتهيأ        بعد   -  واألن لقد أحس عيسى الكفر من بين إسرائيل       

مث على الرغم مـن  . وتؤيد من جاءت على يده، وأن قوة اهللا تؤيدها  ،  واليت تشهد بأن اهللا وراءها    ؛  لبشر
  .. أن املسيح جاء ليخفف عن بين إسرائيل بعض القيود والتكاليف

 :  عندئذ دعا دعوته
 "  .. ؟   " من أنصاري إىل اهللا: قال " 

 ؟ وأؤدي عنه، من أنصاري إىل اهللا ألبلغ إليه؟ نصاري إىل دين اهللا ودعوته ومنهجه ونظامه من أ
، وحيامون دوـا  ،  وحيملون دعوته ،   وال بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه         

  .. ويقومون بعده عليها، ويلغوا إىل من يليهم
 .  " شهد بأنا مسلمونحنن أنصار اهللا آمنا باهللا وا: قال احلواريون " 

على إسالمهم   - عليه السالم  - وأشهدوا عيسى ،   فذكروا اإلسالم مبعناه الذي هو حقيقة الدين      
 . أي نصرة رسوله ودينه ومنهجه يف احلياة .. هذا وانتدام لنصرة اهللا

 :  مث اجتهوا إىل رم يتصلون مباشرة به يف هذا األمر الذي يقومون عليه
 .  " فاكتبنا مع الشاهدين، ا أنزلت واتبعنا الرسولربنا آمنا مب " 
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، إن عهد املؤمن هو ابتداء مع ربـه  ..  ويف هذا التوجه لعقد البيعة مع اهللا مباشرة لفتة ذات قيمة      
فهـي  ،  وانعقدت البيعة مع اهللا   ؛  ومىت قام الرسول بإبالغه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية االعتقاد          

فليس األمر جمـرد عقيـدة يف   . وفيه كذلك تعهد هللا باتباع الرسول .. عد الرسولباقية يف عنق املؤمن ب  
 - وهو املعىن الذي يركز عليه سياق هذه السـورة        . واالقتداء فيه بالرسول  ،  ولكنة اتباع ملنهج  ؛  الضمري

 . ويكرره بشىت األساليب - كما رأينا
  ..  " مع الشاهدينفاكتبنا :  "  مث عبارة أخرى تلفت النظر يف قول احلواريني

 ؟  فأي شهادة وأي شاهدين
شهادة تؤيد حق هذا الدين     .  إن املسلم املؤمن بدين اهللا مطلوب منه أن يؤدي شهادة هلذا الدين           

وهو ال يؤدي هذه الشهادة حىت جيعل من نفسـه   .. وتؤيد اخلري الذي حيمله هذا الدين للبشر     ؛  يف البقاء 
، صورة يراها الناس فريون فيها مثال رفيعـا       . رة حية هلذا الدين   ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صو      

وباخلريية واألفضلية على سائر ما يف األرض من أنظمة وأوضاع          ،  يشهد هلذا الدين باألحقية يف الوجود     
 . وتشكيالت

، ونظـام جمتمعـه   ،   وهو ال يؤدي هذه الشهادة كذلك حىت جيعل من هذا الدين قاعدة حياتـه             
وجهاده لقيام   .. تدبر أموره وفق هذا املنهج اإلهلي القومي      ،  فيقوم جمتمع من حوله   . ومهوشريعة نفسه وق  

وإيثاره املوت يف سبيله على احلياة يف ظل جمتمع آخر ال حيقق منهج اهللا              ؛  وحتقيق هذا املنهج  ،  هذا اتمع 
 أعز ما حيـرص عليـه       هو شهادته بأن هذا الدين خري من احلياة ذاا وهي          .. يف حياة اجلماعة البشرية   

  ..  " شهيدا " ومن مث يدعى! األحياء
أي أن يوفقهم ويعينـهم يف أن        ..  فهؤالء احلواريون يدعون اهللا أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه        

وإقامـة  ،  وأن يبعثهم للجهاد يف سبيل حتقيق منهجه يف احلياة        ؛  جيعلوا من أنفسهم صورة حية هلذا الدين      
 . على حق هذا الدين " الشهداء " ولو أدوا مثن ذلك حيام ليكونوا من. ملنهججمتمع يتمثل فيه هذا ا

كمـا فهمـه   ، فهذا هو اإلسـالم  ..  وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه اإلسالم        
. ومن مل يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آمث قلبه         ! وكما هو يف ضمري املسلمني احلقيقيني     . احلواريون

ولكنه مل يؤدها يف اال     ،  أو حاوهلا يف نفسه   ؛  ذا ادعى اإلسالم مث سار يف نفسه غري سرية اإلسالم         فأما إ 
فقد قصـر يف    ،  وإيثارا حلياته على حياة الدين    ،  ومل جياهد إلقامة منهج اهللا يف احلياة إيثارا للعافية        ،  العام
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! يرون أهله يشهدون عليه ال له     وهم  . شهادة تصد اآلخرين عنه   . شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين      
 ! وما هو من املؤمنني، وويل ملن يصد الناس عن دين اهللا عن طريق ادعائه أنه مؤمن ذا الدين

|     |     | 
 : وبين إسرائيل - عليه السالم - وميضي السياق إىل خامتة القصة بني عيسى

ورافعـك إيل   ،   عيسى إين متوفيـك    يا: إذ قال اهللا  . واهللا خري املاكرين  ،  ومكروا ومكر اهللا   " 
مث إيل مرجعكم   ؛  وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة        ،  ومطهرك من الذين كفروا   

وما ،  فأما الذين كفروا فأعذم عذابا شديدا يف الدنيا واآلخرة        ،  فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون     
  ..  " واهللا ال حيب الظاملني، حلات فيوفيهم أجورهموأما الذين آمنوا وعملوا الصا. هلم من ناصرين

. مكر طويل عريض   - عيسى عليه السالم   -  واملكر الذي مكره اليهود الذين مل يؤمنوا برسوهلم       
فقد قذفوه عليه السالم وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيبها الذي مل يدخل ا كمـا تـذكر                  

 " وادعوا أنـه   " بيالطس " ووشوا به إىل احلاكم الروماين    ؛  لشعوذةوقد اموه بالكذب وا    .. األناجيل
حىت سلم  ! وأنه مشعوذ جيدف ويفسد عقيدة اجلماهري     ! يدعو اجلماهري لالنتقاض على احلكومة     " مهيج

على احتمال تبعة هذا اإلمث مع رجل        - وهو وثين  - ألنه مل جيرؤ  ،  هلم بيالطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم     
  .. وهذا قليل من كثري .. ه ريبةمل جيد علي
  ..  " واهللا خري املاكرين. ومكروا ومكر اهللا " 

 .. واملكـر التـدبري    ..  واملشاكلة هنا يف اللفظ هي وحدها اليت جتمع بني تدبريهم وتـدبري اهللا            
وأين مكرهم مـن    ؟  فأين هم من اهللا   . ليسخر من مكرهم وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبري اهللا          

 ؟ دبري اهللات
وأن يطره  ،  وأن يرفعه إليه  ،  وأراد اهللا أن يتوفاه   . وقتله - عليه السالم  -  لقد أرادوا صلب عيسى   

وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الـذين        ،  من خمالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس        
 : كرينوأبطل اهللا مكر املا. وكان ما أراده اهللا .. كفروا إىل يوم القيامة

وجاعل الـذين   ،  يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا         : إذ قال اهللا   " 
 .  " اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
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فهي أمور غيبية تدخل يف املتشاات اليت ال يعلم          .. وكيف كان رفعه  ،   فأما كيف كانت وفاته   
، والـذين جيـرون وراءهـا     . ال يف عقيدة وال يف شريعة     . فيهاوال طائل وراء البحث     . تأويلها إال اهللا  

، دون ما جـزم حبقيقـة  . وإىل التعقيد،  وإىل التخليط ،  ينتهي م احلال إىل املراء    ،  وجيعلوا مادة للجدل  
 . ودون ما راحة بال يف أمر موكول إىل علم اهللا

. فال يصـعب القـول فيـه    .. ة وأما أن اهللا جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيام         
وجاء به  ،  الذي عرف حقيقته كل نيب     .. اإلسالم .. فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين اهللا الصحيح       

وهؤالء فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة يف ميزان          .. وآمن به كل من آمن حقا بدين اهللا       ،  كل رسول 
 .. وحقيقة األتبـاع  ،  وا معسكر الكفر حبقيقة اإلميان    كما أم كذلك يف واقع احلياة كلما واجه        .. اهللا

والذين يتبعون  . وقد جاء به عيسى بن مرمي كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول              . ودين اهللا واحد  
إىل آخـر    - عليـه السـالم    - من لدن آدم  .  هم يف الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم        ع حممدا
 . الزمان

ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا       ،   الذي يتفق مع سياق السورة      وهذا املفهوم الشامل هو   
 . السياق

 : فيقررها السياق يف صدد إخبار اهللا لعيسى عليه السالم،  فأما اية املطاف للمؤمنني والكافرين
فأما الذين كفـروا فأعـذم      .  "  " مث إيل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون         " 

وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيـوفيهم       . ا يف الدنيا واآلخرة وما هلم من ناصرين       عذابا شديد 
  ..  " واهللا ال حيب الظاملني. أجورهم

وال تتعلـق بـه األمـاين وال        ،  وللقسط الذي ال مييل شعرة    ،   ويف هذا النص تقرير جلدية اجلزاء     
  .. االفتراء

وعذاب شديد يف الـدنيا  .  فيما اختلفوا فيه ال مرد لهوحكم من اهللا  .  رجعة إىل اهللا ال حميد عنها     
 وتوفية لألجر للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال حماباة فيه وال خبس          . واآلخرة للكافرين ال ناصر هلم منه     

  .. فحاشا أن يظلم وهو ال حيب الظاملني ..  " واهللا ال حيب الظاملني..  " 
وكل مـا رتبـوه     . لن يدخلوا النار إال أياما معدودات      وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أم         

 . باطل باطل ال يقوم على أساس .. على هذا التميع يف تصور عدل اهللا يف جزائه من أماين خادعة
|     |     | 
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، وعندما يصل السياق إىل هذا احلد من قصة عيسى اليت تدور حوهلا املناظرة ويدور حوهلا اجلدل               
مـا   ع وينتهي إىل تلقني الرسول، قرر احلقائق األساسية املستفادة من هذا القصص     يبدأ التعقيب الذي ي   

وما يـدعو   ،  وتستقر على حقيقة ما جاء به     ؛  يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي احلوار واجلدل        
 : يف وضوح كامل ويف يقني، إليه

 كمثل آدم خلقه من     إن مثل عيسى عند اهللا    . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم       " 
فمن حاجك فيه من بعـد مـا        . احلق من ربك فال تكن من املمترين      . فيكون. كن: مث قال له  . تراب

مث نبتهل  ،  وأنفسنا وأنفسكم ،  ونساءنا ونساءكم ،  تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم   : جاءك من العلم فقل   
وإن اهللا هلـو العزيـز      .  إال اهللا  وما من إله  ،  فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني إن هذا هلو القصص احلق         

: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم        : قل. فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين     . احلكيم
: فإن تولوا فقولـوا   . وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا       ،  وال نشرك به شيئا   ،  أال نعبد إال اهللا   

  ..  " اشهدوا بأنا مسلمون
 : ع د هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي يوحى إىل حممد وهكذا جن

  ..  " ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم " 
ويف التعبري   ع يتلوه اهللا على نبيه   . فهو وحي من اهللا   . وذلك التوجيه القرآين كله   .  ذلك القصص 

تـالوة اآليـات    ؟   التالوة على حممد نبيـه     فماذا بعد أن يتوىل اهللا تعاىل      .. معىن التكرمي والقرب والود   
وإنه حلكيم يتوىل تقرير احلقائق الكربى يف النفس واحلياة مبنهج وأسلوب وطريقـة              .. والذكر احلكيم 

ختاطب الفطرة وتتلطف يف الدخول عليها واللصوق ا بشكل غري معهود فيما يصدر عن غـري هـذا                  
 . املصدر الفريد

ويف طبيعة اخللق واإلرادة اليت تنشىء كل شيء        ،  عيسى عليه السالم   مث حيسم التعقيب يف حقيقة      
 : كما أنشأت عيسى عليه السالم

  ..  " كن فيكون: مث قال له. خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم " 
ولكن أية غرابة فيها حـني تقـاس إىل         .  إن والدة عيسى عجيبة حقا بالقياس إىل مألوف البشر        

 - بسـبب مولـده    - وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون وجيادلون حول عيسى       ؟  أيب البشر خلق آدم   
أهل الكتاب هؤالء كـانوا يقـرون        .. ويصوغون حوله األوهام واألساطري بسبب أنه نشأ من غري أب         

دون أن  .. وأن النفخة من روح اهللا هي اليت جعلت منه هذا الكـائن اإلنسـاين  . بنشأة آدم من التراب   
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. إن له طبيعة الهوتية   : ودون أن يقولوا عن آدم    . غوا حول آدم األساطري اليت صاغوها حول عيسى       يصو
عنصـر  : على حني أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غري أب                

 !  " فيكون  "تنشىء ما تراد له النشأة " كن:  " وإن هي إال الكلمة! النفخة اإلهلية يف هذا وذاك
وتدخل . وحقيقة اخللق كله  ،  وحقيقة آدم ،  حقيقة عيسى  ..  وهكذا تتجلى بساطة هذه احلقيقة    

وهو جـار   ،  كيف ثار اجلدل حول هذا احلادث     : حىت ليعجب اإلنسان  ،  إىل النفس يف يسر ويف وضوح     
 ! سنة اخللق والنشأة مجيعا. وفق السنة الكربى

يف اعقد  ،   خماطبة الفطرة باملنطق الفطري الواقعي البسيط      يف " الذكر احلكيم  "  وهذه هي طريقة  
 ! اليت تبدو بعد هذا اخلطاب وهي اليسر امليسور، القضايا

يثبته على احلق الذي     ع  وعندما يصل السياق بالقضية إىل هذا التقرير الواضح يتجه إىل الرسول          
الذين رمبا تؤثر   ،   من املسلمني  كما يؤكده يف حس من حوله     ؛  ويؤكده يف حسه  ،  والذي يتلى عليه  ،  معه

 : وتلبيسهم وتضليلهم اخلبيث، يف بعضهم شبهات أهل الكتاب
  ..  " احلق من ربك فال تكن من املمترين " 

وإمنـا   .. يف حلظة من حلظات حياته    ،  ممتريا وال شاكا فيما يتلوه عليه ربه       ع  وما كان الرسول  
لغه كيد أعداء اجلماعة املسلمة من بعض أفرادهـا يف          ندرك منه مدى ما كان يب     ،  هو التثبيت على احلق   

وضـرورة  ؛  كما ندرك منه مدى ما تتعرض له األمة املسلمة يف كل جيل من هذا الكيـد               . ذلك احلني 
وهلم يف كل جيل أسلوب من أساليب الكيد        ؛  تثبيتها على احلق الذي معها يف وجه الكائدين واخلادعني        

 . جديد
يوجه اهللا تعاىل رسوله الكـرمي إىل أن ينـهي           - ظهر احلق جليا  وقد وضحت القضية و    -  وهنا

اجلدل واملناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا احلق البني وأن يدعوهم إىل املباهلة كما هـي                 
 : مبينة يف اآلية التالية

تعالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم       : فقل - من بعد ما جاءك من العلم      - فمن حاجك فيه   " 
  ..  " مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني. وأنفسنا وأنفسكم،  ونساءكمونساءنا

ليبتـهل  ،  من كانوا يناظرونه يف هذه القضية إىل هذا االجتماع احلاشـد           ع  وقد دعا الرسول  
وتـبني احلـق    . فخافوا العاقبة وأبوا املباهلـة    . اجلميع إىل اهللا أن يرتل لعنته على الكاذب من الفريقني         

ومبا كان يتمتـع بـه      ،  ولكنهم فيما ورد من الروايات مل يسلموا احتفاظا مبكانتهم من قومهم           .واضحا
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وما كانت البينة هي اليت حيتاج إليها من يصـدون        ! ! ! رجال الكنيسة من سلطان وجاه ومصاحل ونعيم      
 .  فيهعن هذا الدين إمنا هي املصاحل واملطامع واهلوى يصد الناس عن احلق الواضح الذي ال خفاء

ورمبا كانت اآليات التالية قد نزلت بعـد االمتنـاع    -  مث ميضي التعقيب بعد الدعوة إىل املباهلة  
ويهدد من  ؛  وحقيقة الوحدانية اليت يدور حوهلا احلديث     ،  وحقيقة القصص ،  يقرر حقيقة الوحي   - عنها

 : يتوىل عن احلق ويفسد يف األرض ذا التويل
فإن تولوا فـإن    . وإن اهللا هلو العزيز احلكيم    . ما من إله إال اهللا    و. إن هذا هلو القصص احلق     " 

 .  " اهللا عليم باملفسدين
وهي تذكر هنا للتوكيد بعـد الـدعوة إىل         .  واحلقائق اليت تقررها هذه النصوص سبق تقريرها      

اهللا عليم  وديدهم بأن   ،  إمنا اجلديد هو وصف الذين يتولون عن احلق بأم مفسدون          .. املباهلة وآبائها 
  .. باملفسدين

 - وما ينشأ يف األرض الفساد    .  والفساد الذي يتواله املعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم        
. فاعتراف اللسان ال قيمة لـه . ال اعتراف اللسان. إال من احليدة عن االعتراف ذه احلقيقة      - يف الواقع 

إمنا هي احليدة عن     .. اره الواقعية يف حياة الناس    فهذا االعتراف ال ينشىء آث    . وال اعتراف القلب السليب   
وأول ما يالزم حقيقة التوحيد      .. االعتراف ذه احلقيقة بكل آثارها اليت تالزمها يف واقع احلياة البشرية          

فليس . وال تلقي إال عن اهللا    . وال طاعة إال هللا   . ال عبودية إال هللا    .. فتتوحد العبودية ،  أن تتوحد الربوبية  
، التلقي يف التشريع   .. وليس إال عن اهللا يكون التلقي     . وليس إال هللا تكون الطاعة    .  تكون العبودية  إال هللا 

 والتلقي يف كل ما يتعلق بنظام احلياة البشرية       . والتلقي يف اآلداب واألخالق   ،  والتلقي يف القيم واملوازين   
القلوب االعتراف السليب الذي ال     ومهما اعترفت   ،  مهما اعترفت األلسنة  . وإال فهو الشرك أو الكفر    .. 

 . ينشىء آثاره يف حياة الناس العامة يف استسالم وطاعة واستجابة وقبول
: يدبر أمره ،  إال أن يكون هناك إله واحد     ،   إن هذا الكون جبملته ال يستقيم أمره وال يصلح حاله         

؛ تعبد العبيد : ياس إىل البشرية  وأظهر خصائص األلوهية بالق    ..  " لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا       " و
فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر           . وإقامة املوازين هلم  ،  والتشريع هلم يف حيام   

 . وأقام نفسه للناس إهلا من دون اهللا؛ خصائص األلوهية
دما يتعبد  عن.  وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعدد اآلهلة يف األرض على هذا النحو              

وأن له فيهم حق التشـريع  ؛ عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته. الناس الناس 
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فهذا هو ادعاء األلوهية ولو مل يقل كمـا قـال           . وأن له كذلك حق إقامة القيم واملوازين لذاته       ؛  لذاته
وهو الفسـاد يف األرض      .. أو الكفر به  واإلقرار به هو الشرك باهللا       ..  " أنا ربكم األعلى  :  " فرعون

 . أقبح الفساد
، إىل عبادة اهللا وحـده    :  ومن مث يتلو ذلك التهديد يف السياق دعوة أهل الكتاب إىل كلمة سواء            

وإال فهـي املفاصـلة الـيت ال         .. وأال يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا        ،  وعدم اإلشراك به  
 : مصاحبة بعدها وال جمادلة

وال نشـرك بـه     ،  أال نعبد إال اهللا   : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم        : قل  "
  ..  " اشهدوا بأنا مسلمون: فإن تولوا فقولوا. وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا، شيئا

مـن  أن يتفضل عليهم هو ومن معه  ع دعوة ال يريد ا النيب.  وإا لدعوة منصفة من غري شك     
وال يتعبد  ،  ال يعلو بعضهم على بعض    . كلمة سواء يقف أمامها اجلميع على مستوى واحد        .. املسلمني

 . ال يريد أن يفيء إىل احلق القومي، دعوة ال يأباها إال متعنت مفسد. بعضهم بعضا
ودعـوة إىل أال يتخـذ   . ال بشرا وال حجرا.  إا دعوة إىل عبادة اهللا وحده ال يشركون به شيئا       

ال ،  إمنا اصطفاهم اهللا للتبليغ عنـه     . فكلهم هللا عبيد  . ال نبيا وال رسوال   . بعضهم بعضا من دون اهللا أربابا     
 . ملشاركته يف األلوهية والربوبية

 .  " اشهدوا بأنا مسلمون: فإن تولوا فقولوا " 
 اللـذان   ومها املظهران . والعبودية هللا وحده دون شريك    .  فإن أبوا عبادة اهللا وحده دون شريك      

  .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. يقرران موقف العبيد من األلوهية
تقرر بوضوح حاسم من    ،   وهذه املقابلة بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا           

وال يتخذ بعضـهم بعضـا      ؛  ويتعبدون هللا وحده  ؛  املسلمون هم الذين يعبدون اهللا وحده     . هم املسلمون 
ومتيز منهج حيام مـن     ؛  هذه هي خصيصتهم اليت متيزهم من سائر امللل والنحل         .. أربابا من دون اهللا   

وإما أال تتحقق فما هم مبسلمني      ،  وإما أن تتحقق هذه اخلصيصة فهم مسلمون      . مناهج حياة البشر مجيعا   
 ! مهما ادعوا أم مسملون

والنظام اإلسالمي هو وحده من بـني سـائر         .  إن اإلسالم هو التحرر املطلق من العبودية للعبيد       
  .. النظم الذي حيقق هذا التحرر
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يقع هـذا يف أرقـى    ..  إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا            
. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس        .. الدميقراطيات كما يقع يف أحط الديكتاتوريات سواء      

وهذا احلق يف مجيع األنظمة األرضـية        .. لنظم واملناهج والشرائع والقوانني والقيم واملوازين     حق إقامة ا  
على أي وضـع     - ويرجع األمر فيه إىل جمموعة من الناس       - يف صورة من الصور    - يدعيه بعض الناس  

 األرباب  وهذه اموعة اليت ختضع اآلخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراا هي          - من األوضاع 
، ويسمحون هلا بادعاء خصائص األلوهية والربوبية     ؛  األرضية اليت يتخذها بعض الناس أربابا من دون اهللا        

 . فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إال هللا. وإن مل يسجدوا هلا ويركعوا، وهم بذلك يعبدوا من دون اهللا
حـرا يتلقـى    . ويصـبح حـرا   .  . ويف النظام اإلسالمي وحده يتحرر اإلنسان من هذه الربقة        

شأنه يف هذا شأن كـل      ،  التصورات والنظم واملناهج والشرائع والقوانني والقيم واملوازين من اهللا وحده         
ويتطلعون إىل سيد   ،  كلهم يقفون يف مستوى واحد    . فهو وكل إنسان آخر على سواء     . إنسان آخر مثله  

 . وال يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا، واحد
لقـد   .. وهو الذي جاء به كل رسول من عند اهللا        . هو الدين عند اهللا    - ذا املعىن  - سالم واإل

 ومن جور العباد إىل عدل اهللا     . أرسل اهللا الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا            
إن الدين عنـد     "  .. وضلل املضللون ،  مهما أول املؤولون  . فمن توىل عنه فليس مسلما بشهادة اهللا      .. 

  ..  " اهللا اإلسالم
|     |     | 

يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تحآجونَ ِفي ِإبراِهيم وما أُنِزلَِت التوراةُ واإلِجنيلُ ِإالَّ ِمن بعـِدِه أَفَـالَ                 + 
 تحآجونَ ِفيما لَيس لَكُم ِبِه ِعلْم واللّه يعلَم          هاأَنتم هؤالء حاججتم ِفيما لَكُم ِبِه ِعلم فَِلم        65تعِقلُونَ  

 ما كَانَ ِإبراِهيم يهوِديا والَ نصراِنيا ولَِكن كَانَ حِنيفًا مسِلما وما كَـانَ ِمـن                66وأَنتم الَ تعلَمونَ    
  ِرِكنيشلَ     67الْم اِهيمراِس ِبِإبلَى النِإنَّ أَو          ِمِننيؤالْم ِليو اللّهواْ ونآم الَِّذينو ِبيـذَا النهو وهعبات لَِّذين

 يا أَهـلَ    69 ودت طَّآِئفَةٌ من أَهِل الِْكتاِب لَو يِضلُّونكُم وما يِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ               68
 يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسـونَ الْحـق ِبالْباِطـِل           70آياِت اللِّه وأَنتم تشهدونَ     الِْكتاِب ِلم تكْفُرونَ بِ   

 وقَالَت طَّآِئفَةٌ من أَهِل الِْكتاِب آِمنواْ ِبالَِّذي أُنِزلَ علَـى الَّـِذين             71وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ     
  الن هجواْ ونونَ      آمِجعري ملَّهلَع هواْ آِخراكْفُراِر وى           72هـدقُلْ ِإنَّ الْه كُمِدين ِبعن تواْ ِإالَّ ِلمِمنؤالَ تو 

ِه من يشاء  هدى اللِّه أَن يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوِتيتم أَو يحآجوكُم ِعند ربكُم قُلْ ِإنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللِّه يؤِتي                 
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    ِليمع اِسعو اللّهِظيِم          73وِل الْعذُو الْفَض اللّهاء وشن يِتِه ممحِبر صتخ74 ي     ـناِب مِل الِْكتأَه ِمنو 
الَّ ما دمت علَيِه قَآِئمـا ذَِلـك        ِإن تأْمنه ِبِقنطَاٍر يؤدِه ِإلَيك وِمنهم من ِإن تأْمنه ِبِديناٍر الَّ يؤدِه ِإلَيك إِ             

 بلَى من أَوفَـى     75ِبأَنهم قَالُواْ لَيس علَينا ِفي اُألميني سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ              
       ِقنيتالْم ِحبي قَى فَِإنَّ اللّهاتِدِه وهِإنَّ الَِّذي  76ِبع          لَــِئكا قَِليالً أُونثَم اِنِهممأَيِد اللِّه وهونَ ِبعرتشي ن

                  أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزالَ يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي نظُرالَ يو اللّه مهكَلِّمالَ يِة وِفي اآلِخر ملَه الَقالَ خ
يلْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمن الِْكتاِب وما هو ِمن الِْكتاِب ويقُولُـونَ             وِإنَّ ِمنهم لَفَِريقًا     77

 ما كَانَ ِلبشٍر أَن     78هو ِمن ِعنِد اللِّه وما هو ِمن ِعنِد اللِّه ويقُولُونَ علَى اللِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ                
 اللّه هِتيؤـواْ                 يلَــِكن كُونوِن اللِّه وا لِّي ِمن دادواْ ِعباِس كُونقُولَ ِللني ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابالِْكت 

 والنِبيين   والَ يأْمركُم أَن تتِخذُواْ الْمالَِئكَةَ     79رباِنيني ِبما كُنتم تعلِّمونَ الِْكتاب وِبما كُنتم تدرسونَ         
 وِإذْ أَخذَ اللّه ِميثَاق النِبيين لَما آتيتكُم من ِكتـاٍب           80أَربابا أَيأْمركُم ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ        

         رنصلَتِبِه و نِمنؤلَت كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر اءكُمج ٍة ثُمِحكْمو       لَى ذَِلكُـمع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هن
          اِهِدينالش نكُم معاْ مأَنواْ ودها قَالَ فَاشنرِري قَالُواْ أَقْر81ِإص        ـمه لَـِئكفَأُو ذَِلك دعلَّى بون تفَم 

 من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعـا وكَرهـا وِإلَيـِه            أَفَغير ِديِن اللِّه يبغونَ ولَه أَسلَم      82الْفَاِسقُونَ  
 قُلْ آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ علَينا وما أُنِزلَ علَى ِإبراِهيم وِإسـماِعيلَ وِإسـحق ويعقُـوب              83يرجعونَ  

ِمن ربِهم الَ نفَرق بين أَحٍد منهم ونحن لَـه مسـِلمونَ   واَألسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى والنِبيونَ    
84               اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هلَ ِمنقْبا فَلَن يالَِم ِديناِإلس رِغ غَيتبن يم85 و     ِدي اللّـههي فكَي 

    ِهدشو اِنِهمِإمي دعواْ با كَفَرمقَو   الظَّـاِلِمني مِدي الْقَـوهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجو قولَ حسواْ أَنَّ الر
86           ِعنيماِس أَجالنآلِئكَِة والْمةَ اللِّه ونلَع ِهملَيأَنَّ ع مهآؤزج لَـِئك87 أُو      فَّـفخا الَ يِفيه اِلِدينخ 

 89 ِإالَّ الَِّذين تابواْ ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحواْ فَِإنَّ اهللا غَفُور رِحيم             88 هم ينظَرونَ    عنهم الْعذَاب والَ  
ين  ِإنَّ الَّذِ  90ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ بعد ِإمياِنِهم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ توبتهم وأُولَـِئك هم الضآلُّونَ               

                 ذَابع ملَه لَـِئكى ِبِه أُودلَِو افْتا وبِض ذَهلُْء األرِدِهم مأَح لَ ِمنقْبفَلَن ي كُفَّار مهواْ واتمواْ وكَفَر
      اِصِرينن نم ما لَهمو نِفقُ        91أَِليما تمونَ وِحبا تنِفقُواْ ِممى تتح الُواْ الِْبرنِبـِه       لَن ت ٍء فَِإنَّ اللّهيواْ ِمن ش

 ِليم92ع_  
|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

84

خط املعركة بني    .. هذا الشوط من السورة ما يزال جيري مع اخلط األول األساسي العريض فيها            
وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومـن           ،  معركة العقيدة  .. أهل الكتاب واجلماعة املسلمة   

وتبييت الشر  ،  وبث الريب والشكوك  ،  للبس احلق بالباطل  ،  ومن تدبري ،  ن كذب وم،  مكيدة ومن خداع  
بتبصري املؤمنني حبقيقة ما هـم      ،  مواجهة القرآن هلذا كله    .. مث .. والضر هلذه األمة بال وناة وال انقطاع      

ا وأخـري  .. وحقيقة ما يبيته هلم هؤالء األعـداء      ؛  وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل     ؛  عليه من احلق  
، على مشهد من اجلماعـة املسـلمة       .. طباعهم وأخالقهم وأعماهلم ونيام    .. بتشريح هؤالء األعداء  
وتبديـد ثقـة    ،  وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلـم واملعرفـة          ،  لتعريفها حقيقة أعدائها  

ال ،  راءوإسقاط دسائسهم بتركها مكشـوفة عـو      ،  وتنفريهم من حاهلم  ،  املخدوعني من املسلمني فيهم   
 ! ختدع أحدا وال تنطلي على أحد

بسخف موقفهم وهم حيـاجون      - اليهود والنصارى  -  ويبدأ هذا الشوط مبواجهة أهل الكتاب     
على حني  . ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا    ،  فيزعم اليهود أنه كان يهوديا     - عليه السالم  - يف إبراهيم 

واحلجاج فيه على هذا النحـو مـراء ال         . توراة واإلجنيل سابق لل ،  أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية    
. ديـن اهللا القـومي     .. لقد كان على اإلسالم    .. ويقرر حقيقة ما كان عليه إبراهيم      .. يستند إىل دليل  

ومن مث تسقط ادعـاءات هـؤالء        .. واهللا ويل املؤمنني أمجعني   . وأولياؤه هم الذين يسريون على جه     
إن أوىل النـاس  :  " م الواصل بني رسل اهللا واملؤمنني م على توايل القرون         ويتبني خط اإلسال  ؛  وهؤالء

  ..  " واهللا ويل املؤمنني. والذين آمنوا، وهذا النيب، بإبراهيم للذين اتبعوه
 يلي ذلك يف السياق كشف اهلدف األصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب يف إبـراهيم وغـري            

، فهو الرغبة امللحة يف إضـالل املسـلمني عـن دينـهم         -  ومما سيجيء  مما سبق يف السورة    - إبراهيم
يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا       :  " ومن مث يتجه بالتقريع إىل املضللني      .. وتشكيكهم يف عقيدم  

  "  .. ؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟ وأنتم تشهدون
لزعزعة ثقتـهم يف عقيـدم      ،  عة املسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدبريهم        مث يطلع اجلما  

مث يكفـروا باإلسـالم     ،  ذلك أن يعلنوا إميام باإلسالم أول النهار      . بطريقة خبيثة ماكرة لئيمة   ،  ودينهم
أنـه   - ومثلهم موجود دائما يف كل صف      - كي يلقوا يف روع غري املتثبتني يف الصف املسلم         .. آخره

آمنوا : وقالت طائفة من أهل الكتاب    :  " اخلبريون بالكتب والرسل والديانات   ،  مر ارتد أهل الكتاب   أل
 ! وهو كيد خبيث لئيم ..  " بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
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يف بعضهم  على أمانة    -  مث يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخالقهم ونظرم للعهود واملواثيق         
وهم يفلسفون جشعهم وخيانتهم    ؛  فأما البعض اآلخر فال أمانة له وال عهد وال ذمة          - ال ينكرها عليهم  

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطـار        :  " ودينهم من هذا اخللق بريء    ،  ويدعون هلا سندا من دينهم    
لـيس  : ذلك بأم قالوا. ائماومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه ق     . يؤده إليك 

  ..  " ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون. علينا يف األميني سبيل
بلى مـن    " :  ويف هذا املوضع يبني طبيعة نظرة اإلسالم األخالقية ومبعثها وارتباطها بتقوى اهللا           

أولئـك ال   ،  نا قلـيال  إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مث      . أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني      
  " وهلم عذاب ألـيم ، وال يزكيهم، وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة    ،  خالق هلم يف اآلخرة   

 .. 
ابتغـاء  ،   وميضي يعرض منوذجا آخر من التواء أهل الكتاب وكذم الرخيص يف أمـر الـدين              

لتحسـبوه مـن   ، نتهم بالكتابوإن منهم لفريقا يلوون ألس  :  " مكاسب األرض وهي كلها مثن قليل     
ويقولـون علـى اهللا   . وما هو من عند اهللا  . هو من عند اهللا   : ويقولون. وما هو من الكتاب   ،  الكتاب

  ..  " الكذب وهم يعلمون
 - وينفي اهللا  ..  ومن هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من الوهية للمسيح وللروح القدس            

ما كان لبشر   :  " قد جاءهم ذا يف الكتاب أو أمرهم به        - السالمعليه   - أن يكون املسيح   - سبحانه
ولكن كونـوا   . كونوا عبادا يل من دون اهللا     : مث يقول للناس  ،  أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة     

. وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا      . ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون       
  ..  " بالكفر بعد إذ أنتم مسلمونأيأمركم 

وهي عهد اهللا عليهم أن يسـلم        ..  وذه املناسبة يذكر حقيقة الصلة بني موكب الرسل املتتابعة        
مث جاءكم  ،  ملا آتيتكم من كتاب وحكمة    : وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني    :  " السابق منهم لالحق وينصره   

. أقررنا: قالوا؟  أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري     :قال. رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه      
ومن مث يتعني على أهل الكتاب أن يؤمنـوا بالرسـول            ..  " فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين    : قال

 . ولكنهم ال يوفون بعهد اهللا معهم ومع رسلهم األولني. األخري وينصروه
خيـرج يف    .. اإلسـالم  ..  اهللا  ويف ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غري ديـن            

وله أسلم مـن يف السـماوات       ،  أفغري دين اهللا يبغون   :  " احلقيقة على نظام الكون كله كما إراده اهللا       
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، فيبدو هؤالء الذين خيرجون عن إسالم أمرهم هللا كلـه  "  .. ؟ وإليه يرجعون ؟  واألرض طوعا وكرها  
يبدو هؤالء شذاذا خارجني على نظـام الوجـود           ..والطاعة واالتباع ملنهج اهللا يف خضوع واستسالم      

 ! الكبري
ممثال يف كل ما جاء به      ،  واملسلمني معه إىل إعالن اإلميان بدين اهللا الواحد        ع  هنا يوجه الرسول  

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل       :  " وأن اهللا ال يقبل من البشر مجيعا إال هذا الدين         . الرسل أمجعني 
  ..  " رة من اخلاسرينوهو يف اآلخ، منه

إال أن . وال يف النجاة مـن عقابـه  .  فأما الذين ال يؤمنون ذا الدين فال مطمع هلم يف هداية اهللا     
ولن ينجيهم أن يفتـدوا     ،  وأما الذين ميوتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا            . يتوبوا

 ! مبلء األرض ذهبا
ليجدوه عنـد  ، للمسلمني أن ينفقوا مما حيبون من مال يف هذه الدنيا       ومبناسبة البذل والفداء حيبب     

  " وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم       . لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون      :  " اهللا مدخرا يوم القيامة   
 .. 

وهـو شـوط يف   .  وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا احلشد من احلقائق والتوجيهـات        
. من رواء القـرون   . دائرة بني اجلماعة املسلمة وأعداء هذا الدين      ،  ة اليت تعرضها السورة   املعركة الضخم 

وإن اختلفـت أشـكال الوسـائل       ،  ال ختتلف فيها األهداف والغايات    ،  وهي ذاا املعركة الدائرة اليوم    
  .. وهي هي يف خطها الطويل املديد .. واألدوات

 : ظرة استيعاب وتفصيلن - بعد هذا اإلمجال -  فلننظر يف النصوص
|     |     | 

أفـال  ؟  وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال مـن بعـده        ،  يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم       " 
واهللا يعلـم   ؟  فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم      ،  ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم       ؟  تعقلون

ومـا كـان مـن      ،  ولكن كان حنيفا مسلما   ،  ياما كان إبراهيم يهوديا وال نصران     . وأنتم ال تعلمون  
 .  " واهللا ويل املؤمنني. والذين آمنوا، وهذا النيب، إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. املشركني

أو  - حدثين سعيد بن جبري    - موىل زيد بن ثابت    - حدثين حممد بن أيب   :  قال حممد بن إسحاق   
فتنازعوا  ع  جنران وأحبار يهود عند رسول اهللا      اجتمعت نصارى : قال ب عن ابن عباس   - عكرمة
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فأنزل . ما كان إبراهيم إال نصرانيا    : وقالت النصارى . ما كان إبراهيم إال يهوديا    : فقالت األحبار . عنده
 . اآلية .. .  " يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم:  " اهللا تعاىل

ظاهر من نصها أا نزلـت ردا علـى         ف،   وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول اآلية أو مل تكن         
واهلدف من   ع أو مع بعضهم البعض يف حضرة الرسول       ع وحجاج مع النيب  ،  ادعاءات ألهل الكتاب  

واحتكـار  ؛  أن جيعل يف بيته النبـوة      - عليه السالم  - هذه االدعاءات هو احتكار عهد اهللا مع إبراهيم       
وأن ،  أنه على ديـن إبـراهيم      ع وى النيب تكذيب دع  - وهذا هو األهم   - مث. اهلداية والفضل كذلك  

أو بث الريبة يف نفوس بعضـهم       ،  وتشكيك املسلمني يف هذه احلقيقة    ؛  املسلمني هم ورثة احلنيفية األوىل    
  .. على األقل

فإبراهيم سابق على   . ويكشف مراءهم الذي ال يستند إىل دليل      ؛   ومن مث يندد اهللا م هذا التنديد      
إا دعوى خمالفـة  ؟ أو كيف إذن يكون نصرانيا    ؟  فكيف إذن يكون يهوديا   . يلالتوراة وسابق على اإلجن   

 : تبدو خمالفتها مبجرد النظرة األوىل إىل التاريخ، للعقل
أفـال  ؟  يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال مـن بعـده                " 
  " . ؟ تعقلون

وكشف تعنتهم وقلة اعتمـادهم     ،   ما يدلون به من حجج     وإسقاط قيمة ؛   مث ميضي يف التنديد م    
 : على منهج منطقي سليم يف اجلدل واحلوار

واهللا يعلـم   ؟  فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم      ،  ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم        " 
  " . ؟ وأنتم ال تعلمون

ض األحكام التشريعية حني    كما يبدو أم جادلوا يف بع     ؛   وقد جادلوا يف أمر عيسى عليه السالم      
وكان هذا وذاك يف دائرة ما يعلمون مـن          .. مث تولوا وهم معرضون   ،  دعوا إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم     

فهو األمر الذي ال سند      .. ووجود كتبهم وديانام  ،  أما أن جيادلوا فيما هو سابق على وجودهم       ،  األمر
وهـو  ،  وهو املراء الذي ال يسري على منهج      . دلفهو اجلدل إذن لذات اجل     .. له ولو كان سندا شكليا    

بل غري جدير باالسـتماع     . ومن كان هذا حاله فهو غري جدير بالثقة فيما يقول          .. الغرض إذن واهلوى  
 ! أصال ملا يقول

عـاد  ،  ونزع الثقة منهم ومما يقولون    ،   حىت إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهلم من أساسه         
وهو الذي يعلـم    ؛  الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد      - سبحانه - فهو. ا اهللا يقرر احلقيقة اليت يعلمه   
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إال أن  ؛  وقوله الفصل الذي ال يبقى معه لقائل قـول        . كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم       
 : جيادل ومياري بال سلطان وال دليل

  ..  " وما كان من املشركني. اولكن كان حنيفا مسلم. ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا " 
وما . ما كان يهوديا وال نصرانيا     - عليه السالم  -  فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم        

 .. فقد كان مسلما  . ويقرر أنه كان مائال عن كل ملة إال اإلسالم        . أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده     
  .. ه وبيانهمسلما باملعىن الشامل لإلسالم الذي مر تفصيل

  ..  " وما كان من املشركني " 
ولكن إبرازها هنا يشـري      ..  " ولكن كان حنيفا مسلما    "  وهذه احلقيقة متضمنة يف قوله قبلها     

 : إىل عدة من لطائف اإلشارة والتعبري
 - الذين انتهى أمرهم إىل تلـك املعتقـدات املنحرفـة          -  يشري أوال إىل أن اليهود والنصارى     

 ! ولكن حنيفا مسلما. ومن مث ال ميكن أن يكون إبراهيم يهوديا وال نصراينا.  .مشركون
اإلسالم هو التوحيد املطلق بكـل      . فال يلتقيان .  ويشري إىل أن اإلسالم شيء والشرك شيء آخر       

 . ومن مث ال يلتقي مع لون من الوان الشرك أصال. وكل مقتضياته، خصائصه
وسدنة بيته يف   ،  ركني من قريش كذلك أم على دين إبراهيم        ويشري ثالثا إىل إبطال دعوى املش     

 !  " وما كان من املشركني " . وهم مشركون، فهو حنيف مسلم .. مكة
فليس ألي من   ،  كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني       - عليه السالم  -  وما دام أن إبراهيم   

وهم بعيدون عـن    ،  وال الوالية على دينه   ،  أن يدعي وراثته   - أو املشركني أيضا   - اليهود أو النصارى  
حني ال يلتقون على نسب     . والعقيدة هي الوشيجة األوىل اليت يتالقى عليها الناس يف اإلسالم          .. عقيدته

فاإلنسان يف نظر   . إذا أنبت تلك الوشيجة اليت يتجمع عليها أهل اإلميان        ،  وال أرومة وال جنس وال أرض     
ومن مث فهو يتالقى على العقيدة أخص خصائص        . يت جعلت منه إنسانا   بالنفخة ال . اإلسالم إنسان بروحه  

وال يلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم من األرض واجلنس والكـأل واملرعـى واحلـد                 . الروح فيه 
ال تـرتكن إىل    ،  وبني جيل من الناس وجيل    ،  وبني جمموعة وجمموعة  ،  والوالية بني فرد وفرد   ! والسياج

. واجلماعة املسلمة واجلماعة املسلمة   . يتالقى فيها املؤمن واملؤمن   . جة العقيدة وشيجة أخرى سوى وشي   
، ومن وراء فواصل الـدم والنسـب      ،  واجليل املسلم واألجيال املسلمة من وراء حدود الزمان واملكان        

 : واهللا من ورائهم ويل اجلميع - بالعقيدة وحدها - ويتجمعون أولياء؛ والقوم واجلنس
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  ..  " واهللا ويل املؤمنني. والذين آمنوا، وهذا النيب، اس بإبراهيم للذين اتبعوهإن أوىل الن " 
مث . واحتكموا إىل سنته هم أوليـاؤه     ،  وساروا على منهجه   - يف حياته  -  فالذين اتبعوا إبراهيم  

 فالتقوا ع مث الذين آمنوا ذا النيب. هذا النيب الذي يلتقي معه يف اإلسالم بشهادة اهللا أصدق الشاهدين
 . يف املنهج والطريق - عليه السالم - مع إبراهيم

  ..  " واهللا ويل املؤمنني " 
وهـم أسـرة    . ويتولونه وال يتولون أحدا غريه    ،  ويستظلون برايته ،   فهم حزبه الذين ينتمون إليه    

ت ومـن رواء القوميـا    ؛  ومن وراء املكان واألوطان   ،  من وراء األجيال والقرون   . وأمة واحدة . واحدة
 ! ومن وراء األرومات والبيوت، واألجناس

كما ! ومتيزه من القطيع  .  وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع اإلنساين تليق بالكائن اإلنساين         
ألن القيد الواحد فيها اختياري ميكن لكل مـن         . أا هي الصورة الوحيدة اليت تسمح بالتجمع بال قيود        

على حني ال ميلـك      .. فهو عقيدة خيتارها بنفسه فينتهي األمر     . يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية      
إن كانت رابطة    - وال ميلك أن يغري قومه     - إن كانت رابطة التجمع هي اجلنس      - الفرد أن يغري جنسه   

وال ميلك بيسـر أن      - إن كانت رابطة التجمع هي اللون      - وال ميلك أن يغري لونه     - التجمع هي القوم  
إن كانت رابطة التجمع     - وال ميلك بيسر أن يغري طبقته      - ت رابطة التجمع هي اللغة    يغري لغته إن كان   

ومـن مث  . بل قد ال يستطيع أن يغريها أصال إن كانت الطبقات وراثة كما يف اهلند مـثال   - هي الطبقة 
األمـر   .. ما مل ترد إىل رابطة الفكرة والعقيدة والتصور       ،  تبقى احلواجز قائمة أبدا دون التجمع اإلنساين      

، بدون تغيري أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن خيتاره          ،  والذي ميلك الفرد بذاته   ،  املتروك لالقتناع الفردي  
 . وأن ينضم إىل الصف على أساسه

املميزة له  ،  جبعل رابطة جتمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره      ،   وذلك فوق ما فيه من تكرمي لإلنسان      
 ! من القطيع

أناسي تتجمع على زاد الروح ومسـة القلـب          - كما يريدها اإلسالم   - أن تعيش  والبشرية إما   
 .. أو حدود اجلـنس واللـون     ،  وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج احلدود األرضية        .. وعالمة الشعور 

 ! ! ! وكلها حدود مما يقام للماشية يف املرعى كي ال خيتلط قطيع بقطيع
|     |     | 
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ويواجـه  . مة عما يريده ا أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء  مث يكشف للجماعة املسل   
وهـو ميـزق    . أهل الكتاب بأالعيبهم وكيدهم وتدبريهم على مرأى ومسمع من اجلماعة املسلمة أيضا           

 : فيقفهم أمام اجلماعة املسلمة عراة مفضوحني، عنهم األردية اليت يتخفون حتتها
يا أهـل  . وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون. نكمودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلو    " 

يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطـل وتكتمـون          ؟  الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون      
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار        : وقالت طائفة من أهل الكتاب    ؟  احلق وأنتم تعلمون  

أن يؤتى   - إن اهلدى هدى اهللا   : قل - نوا إال ملن تبع دينكم    وال تؤم . واكفروا آخره لعلهم يرجعون   
واهللا واسـع   ،  إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشـاء       : قل - أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند ربكم       

 .  " واهللا ذو الفضل العظيم، خيتص برمحته من يشاء. عليم
إم يكرهـون   .  املتعلقة بالعقيدة   إن اإلحنة اليت يكنها أهل الكتاب للجماعة املسلمة هي اإلحنة         

ومـن مث يرصـدون   . يكرهون هلا أن تفيء إىل عقيدا اخلاصة يف قوة وثقة ويقني    . هلذه األمة أن تدي   
 : واإللواء ا عن هذا الطريق، جهودهم كلها إلضالهلا عن هذا املنهج

  ..  " ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم " 
، وكـل دس  ،  قلب والشهوة اليت فو إليها األهواء من وراء كل كيـد           فهو ود النفس ورغبة ال    

 . وكل تلبيس، وكل جدال، وكل مراء
فما تنبعث مثل هذه الرغبـة  . ضالل ال شك فيه،  وهذه الرغبة القائمة على اهلوى واحلقد والشر     

يـودون فيهـا    فهم يوقعون أنفسهم يف الضاللة يف اللحظة اليت         . الشريرة اآلمثة عن خري وال عن هدى      
 : فما حيب إضالل املهتدين إال ضال يهيم يف الضالل البهيم. إضالل املسلمني

  ..  " وما يشعرون. وما يضلون إال أنفسهم " 
.  واملسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤالء ما استقاموا على إسالمهم وما هلم عليهم مـن سـبيل               

 . وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي املسلمون مسلمني، واهللا سبحانه يتعهد هلم أال يصيبهم كيد الكائدين
 :  هنا يقرع أهل الكتاب حبقيقة موقفهم املريب املعيب

يا أهل الكتاب مل تلبسـون احلـق        ؟  يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون         " 
  "  .. ؟ بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون
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. يشهدون احلق واضحا يف هذا الدين      - الون حىت اليوم  وما يز  -  ولقد كان أهل الكتاب وقتها    
وكان بعضهم يصـرح   - سواء منهم املطلعون على حقيقة ما جاء يف كتبهم عنه من بشارات وإشارات    

وسـواء   - مبا جيد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جيده يف كتبه ويشهده متحققا أمامه                
غـري أـم     .. يف اإلسالم من احلق الواضح ما يدعو إىل اإلميـان         ولكنهم جيدون   ،  كذلك غري املطلعني  

يـا أهـل    " : والقرآن ينـاديهم  .. ولكن للهوى واملصلحة والتضليل. ال لنقص يف الدليل    .. يكفرون
 . ألا الصفة اليت كان من شأا أن تقودهم إىل آيات اهللا وكتابه اجلديد "  .. الكتاب

ح ما يقومون به من لبس احلق بالباطـل إلخفائـه وكتمانـه              كذلك يناديهم مرة أخرى ليفض    
 ! وهو أمر مستنكر قبيح .. على علم وعن عمد ويف قصد، وتضييعه يف غمار الباطل

هو األمر الذي درجـوا     ،  من أعمال أهل الكتاب حينذاك     - سبحانه -  وهذا الذي ندد اهللا به    
اليهود بدأوا منـذ اللحظـة       .. ى مدار التاريخ  فهذا طريقهم عل   .. عليه من وقتها حىت اللحظة احلاضرة     

 ! مث تابعهم الصليبيون. األوىل
يف التراث اإلسالمي ما ال سبيل إىل كشـفه          - مع األسف  -  ويف خالل القرون املتطاولة دسوا    

اللهم إال هذا الكتاب احملفوظ الذي تكفل        - ولبسوا احلق بالباطل يف هذا التراث كله      ! إال جبهد القرون  
 . واحلمد هللا على فضله العظيم -  حبفظه أبد اآلبديناهللا

ودسوا ولبسوا يف احلديث النبـوي حـىت        .  دسوا ولبسوا يف التاريخ اإلسالمي وأحداثه ورجاله      
ودسـوا ولبسـوا يف   . قيض اهللا له رجاله الذين حققوه وحرروه إال ما ند عن اجلهد اإلنساين احملـدود              

ودسوا ولبسوا يف الرجـال  .  يكاد الباحث يفيء فيه إىل معامل الطريق     التفسري القرآين حىت تركوه تيها ال     
وما يزالـون يف صـورة املستشـرقني         - فاملئات واأللوف كانوا دسيسة على التراث اإلسالمي      . أيضا

إـم  : وتالميذ املستشرقني الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم يف البالد اليت يقـول أهلـها              
ت من الشخصيات املدسوسة على األمة املسلمة يف صورة أبطال مصنوعني على عني             والعشرا. مسلمون

 ! ليؤدوا ألعداء اإلسالم من اخلدمات ما ال ميلك هؤالء األعداء أن يؤدوه ظاهرين، الصهيونية والصليبية
 وما تزال مثابة األمان والنجاة منه هي اللياذ ـذا الكتـاب           . وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا     

 . والعودة إليه الستشارته يف املعركة الناشبة طوال هذه القرون؛ احملفوظ
،  كذلك يعرض بعض احملاوالت اليت يبذهلا فريق من أهل الكتاب لبلبلة اجلماعة املسلمة يف دينها              

 : من ذلك الطريق املاكر اللئيم، وردها عن اهلدى
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الذين آمنوا وجه النهار واكفـروا      آمنوا بالذي أنزل على     : وقالت طائفة من أهل الكتاب     " 
  "  ..  .. . وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم. آخره لعلهم يرجعون

يوقع بعض ضـعاف    ،  فإن إظهارهم اإلسالم مث الرجوع عنه     .  وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا     
خباصة العرب  و. يوقعهم يف بلبلة واضطراب    .. النفوس والعقول وغري املتثبتني من حقيقة دينهم وطبيعته       

فإذا رأوهم يؤمنون   . الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب          ،  األميني
وتـأرجحوا بـني   . حسبوا أم إمنا ارتدوا بسبب إطالعهم على خبيئة ونقص يف هذا الدين   ،  مث يرتدون 

 . اجتاهني فلم يكن هلم ثبات على حال
يف شىت الصور اليت تناسب تطور املالبسات والنـاس يف          . ىت اليوم  وما تزال هذه اخلدعة تتخذ ح     

  .. كل جيل
فلجأت القوى املناهضـة لإلسـالم يف       ،   ولقد يئس أعداء املسلمني أن تنطلي اليوم هذه اخلدعة        

 . كلها تقوم على تلك اخلدعة القدمية، العامل إىل طرق شىت
يشا جرارا مـن العمـالء يف صـورة أسـاتذة            إن هلذه القوى اليوم يف أحناء العامل اإلسالمي ج        

ألم ،  حيملون أمساء املسلمني   - وأحيانا كتاب وشعراء وفنانني وصحفيني     - وفالسفة ودكاترة وباحثني  
 ! املسلمني " علماء " وبعضهم من! احندروا من ساللة مسلمة

رة حبث وعلـم  يف صو،  هذا اجليش من العمالء موجه خللخلة العقيدة يف النفوس بشىت األساليب   
. والتهوين من شأن العقيـدة والشـريعة سـواء        . وتوهني قواعدها من األساس   . وأدب وفن وصحافة  

وإبعادها عـن   . والدعوة للتلفت منها   " ! رجعيتها " والدق املتصل على  . وتأويلها وحتميلها ما ال تطيق    
ع تصورات ومثل وقواعد للشـعور  وابتدا! جمال احلياة إشفاقا عليها من احلياة أو إشفاقا على احلياة منها        

وتزيني تلك التصـورات املبتدعـة بقـدر تشـويه          . والسلوك تناقض وحتطم تصورات العقيدة ومثلها     
وإطالق الشهوات من عقاهلا وسحق القاعدة اخللقية الـيت تسـتوي عليهـا         . التصورات واملثل اإلميانية  

ويشوهون التاريخ كله وحيرفونـه كمـا       ! االعقيدة النظيفة لتخر يف الوحل الذي ينثرونه يف األرض نثر         
 ! حيرفون النصوص

وهم ذه األمساء املسلمة يعلنـون اإلسـالم   ؟ أليسوا حيملون أمساء املسلمني!  وهم بعد مسلمون  
ال . ويؤدون ذه وتلك دور أهل الكتاب القـدمي      .. وذه احملاوالت ارمة يكفرون آخره    . وجه النهار 

 !  يف ذلك الدور القدمييتغري إال الشكل واإلطار
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تظاهروا باإلسالم أول النهار واكفروا آخـره لعـل         :  وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض     
 : وليكن هذا سرا بينكم ال تبدونه وال تأمتنون عليه إال أهل دينكم. املسلمني يرجعون عن دينهم

  ..  " وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم " 
وال ،  أي وال تطمئنوا إال ملن تبع ديـنكم       . الم يعين االطمئنان والثقة    وفعل اإلميان حني يعدى بال    

 ! تفضوا بأسراركم إال هلؤالء دون املسلمني
هو اإلجهـاز    .. إم متفامهون فيما بينهم على أمر      .. وعمالء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك    

. ون هذا التفاهم يف معاهدة أو مؤامرة      وقد ال يك   .. على هذه العقيدة يف الفرصة الساحنة اليت قد ال تعود         
ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضـهم إىل       ! ولكنه تفاهم العميل مع العميل على املهمة املطلوبة لألصيل        

، واجلو من حوهلم مهيـأ     .. بغري ما يريدون وما يبيتون     - بعضهم على األقل   - مث يتظاهرون  .. بعض
 ! حقيقة هذا الدين يف األرض كلها مغيبون أو مشردونوالذين يدركون  .. واألجهزة من حوهلم معبأة

  ..  " وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم " 
وأن من ال يفيء إليه لـن جيـد         ؛  أن يعلن أن اهلدى هو وحده هدى اهللا        ع  وهنا يوجه اهللا نبيه   

 : اهلدى أبدا يف أي منهج وال يف أي طريق
  ..  " إن اهلدى هدى اهللا: قل " 

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنـوا وجـه النـهار           :  " لتقرير ردا على مقالتهم    وجييء هذا ا  
فهو اخلروج من هـدى اهللا      . حتذيرا للمسلمني من حتقيق اهلدف اللئيم      " واكفروا آخره لعلهم يرجعون   

 . وإمنا هو الضالل والكفر ما يريده م هؤالء املاكرون. فال هدى إال هداه وحده. كله
مث ميضي يعـرض     .. رير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها           جييء هذا التق  

 : بقية تآمرهم بعد هذا التقرير املعترض
  ..  " أو حياجوكم عند ربكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم " 

فهو احلقد واحلسد والنقمة أن يـؤيت        ..  " وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم     :  "  ذا يعللون قوهلم  
وهو اخلوف أن يكـون يف االطمئنـان للمسـلمني          . هللا أحدا من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب        ا

ما يتخذه املسلمون حجة    ،  عن هذا الدين  ،  مث ينكروا ،  وإطالعهم على احلقيقة اليت يعرفها أهل الكتاب      
وهي مشـاعر ال     -!  كأن اهللا سبحانه ال يأخذهم حبجة إال حجة القول املسموع          -!  عليهم عند اهللا  
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وتكـاليف اإلميـان    ،  وال عن معرفة حبقيقة الرساالت والنبـوات      ؛  تصدر عن تصور إمياين باهللا وصفاته     
 ! واالعتقاد

حقيقة فضـل اهللا حـني    - ويعلم اجلماعة املسلمة -  ويوجه اهللا سبحانه رسوله الكرمي ليعلمهم     
 : يشاء أن مين على أمة برسالة وبرسول

واهللا ذو  ،  خيتص برمحته من يشـاء    . واهللا واسع عليم  ،   يؤتيه من يشاء   قل إن الفضل بيد اهللا     " 
  ..  " الفضل العظيم

بعد ما خاسوا بعهدهم مـع      ؛   وقد شاءت إرادته أن جيعل الرسالة والكتاب يف غري أهل الكتاب          
؛  اهللا ـم وختلوا عن األمانة اليت ناطهـا ؛ وعرفوا احلق ولبسوه بالباطل ؛  ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم   ؛  اهللا

وخلت قيادة البشرية   . وكرهوا أن يتحاكموا إىل كتاب اهللا بينهم      ؛  وتركوا أحكام كتام وشريعة دينهم    
فضال منـه   . باألمة املسلمة ،  وناط األمانة ،  عندئذ سلم القيادة   .. من منهج اهللا وكتابه ورجاله املؤمنني     

 عن سعة يف فضله وعلم مبواضع رمحته       ..   "خيتص برمحته من يشاء    ..  "  " واهللا واسع عليم  .  " ومنة
وبـاخلري  . وليس أعظم من فضله على أمة باهلدى ممثال يف كتـاب           ..  " واهللا ذو الفضل العظيم    " .. 

 . وبالرمحة ممثلة يف رسول .. ممثال يف رسالة
م ذا  واختصاصه إياه ،   فإذا مسع املسلمون هذا احسوا مدى النعمة وقيمة املنة يف اختيار اهللا هلم            

وتيقظوا ،  ودافعوا عنه يف صرامة ويقني    ،  وأخذوه بقوة وعزم  ،  واستمسكوا به يف إعزاز وحرص    . الفضل
وهو ذاته مـادة    . وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكرمي والذكر احلكيم        . لكيد الكائدين وحقد احلاقدين   

 . التربية والتوجيه لألمة املسلمة يف كل جيل
|     |     | 

ويقـرر القـيم    ؛  ويبني ما يف هذه احلال من نقائص      ؛  لسياق يصف حال أهل الكتاب    مث ميضي ا  
ويبدأ فيعرض منوذجني من مناذج أهـل الكتـاب يف          . الصحيحة اليت يقوم عليها اإلسالم دين املسلمني      

 : التعامل والتعاقد
ده إليك  ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤ      ،  ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك         " 

ويقولون علـى اهللا الكـذب      ،  ليس علينا يف األميني سبيل    : ذلك بأم قالوا  . إال ما دمت عليه قائما    
إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميـام       . بلى من أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني        . وهم يعلمون 
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، وال يـزكيهم ، إليهم يوم القيامةوال يكلمهم اهللا وال ينظر ، مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة     
  ..  " وهلم عذاب أليم

 إا خطة اإلنصاف واحلق وعدم البخس والغنب جيري عليها القرآن الكرمي يف وصف حال أهـل        
. واليت لعلها حال أهل الكتاب يف مجيع األجيال       ؛  الكتاب الذين كانوا يواجهون اجلماعة املسلمة حينذاك      

وإرادـم  ،  ودسهم وكيدهم وتدبريهم املاكر اللئيم    ،  سالم واملسلمني ذلك أن خصومة أهل الكتاب لإل     
حـىت يف   ،  كل ذلك ال جيعل القرآن يبخس احملسنني منهم حقهم         .. الشر باجلماعة املسلمة وذا الدين    

ال يأكلون احلقوق مهما كانت     ،  فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء        . معرض اجلدل واملواجهة  
  :ضخمة مغرية

  ..  " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك " 
إال باملطالبة   - وإن صغر  - الذين ال يردون حقا   ،   ولكن منهم كذلك اخلونة الطامعني املماطلني     

 : بالكذب على اهللا عن علم وقصد، مث هم يفلسفون هذا اخللق الذميم. واإلحلاح واملالزمة
لـيس  : ذلك بأم قـالوا   .  يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما       ومنهم من إن تأمنه بدينار ال      " 

  ..  " ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون. علينا يف األميني سبيل
. وجيعلون لألخالق مقاييس متعـددة    ؛  فهم الذين يقولون هذا القول    .  وهذه بالذات صفة يهود   
وهـم يف   [  األميني وكانوا يعنون م العرب    أما غري اليهود ويسموم     . فاألمانة بني اليهودي واليهودي   

، وغشـهم وخـداعهم   ،  فال حرج على اليهودي يف أكل أمواهلم       ]احلقيقة يعنون كل من سوى اليهود       
 ! واستغالهلم بال حترج من وسيلة خسيسة وال فعل ذميم، والتدليس عليهم

وأن اهللا ال   . ا كذب وهم يعلمون أن هذ   .  ومن العجب أن يزعموا أن إهلهم ودينهم يأمرهم ذا        
وأال يرعـوا   ،  وال يبيح جلماعة من الناس أن يأكلوا أموال مجاعة من الناس سحتا وتانا            . يأمر بالفحشاء 

يهود اليت اختذت من عـداوة      ! ولكنها يهود . وأن ينالوا منهم بال حترج وال تذمم      ،  معهم عهدا وال ذمة   
 : البشرية واحلقد عليها ديدنا ودينا

  ..  "  اهللا الكذب وهم يعلمونويقولون على " 
ويربط نظرته هـذه    . وميزانه اخللقي الواحد  ،   هنا جند القرآن الكرمي يقرر قاعدته اخللقية الواحدة       

 : باهللا وتقواه



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

96

إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميـام مثنـا         . بلى من أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني         " 
. وال يـزكيهم  ،  وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامـة        ،  خرةأولئك ال خالق هلم يف اآل     ،  قليال

  ..  " وهلم عذاب أليم
ومن اشترى بعهد   . فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد اهللا وشعورا بتقواه أحبه اهللا وأكرمه            

ال نصيب لـه يف  ف - من عرض هذه احلياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل        - اهللا وبأميانه مثنا قليال   
 . وإمنا هو العذاب األليم. وال زكاة له وال طهارة، وال رعاية له عند اهللا وال قبول. اآلخرة

. ومن مث ال يتغري يف التعامل مع عـدو أو صـديق           .  ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى      
 .  من يتعامل معهمدومنا نظر إىل. إمنا هو مسألة تعامل مع اهللا أبدا. فليس هو مسألة مصلحة

التعامل : يف الوفاء بالعهد ويف سواه من األخالق      .  وهذه هي نظرية اإلسالم األخالقية بصفة عامة      
فالباعث األخالقي  . ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه     ،  يلحظ فيه جناب اهللا   ،  هو أوال تعامل مع اهللا    

فإن اجلماعة قـد تضـل      . قائمةوال مقتضيات ظروفها ال   ،  وليس هو عرف اجلماعة   ؛  ليس هو املصلحة  
فال بد من مقياس ثابت ترجع إليه اجلماعة كما يرجـع إليـه             . وتروج فيها املقاييس الباطلة   ،  وتنحرف

أعلـى مـن    .. وال بد أن يكون هلذا املقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى   . الفرد على السواء  
مبعرفة ؛   ينبغي أن تستمد القيم واملقاييس من اهللا       ومن مث  .. اصطالح الناس ومن مقتضيات حيام املتغرية     

ذا يضمن اإلسالم تطلع البشرية الدائم إىل        .. ما يرضيه من األخالق والتطلع إىل رضاه والشعور بتقواه        
 . واستمدادها القيم واملوازين من ذلك األفق الثابت السامق الوضيء؛ أفق أعلى من األرض

 يشترون بعهد اهللا وإميام مثنا قليال      ..  " لعهد ويغدرون باألمانة   ومن مث جيعل الذين خييسون با     
ومن هنا فال نصـيب هلـم يف         .. فالعالقة يف هذا بينهم وبني اهللا قبل أن تكون بينهم وبني الناس            .. " 

وال ! أن كانوا يبغون بالغدر والنكث بالعهد مثنا قليال هو هذه املصاحل الدنيوية الزهيـدة             ،  اآلخرة عنده 
 . يف الدنيا - وهو عهدهم مع الناس - رعاية هلم من اهللا يف اآلخرة جزاء استهانتهم بعهده

وهو يعرب عن إمهـال اهللا هلـم وعـدم          .  وجند هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير يف التعبري         
ومن  .. سوهي أعراض اإلمهال اليت يعرفها النا      .. بأنه ال يكلمهم وال ينظر إليهم وال يطهرهم       ،  رعايتهم
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مث يتخذها القرآن وسيلة لتصوير املوقف صورة حية تؤثر يف الوجدان البشري أعمق مما يـؤثر التعـبري                  
 . )1(على طريقة القرآن يف ظالله وإحياءاته اجلميلة . التجريدي

|     |     | 
 الذي يتخذون من كتاب اهللا    ،  فيعرض منوذج املضللني  ؛  مث ميضي يف عرض مناذج من أهل الكتاب       

ويشترون ذا كله   ،  ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة    ،  يلوون السنتهم به عن مواضعه    ،  مادة للتضليل 
ومن بني ما يلوون السنتهم به وحيرفونه ويؤولونـه مـا           : عرضا من عرض هذه احلياة الدنيا      .. مثنا قليال 

اء الكنيسة وأهـواء احلكـام      مما اقتضته أهو  ،  خيتص مبعتقدام اليت ابتدعوها عن املسيح عيسى بن مرمي        
 : سواء

، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هـو مـن الكتـاب      " 
مـا كـان    . ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون     ،  هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا        : ويقولون

ولكـن  . ا عبادا يل مـن دون اهللا      كونو. مث يقول للناس  ،  لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة      
وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني      . كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون        

  "  .. ؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أربابا
. ينأن يصبحوا أداة طيعة لتزييف احلقائق باسم أم رجال الد         ،   وآفة رجال الدين حني يفسدون    

فهم . نعرفها حنن جيدا يف زماننا هذا     ،  وهذه احلال اليت يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب          
يزعمون أا مدلول هـذه     ،  ليصلوا منها إىل مقررات معينة    ،  ويلووا ليا ،  كانوا يؤولون نصوص كتام   

معتمدين . يقة دين اهللا يف أساسها    بينما هذه املقررات تصادم حق    . وإا متثل ما أراده اهللا منها     ،  النصوص
وبـني  ،  على أن كثرة السامعني ال تستطيع التفرقة بني حقيقة الدين ومدلوالت هذه النصوص احلقيقية             

 . تلك املقررات املفتعلة املكذوبة اليت يلجئون إليها النصوص إجلاء
الـذين  !  ظلمـا   وحنن اليوم نعرف هذا النموذج جيدا يف بعض الرجال الذين ينسبون إىل الدين            

وحيملون النصوص وجيرون ا وراء هـذه األهـواء         ؛  ويسخرونه يف تلبية األهواء كلها    ،  حيترفون الدين 
حيملون ! وأن هناك عرضا من أعراض هذه احلياة الدنيا حيصل        ،  حيثما الح هلم أن هناك مصلحة تتحقق      

 ليا لتوافق هـذه األهـواء       ويلوون اعناق هذه النصوص   ،  هذه النصوص ويلهثون ا وراء تلك األهواء      
. وحيرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبني اجتاهات تصادم هذا الدين وحقائقه األساسـية           ؛  السائدة

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  " ع فصل يراج1
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ويبذلون جهدا الهثا يف التمحل وتصيد أدىن مالبسة لفظية ليوافقوا بني مدلول آية قرآنية وهـوى مـن     
ويقولون على  . وما هو من عند اهللا    . ن هو من عند اهللا    ويقولو ..  " األهواء السائدة اليت يهمهم متليقها    

فهي آفـة ال    . كما حيكي القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء          ..  " اهللا الكذب وهم يعلمون   
إمنا تبتلى ا كل أمة يرخص دين اهللا فيها على من ينتسبون إليه حىت ما               . خيتص ا أهل الكتاب وحدهم    

وتفسد الذمة حىت ما    ! هواء اليت يعود متليقها بعرض من أعراض هذه األرض        يساوي إرضاء هوى من األ    
وجمـاراة أهـوائهم    ،  حتريف كلماته عن مواضعها لتمليق عبيد اهللا      ،  يتحرج القلب من الكذب على اهللا     

حيذر اجلماعة املسلمة من هـذا املزلـق         - سبحانه - وكأمنا كان اهللا   .. اليت تصادم دين اهللا   ،  املنحرفة
 . الذي انتهى برتع أمانة القيادة من بين إسرائيل، ءالويب

كانوا يتلمسون يف كتاب     - فيما يبدو من جمموع هذه اآليات      -  هذا النموذج من بين إسرائيل    
أي يف تأويلها واستخراج مدلوالت منها هـي ال          - فيلوون السنتهم ا  ؛  اهللا اجلمل ذات التعبري اازي    
ويقولون ؛  ليومهوا الدمهاء أن هذه املدلوالت املبتدعة هي من كتاب اهللا          - اتدل عليها بغري ليها وحتريفه    

وكانوا يهدفون من هذا إىل إثبات الوهية عيسـى          - سبحانه - وهو ما مل يقله   ،  هذا ما قاله اهللا   : بالفعل
األب واالبن والـروح    : وذلك فيما كانوا يزعمون من األقانيم      "  .. روح القدس  " عليه السالم ومعه  

 - عليه السالم  - ويروون عن عيسى   - تعاىل اهللا عما يصفون    - باعتبارها كائنا واحدا هو اهللا    . القدس
بأنه ليس من شـأن نـيب       ،  فرد اهللا عليهم هذا التحريف وهذا التأويل      ،  كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه    

 : فهذا مستحيل. و واملالئكةخيصه اهللا بالنبوة ويصطفيه هلذا األمر العظيم أن يأمر الناس أن يتخذوه إهلا ه
كونوا عبادا يل مـن     : مث يقول للناس  ،  ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة         " 
وال يأمركم أن تتخذوا    . ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون         . دون اهللا 

  "  .. ؟ سلموناملالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم م
فما . الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادم     ،  وأن اهللا وحده هو الرب    ،   إن النيب يوقن أنه عبد    

كونـوا  :  " فلن يقول نيب للنـاس    . ميكن أن يدعي لنفسه صفة األلوهية اليت تقتضي من الناس العبودية          
عبـادا لـه    ،  منتسبني إىل الـرب    ..  " نيكونوا رباني :  " ولكن قوله هلم   ..  " عبادا يل من دون اهللا    

 " حىت ختلصوا له وحده فتكونوا    ،  وخذوا عنه وحده منهج حياتكم    ،  توجهوا إليه وحده بالعبادة   ،  وعبيدا
فهذا مقتضى العلـم بالكتـاب      . حبكم علمكم للكتاب وتدارسكم له     " ربانيني " كونوا ..  " ربانيني

 . ودراسته
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فالنيب ال يأمر الناس بالكفر بعـد أن        ،  تخذوا املالئكة والنبيني أربابا   والنيب ال يأمر الناس أبدا أن ي      
وليقـودهم إىل اإلسـالم ال      ،  وقد جاء ليهديهم إىل اهللا ال ليضـلهم       ،  يسلموا هللا ويستسلموا أللوهيته   

 ! ليكفرهم
كما يتجلـى    - عليه السالم  -  ومن مث تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إىل عيسى          

وتسقط يف الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق          ..  على اهللا يف ادعائهم أن هذا من عند اهللا         الكذب
وقد عراهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع        . وما يعيده إللقاء الريب والشكوك يف الصف املسلم       

 ! من اجلماعة املسلمة
. ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا    ،   ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون اإلسالم         

إلقامة أرباب مـن دون     ،  وهم يلوون النصوص القرآنية ليا    . وهم أوىل بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم       
ويقولون هو مـن    .  " وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه املفتريات        . اهللا يف شىت الصور   

 !  " ى اهللا الكذب وهم يعلمونويقولون عل، عند اهللا وما هو من عند اهللا
|     |     | 

ينـبين  ،  على عهد من اهللا وميثاق    ،  بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بني موكب الرسل والرساالت        
وشذوذه عن عهد اهللا وناموس الكـون كلـه علـى           ،  عليه فسوق من يتوىل عن اتباع آخر الرساالت       

 : اإلطالق
مث جاءكم رسول مصـدق ملـا       ،  تكم من كتاب وحكمة   ملا آتي : وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني     " 

فاشـهدوا  : قال. أقررنا: قالوا؟  أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري    : قال. معكم لتؤمنن به ولتنصرنه   
أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم      . فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون      . وأنا معكم من الشاهدين   

  "  .. ؟ ليه يرجعونوإ، من يف السماوات واألرض طوعا وكرها
موثقا علـى   . موثقا رهيبا جليال كان هو شاهده وأشهد عليه رسله         - سبحانه -  لقد أخذ اهللا  

، أن يؤمن به وينصره   ،  مث جاء رسول بعده مصدقا ملا معه      ،  أنه مهما آتاه من كتاب وحكمة     . كل رسول 
 . وجعل هذا عهدا بينه وبني كل رسول. ويتبع دينه

واهللا اجلليل الكبري   . وجيمعهم كلهم يف مشهد   ؛  يطوي األزمنة املتتابعة بني الرسل     والتعبري القرآين   
 : هل أقروا هذا امليثاق وأخذوا عليه عهد اهللا الثقيل: خياطبهم مجلة
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  "  .. ؟ أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري: قال " 
 :  وهم جييبون

  ..  " قالوا أقررنا " 
 : شهدهم عليه فيشهد اجلليل على هذا امليثاق وي

 :  " فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: قال " 
وهو يتمثل املشـهد حبضـرة      ؛  فيجف له القلب وجيب   ،  يرمسه التعبري ،   هذا املشهد اهلائل اجلليل   

  .. والرسل جمتمعني، البارىء اجلليل
 ممـثال ،   ويف ظل هذا املشهد يبدو املوكب الكرمي متصال متساندا مستسلما للتوجيـه العلـوي             

وال ،  وال تتعدد ،  وال تنحرف ،  أن تقوم عليها احلياة البشرية     - سبحانه - للحقيقة الواحدة اليت شاء اهللا    
ويسلم نفسـه   ،  مث يسلمها إىل املختار بعده    ؛  إمنا ينتدب هلا املختار من عباد اهللا       .. وال تتصادم ،  تتعارض

وال جمـد   ،  ذه املهمة من أرب شخصي    وما له يف ه   ؛  فما للنيب يف نفسه من شيء     . معها ألخيه الالحق به   
هو الذي ينقل خطى هذه الـدعوة بـني          - سبحانه - واهللا. ومبلغ خمتار ،  إمنا هو عبد مصطفى   . ذايت

 . ويقود هذا املوكب ويصرفه كيف يشاء؛ أجيال البشر
. عصبية الرسـول لشخصـه  . من العصبية الذاتية   - ذا العهد وذا التصور    -  وخيلص دين اهللا  

وخيلص األمـر    .. وعصبيتهم لقوميتهم . وعصبيتهم ألنفسهم . وعصبية أتباعه لنحلتهم  . ه لقومه وعصبيت
 . الذي تتابع به وتوإىل ذلك املوكب السين الكرمي، كله هللا يف هذا الدين الواحد

 ع  ويف ظل هذه احلقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن اإلميان بالرسـول األخـري               
ولكن بامسها  ،  ال حبقيقتها فحقيقتها تدعوهم إىل اإلميان به ونصرته        - متسكا بديانام ،  ومناصرته وتأييده 

مع أن رسلهم الذين محلوا إليهم هذه الديانات قـد قطعـوا    -!  تعصبا ألنفسهم يف صورة التعصب هلا     
ئـك  يف ظل هذه احلقيقة يبدو أول      .. على أنفسهم عهدا ثقيال غليظا مع رم يف مشهد مرهوب جليل          

فسقة كذلك عن نظام الكون كلـه       . فسقة عن عهد اهللا معهم    . الذي يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم     
 : املدبر بأمره ومشيئته، اخلاضع لناموسه، املستسلم لبارئه

ولـه أسـلم مـن يف       ،  أفغري دين اهللا يبغـون    . فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون       " 
  "  .. ؟  يرجعونالسماوات واألرض طوعا وكرها وإليه
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شـاذ يف هـذا   . وال يتوىل عن دين اهللا إال شـاذ    .  إنه ال يتوىل عن اتباع هذا الرسول إال فاسق        
 . ناشز يف وسط الكون الطائع املستسلم املستجيب. الوجود الكبري

وعهد اهللا واحد أخذه    . وتعاقدت عليه الرسل مجيعا   ،  جاءت به الرسل مجيعا   ،   إن دين اهللا واحد   
هو الوفاء ـذا  ، ونصرة منهجه على كل منهج ،  واإلميان بالدين اجلديد واتباع رسوله    . رسولعلى كل   

 . وقد خاس بعهد اهللا كله، فمن توىل عن اإلسالم فقد توىل عن دين اهللا كله. العهد
هو ناموس هـذا     - الذي يتحقق يف إقامة منهج اهللا يف األرض واتباعه واخللوص له           -  واإلسالم

 .  دين كل حي يف هذا الوجودوهو. الوجود
وترجتـف هلـا    ،  صورة كونية تأخذ باملشـاعر    .  إا صورة شاملة عميقة لإلسالم واالستسالم     

، الذي يرد األشياء واألحياء إىل سنن واحد وشرعة واحـدة         ،  صورة الناموس القاهر احلاكم    .. الضمائر
 . ومصري واحد

  ..  " وإليه يرجعون " 
  ..  املطاف من الرجوع إىل احلاكم املسيطر املدبر اجلليل فال مناص هلم يف اية

مـن الرجـوع إىل   ،  وال مناص لإلنسان حني يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصالح حاله      
فال ينفرد  . ليتناسق مع النظام الكوين كله    ،  ويف منهج جمتمعه  ،  ويف نظام حياته  ،  منهج اهللا يف ذات نفسه    

يف حني أنه مضطر أن يعيش يف       ،  تناسق مع ذلك النظام الكوين من صنع بارئه       ال ي ،  مبنهج من صنع نفسه   
، والتناسق بني نظامه هو يف تصوره وشـعوره        .. وأن يتعامل جبملته مع النظام الكوين     ،  إطار هذا الكون  

مع النظام الكوين هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى           ،  ويف عمله ونشاطه  ،  ويف واقعه وارتباطاته  
على كـل   - أو ال يؤدي؛ وهو حني يصطدم ا يتمزق وينسحق     . لكونية اهلائلة بدال من التصادم معها     ا

وحني يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكـون الـيت         . وظيفة اخلالفة يف األرض كما وهبها اهللا له        - حال
وجه حيقـق لـه     واالنتفاع ا على    ،  وتسخريها،  ميلك معرفة أسرارها  ،  حتكمه وحتكم سائر األحياء فيه    

، االنتفاع ا ال ليحترق بنار الكون      .. ويعفيه من اخلوف والقلق والتناحر    ،  السعادة والراحة والطمأنينة  
 ! ولكن ليطبخ ا ويستدىفء ويستضيء

. مسلمة لرا إسالم كل شيء وكل حي      ،   والفطرة البشرية يف أصلها متناسقة مع ناموس الكون       
إمنـا يصـطدم أوال   ،   عن ذلك الناموس ال يصطدم مع الكون فحسب        فحني خيرج اإلنسان بنظام حياته    
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وحييا كما حتيا البشرية الضالة النكدة اليـوم يف         . وحيتار ويقلق ،  فيشقى ويتمزق ،  بفطرته اليت بني جنبيه   
 ! ومجيع التسهيالت احلضارية املادية، على الرغم من مجيع االنتصارات العلمية - عذاب من هذا اجلانب

خواء الروح من احلقيقة اليت ال تطيق فطرا أن تصـرب           . ية اليوم تعاين من اخلواء املرير      إن البشر 
هذا املنهج الذي ينسق بني حركتها وحركة       . وخواء حياا من املنهج اإلهلي     .. حقيقة اإلميان  .. عليها

 . الكون الذي تعيش فيه
ومن الفسـاد   . الظل الوارف الندي   إا تعاين من اهلجري احملرف الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك            

 ! املقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك اخلط القومي والطريق املأنوس املطروق
ورب مـن   ؛  وحتس اخلواء واجلوع واحلرمان   ؛   ومن مث جتد الشقاء والقلق واحلرية واالضطراب      

والشذوذ يف احلركة   ،  مقاءوبالسرعة انونة واملغامرات احل   ؛  واقعها هذا باألفيون واحلشيش واملسكرات    
 .. وذلك على الرغم من الرخاء املادي واإلنتاج الوفري واحلياة امليسورة والفراغ الكثري           ! واللبس والطعام 

ال بل إن اخلواء والقلق واحلرية لتتزايد كلما تزايد الرخاء املادي واإلنتاج احلضاري واليسر يف وسائل                . 
 . احلياة ومرافقها

ولكنـها تنتـهي    . يطاردها فتهرب منـه   . املرير ليطارد البشرية كالشبح املخيف     إن هذا اخلواء    
 ! كذلك إىل اخلواء املرير

 وما من أحد يزور البالد الغنية الثرية يف األرض حىت يكون االنطباع األول يف حسه أن هـؤالء                  
شف الرخـاء  وسرعان ما يتك .. هاربون من ذوات أنفسهم. هاربون من أشباح تطاردهم  ! قوم هاربون 

عن األمراض العصبية والنفسية والشـذوذ      ،  املادي واملتاع احلسي الذي يصل إىل حد التمرغ يف الوحل         
 ! وفراغ احلياة من كل تصور كرمي. والقلق واملرض واجلنون واملسكرات واملخدرات واجلرمية

ن سعادم ألـم    إم ال جيدو   ..  إم ال جيدون أنفسهم ألم ال جيدون غاية وجودهم احلقيقية         
إم  .. وبني نظامهم وناموس الوجود   ،  ال جيدون املنهج اإلهلي الذي ينسق بني حركتهم وحركة الكون         

  .. ال جيدون طمأنينتهم ألم ال يعرفون اهللا الذي إليه يرجعون
|     |     | 

ملدركـة حلقيقـة    هي األمة ا   -!  املسلمة حقا ال جغرافية وال تارخيا      - وملا كانت األمة املسلمة   
وحقيقة املوكب السين الكرمي الذي محل هـذا        ،  وحقيقة دين اهللا الواحد ومنهجه    . العهد بني اهللا ورسله   
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، ويعلن إميان أمتـه جبميـع الرسـاالت       ؛  أن يعلن هذه احلقيقة كلها     ع فإن اهللا يأمر نبيه   ،  املنهج وبلغه 
 :  يقبل اهللا من الناس سواهالذي ال، ومعرفتها بطبيعة دين اهللا، واحترامها جلميع الرسل

وإسـحاق ويعقـوب    ،  وما أنزل على إبراهيم وإمساعيـل     ،  وما أنزل علينا  ،  آمنا باهللا : قل " 
وحنـن لـه    . ال نفرق بني أحد منـهم     . والنبيون من رم  ،  وما أويت موسى وعيسى   ،  )1(واألسباط  
  ..  " اخلاسرينوهو يف اآلخرة من ، ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه. مسلمون

ويف . ويف والئه لكافـة الرسـل محلتـه       ،   هذا هو اإلسالم يف سعته ومشوله لكل الرساالت قبله        
واإلميان ـا مجلـة     ،  ورجعه مجيع الدعوات ومجيع الرساالت إىل أصلها الواحد       ،  توحيده لدين اهللا كله   
 . كما أرادها اهللا لعباده

ة األوىل هنا هو ذكرها اإلميان باهللا ومـا أنـزل علـى              ومما هو جدير بااللتفات يف اآلية القرآني      
 : مث التعقيب على هذا اإلميان بقوله، وما أنزل على سائر الرسل من قبل - وهو القرآن - املسلمني

  ..  " وحنن له مسلمون " 
بعد بيان أن اإلسالم هو االستسالم واخلضوع والطاعة واتبـاع          .  فهذا اإلقرار باإلسالم له مغزاه    

وله أسلم مـن يف     ،  أفغري دين اهللا يبغون    " كما يتجلى يف اآلية قبلها    . مر والنظام واملنهج والناموس   األ
فظاهر أن إسالم الكائنات الكونية هو إسـالم         ..  " السماوات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون     

ببيـان معـىن     - انهسبح - ومن مث تتجلى عناية اهللا     .. وطاعة الناموس ،  واتباع النظام ،  اخلضوع لألمر 
أو تصـديق   ،  كي ال يتسرب إىل ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسـان          . اإلسالم وحقيقته يف كل مناسبة    

 . وحتقيق هذا املنهج يف واقع احلياة، مث ال تتبعه آثاره العملية من االستسالم ملنهج اهللا، يستقر يف القلب
 :  وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق األكيد

  ..  " وهو يف اآلخرة من اخلاسرين، ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه " 
وال للي النصوص وحتريفها    ،  لتأويل حقيقة اإلسالم   - مع هذه النصوص املتالحقة    -  إنه ال سبيل  

يف صـورة   . اإلسالم الذي يدين به الكـون كلـه       ،  عن مواضعها لتعريف اإلسالم بغري ما عرفه به اهللا        
 . وع للنظام الذي قرره اهللا له ودبره بهخض

                                                 
 .  األسباط هم أحفاد يعقوب عليه السالم وهم آباء االثين عشر سبطاً اليت يتألف منها شعب إسرائيل)1(
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دون أن يتبع شهادة أن ال إلـه إال اهللا معناهـا            ،   ولن يكون اإلسالم إذن هو النطق بالشهادتني      
ودون أن يتبـع    . مث توحيد العبودية وتوحيد االجتـاه     . وهي توحيد األلوهية وتوحيد القوامة    . وحقيقتها

، وهي التقيد باملنهج الذي جاء به من عند ربـه للحيـاة           . هاشهادة أن حممدا رسول اهللا معناها وحقيقت      
 . والتحاكم إىل الكتاب الذي محله إىل العباد، واتباع الشريعة اليت أرسله ا

 ..  ولن يكون اإلسالم إذن تصديقا بالقلب حبقيقة األلوهية والغيب والقيامة وكتب اهللا ورسـله             
  .. قيقته الواقعية اليت أسلفناوح، دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي

 .. أو ذيبا خلقيا وإرشادا روحيا    ،  أو إشراقات وسبحات  ،   ولن يكون اإلسالم شعائر وعبادات    
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة يف منهج للحياة موصول باهللا الـذي تتوجـه إليـه القلـوب                     

فـإن   .. شعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد    والذي تست ،  واإلشراقات والسبحات ،  بالعبادات والشعائر 
هذا كله يبقى معطال ال أثر له يف حياة البشر ما مل تنصب آثاره يف نظام اجتماعي يعيش الناس يف إطاره                     

 . النظيف الوضيء
|     |     | 

وال عربة باإلسالم كما تريده أهواء البشر يف جيل منكود مـن            ؛  هذا هو اإلسالم كما يريده اهللا     
 ! وعمالئهم هنا أو هناك، وال كما تصوره رغائب أعدائه املتربصني به! الناسأجيال 

مث مل تقبلـها    ،  بعدما عرفوا حقيقتـه   ،   فأما الذين ال يقبلون اإلسالم على النحو الذي أراده اهللا         
 : ولن يعفيهم من العذاب، ولن يهديهم اهللا. فهم يف اآلخرة من اخلاسرين، أهواؤهم

واهللا . وجاءهم البينات ،  وشهدوا أن الرسول حق   ،  ما كفروا بعد إميام   كيف يهدي اهللا قو    " 
خالدين فيها ال   . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني        . ال يهدي القوم الظاملني   

  ..  " خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون
ة األمر يف الدنيا ويف اآلخـرة       ومن جدي ؛   وهي محلة رعيبة يرجف هلا كل قلب فيه ذرة من إميان          

 . مث يعرض عنها هذا اإلعراض، وهو جزاء حق ملن تتاح له فرصة النجاة. سواء
وال ؛  فال يغلقه يف وجه ضال يريـد أن يتـوب         ،  يفتح باب التوبة   - مع هذا  -  ولكن اإلسالم 

، مـى اآلمـن  وإال أن يفـيء إىل احل . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب    . يكلفه إال أن يطرق الباب    
 : فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب. ويعمل صاحلا
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  ..  " إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم " 
والذين يلجون يف   . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفرا     .  فأما الذين ال يتوبون وال يثوبون     

هؤالء وهؤالء ال توبـة     . ويأيت دور اجلزاء  ،  مد االختبار وينتهي أ ،  هذا الكفر حىت تفلت الفرصة املتاحة     
مـا دام   ،  ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء األرض ذهبا فيما يظنون هم أنه خري وبر              . هلم وال جناة  

ولـن ينجـيهم أن   . ومن مث فهو غري موصول به وال خالص له بطبيعة احلـال    . مقطوعا عن الصلة باهللا   
 : فقد أفلتت الفرصة وأغلقت األبواب. يفتدوا به من عذاب يوم القيامةيقدموا ملء األرض ذهبا ل

إن . إن الذين كفروا بعد إميام مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هـم الضـالون                " 
أولئك هلـم   . الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا ولو افتدى به              

  ..  " اصرينوما هلم من ن. عذاب أليم
وذا التوكيد الواضح الذي ال يـدع       ،   وهكذا حيسم السياق القضية ذا التقرير املروع املفزع       

 . ريبة ملستريب
|     |     | 

يـبني  ،  ومبناسبة االفتداء يوم ال ينفع الفداء     ،  ويف غري سبيله  ،  ومبناسبة اإلنفاق على غري درب اهللا     
 : البذل الذي يرضاه

  ..  " وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم. رب حىت تنفقوا مما حتبونلن تنالوا ال " 
وهـو مجـاع    - وحرصوا على أن ينالوا الرب،   وقد فقه املسلمون وقتها معىن هذا التوجيه اإلهلي       

 . سخية به نفوسهم يف انتظار ما هو أكرب وأفضل، وببذل الطيب من املال، بالرتول عما حيبون - اخلري
مسع أنس بن مالـك     : عن أيب إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة         - بإسناده - م أمحد  روى اإلما 

وكانت مستقبله   " . حاء " وكان أحب أمواله إليه بري    ،  كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال      : يقول
 لن تنالوا الـرب   :  " فلما نزلت : قال أنس . يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب      ع وكان النيب . املسجد

لن تنالوا الرب حىت تنفقـوا ممـا        : إن اهللا يقول  ،  يا رسول اهللا  : قال أبو طلحة   ..  " حىت تنفقوا مما حتبون   
فضعها يا  . وإا صدقة هللا أرجو ا برها وذخرها عند اهللا تعاىل          " حاء " وإن أحب أموايل إيل بري     حتبون

وأنـا  . وقد مسعت . ذاك مال رابح  . بحذاك مال را  . بخ بخ  " ع فقال النيب . رسول اهللا حيث أراك اهللا    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

106

 فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه      . أفعل يا رسول اهللا   : فقال أبو طلحة   " أرى أن جتعلها يف األقربني    
 . ]أخرجه الشيخان [ "  .. 

هو أنفس عندي مـن     ،  يا رسول اهللا مل أصب ماال قط      :  " قال ا  ويف الصحيحني أن عمر   
  "  .. وسبل الثمرة، احبس األصل:  " قال؟ تأمرين بهفما . سهمي الذي هو خبيرب

يوم هداهم  ،   وعلى هذا الدرب سار الكثريون منهم يلبون توجيه رم الذي هداهم إىل الرب كله             
ويصـعدون  ؛ ومن حب الذات، ومن شح النفس، ويتحررون ذه التلبية من استرقاق املال. إىل اإلسالم 

  .. رارا خفافا طلقاءيف هذا املرتقى السامق الوضيء أح
|     |     | 

 تابع سورة آل عمران/ بداية تفسري اجلزء الرابع من القرآن الكرمي 
:  " إىل قولـه تعـاىل  ، ومن أوائل سـورة النسـاء   ،  يتألف هذا اجلزء من بقية سورة آل عمران       

  " .  .. . واحملصنات من النساء
، تكمل خط سـري السـورة     ،  قاطع رئيسية  وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة م         

  .. فريجع إليه هناك، مبا ال جمال إلعادته هنا - يف اجلزء الثالث - الذي أفضنا يف احلديث عنه يف مطلعها
،  فأما املقطع األول فيمثل طرفا من املعركة اجلدلية بني أهل الكتاب واجلماعة املسلمة يف املدينـة       

من بعد غزوة بدر يف      - سورة تناولت أحداثها يف حياة اجلماعة املسلمة      يف تلك الفترة اليت رجحنا أن ال      
هذه املعركـة الـيت      .. رمضان من العام الثاين للهجرة إىل ما بعد غزوة أحد يف شوال من العام الثالث              

،  " الـدين  " واليت كانت جماال لتجلية حقيقة التصور اإلمياين وحقيقـة        . شغلت ما مر من السورة كله     
كمـا  . وجاء به من قبل كل رسـول      ،  وحقيقة منهج اهللا الذي جاء به اإلسالم      ،   " اإلسالم"  وحقيقة

وكشـف  ؛  ومن معه وحيـاوروم    ع الذين جيادلون النيب   " أهل الكتاب  " كانت جماال لكشف حقيقة   
 والدوافع الكامنـة وراء هـذا     ،  وفضح تدبريهم للجماعة املسلمة يف املدينة     ؛  مدى احنرافهم عن دين اهللا    

وجتسيم خطره على اجلماعـة     ،  بعد تسليط األنوار عليه   ،  مث حتذير اجلماعة املسلمة من هذا كله      ؛  التدبري
 . واستجابت ألعدائها فيه، املسلمة لو غفلت عنه

فهو نقلة إىل معركة أخرى      - وهو يشغل مساحة كبرية من السورة كذلك       -  وأما املقطع الثاين  
 " غزوة أحد  " نقلة إىل . ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان    ؛  ليست باللسان والكيد والتدبري فقط    

؛ وقد نزلت اآليات بعـد املعركـة      ! يف أسلوب هو أسلوب القرآن وحده     . وأحداثها والتعقيبات عليها  
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كما كانت جماال لتربية اجلماعة املسلمة على ضوء        ؛  فكانت جماال لتجلية نواح متعددة من التصور اإلمياين       
 .. وخلـل يف الصـف    ،  واضطراب يف التصرف  ،   ضوء ما كشفته من أخطاء يف التصور       وعلى،  املعركة

واالرتفاع إىل مستوى األمانـة     ،  واحتمال تبعاا ،  وفرصة لتوجيه اجلماعة املسلمة إىل املضي يف طريقها       
 . والوفاء بشكر نعمة اهللا عليها يف اصطفائها هلذا األمر العظيم، الضخمة اليت ناطها اهللا ا

تلك املواثيق اليت كان     ع ونكوهلم عن مواثيقهم مع النيب    ،  ملقطع الثالث عودة إىل أهل الكتاب      وا
وما اجترحوه من اآلثام مع أنبيائهم      ،  والتنديد باحنراف تصورام  ؛  قد عقدها معهم أول مقدمه إىل املدينة      

ا يناهلا مـن االبـتالء يف       وتثبيت القلوب املؤمنة على م    ،  مث حتذير اجلماعة املسلمة من متابعتهم     . كذلك
 . وإيذاء أهل الكتاب واملشركني ووين شأن أعدائها على كل حال، النفس واملال

متثل دبيب اإلميان يف قلوم حني يواجهـون        ،  واملقطع األخري يرسم صورة حلال املؤمنني مع رم       
ستجابة رـم هلـم     وا. ويتجهون إىل رم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف        ،  آيات اهللا يف الكون   

مث ،  مع التهوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليـل يف هـذه األرض              . باملغفرة وحسن الثواب  
  .. مأواهم جهنم وبئس املهاد

دعوة إىل الصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى لعلـهم     ..  وختتم السورة بدعوة من اهللا للذين آمنوا      
  .. يفلحون

|     |     | 
 ]يف اجلزء الثالـث     [  قاطع األربعة املتالمحة يف السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة          هذه امل 

وسنتناوهلا بتفصيل خاص عنـد      .. وتسري مع خطوطها الرئيسية العريضة اليت فصلنا احلديث عنها هناك         
 . مواجهتها يف السياق

يف  - إن شاء اهللا   -  عنه فسنتحدث - وهو أوائل سورة النساء    -  أما الشطر الثاين من هذا اجلزء     
  .. وباهللا التوفيق. موضعه

|     |     | 
كُلُّ الطَّعاِم كَانَ ِحـال لِّبِني ِإسراِئيلَ ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَبـِل أَن تنـزلَ                  + 

      ما ِإن كُنتلُوهاِة فَاتروواْ ِبالتاةُ قُلْ فَأْتروالت   اِدِقني93 ص          ِد ذَِلـكعِمن ب لَى اللِّه الْكَِذبع ىرِن افْتفَم 
 95 قُلْ صدق اللّه فَاتِبعواْ ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَانَ ِمن الْمشـِرِكني              94فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ    

 ِفيِه آيات بيـنات مقَام ِإبـراِهيم       96بكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمني     ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي بِ      
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ومن دخلَه كَانَ آِمنا وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً ومن كَفَر فَِإنَّ اهللا غَِني عـِن          
  الَِمنيلُونَ               قُلْ 97الْعمعا تلَى مع ِهيدش اللّهاِت اللِّه وونَ ِبآيكْفُرت اِب ِلملَ الِْكتا أَهلَ    98 يا أَهقُلْ ي 

الِْكتاِب ِلم تصدونَ عن سِبيِل اللِّه من آمن تبغونها ِعوجا وأَنتم شهداء وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُـونَ                  
99                 كَاِفِرين اِنكُمِإمي دعوكُم بدري ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين نواْ فَِريقًا مِطيعاْ ِإن تونآم ا الَِّذينها أَي100ي 

              ِصم ِباللِّه فَقَدتعن يمو ولُهسر ِفيكُماللِّه و اتآي كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَياٍط   وِإلَى ِصر ِديه
 102 يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتـِه والَ تمـوتن ِإالَّ وأَنـتم مسـِلمونَ                   101مستِقيٍم  

 كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم      واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ          
فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة من الناِر فَأَنقَذَكُم منها كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتـِه                 

ونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَـِر          ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدع    103لَعلَّكُم تهتدونَ   
 والَ تكُونواْ كَالَِّذين تفَرقُواْ واختلَفُواْ ِمن بعِد ما جـاءهم الْبينـات             104وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ    

     ِظيمع ذَابع ملَه لَـِئكأُو105و وي           مهـوهجو تدـواس ا الَِّذينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت م
 وأَما الَِّذين ابيضت وجـوههم فَِفـي        106أَكْفَرتم بعد ِإمياِنكُم فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ         

 ِتلْك آيات اللِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق وما اللّه يِريد ظُلْما لِّلْعالَِمني            107رحمِة اللِّه هم ِفيها خاِلدونَ      
108           وراُألم عجرِإلَى اللِّه تِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللِّه م109 و  ـتِرجٍة أُخأُم ريخ مكُنت 

  ونَ ِبالْمرأْماِس تـم              ِللنا لَّهرياِب لَكَانَ خلُ الِْكتأَه نآم لَوونَ ِباللِّه وِمنؤتنكَِر وِن الْمنَ عوهنتوِف ورع
  لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ          110منهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاِسقُونَ     

 ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ أَين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من الناِس وبآؤوا ِبغضـٍب      111ينصرونَ  
ونَ اَألنِبياء ِبغيِر حـق     من اللِّه وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ ذَِلك ِبأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ ِبآياِت اللِّه ويقْتلُ           

 لَيسواْ سواء من أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَآِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللِّه آناء            112ذَِلك ِبما عصوا وكَانواْ يعتدونَ      
ِبالْمعروِف وينهونَ عـِن الْمنكَـِر       يؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ويأْمرونَ       113اللَّيِل وهم يسجدونَ    

       اِلِحنيالص ِمن لَـِئكأُواِت وريونَ ِفي الْخاِرعسي114و         ِليمع اللّهو هوكْفَرٍر فَلَن ييخ لُواْ ِمنفْعا يمو 
  ِقنيتالُ       115ِبالْموأَم مهنع ِنيغواْ لَن تكَفَر ِإنَّ الَِّذين           لَــِئكأُوئًا وـياللّـِه ش نم مهالَدالَ أَوو مه

 مثَلُ ما ينِفقُونَ ِفي ِهـِذِه الْحياِة الدنيا كَمثَِل ِريٍح ِفيها ِصـر             116أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ      
 يا أَيهـا  117ظَلَمهم اللّه ولَـِكن أَنفُسهم يظِْلمونَ أَصابت حرثَ قَوٍم ظَلَمواْ أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما    

                    ـاء ِمـنضغِت الْبـدب قَد مِنتا عواْ مداالً وبخ كُمأْلُونالَ ي وِنكُمن دةً مِخذُواْ ِبطَانتواْ الَ تنآم الَِّذين
    رأَكْب مهوردِفي صخا تمو اِهِهمِقلُونَ         أَفْوعت ماِت ِإن كُنتاآلي ا لَكُمنيب 118 قَد    مهونِحبالء تأُو ماأَنته 
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                 اِمـلَ ِمـناَألن كُملَيواْ عضاْ علَوِإذَا خا ونقَالُواْ آم ِإذَا لَقُوكُماِب كُلِِّه وونَ ِبالِْكتِمنؤتو كُمونِحبالَ يو
  ِظ قُلْ ميوِر        الْغدِبذَاِت الص ِليمع ِإنَّ اللّه ِظكُميواْ ِبغِإن         119وتو مهـؤسةٌ تـنسح ـكُمسسمِإن ت 

تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُـونَ مِحـيطٌ                  
120 _ 

|     |     | 
وهذه اآليات غـري    . معركة اجلدل واملناظرة مع أهل الكتاب     . يف هذا الدرس تبلغ املعركة ذروا     

، ومكملـة هلـا   ،  ولكنها متساوقة معها   - كما ذكرت الروايات   - داخلة يف نطاق مناظرة وفد جنران     
وتواجه كيـدهم    ،وإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن اليهود خاصة         . واملوضوع واحد 

حيث يتجه السـياق    . واملفاصلة الكاملة ،  وتنتهي إىل احلسم القاطع   . ودسهم للجماعة املسلمة يف املدينة    
، ومنـهجها ،  فيبني هلا حقيقتـها   ؛  بعد جولة قصرية يف هذا الدرس إىل اجلماعة املسلمة خياطبها وحدها          

ويف هـذه    .. اء احلديث عن بين إسرائيل    على حنو ما سار السياق يف سورة البقرة بعد استيف         . وتكاليفها
 . الظاهرة تشابه السورتان

إال ما حرم إسرائيل على نفسه من        -  ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حال لبين إسرائيل         
ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بين إسرائيل على إباحة القرآن لبعض               - قبل أن ترتل التوراة   

يف صورة عقوبة علـى     ،  مع أن هذه احملرمات إمنا حرمت عليهم وحدهم       . هودية من الطعام  احملرمات الي 
 . بعض خمالفام

ذلك املوضوع الذي استغرق مساحة واسعة       -  مث يرد كذلك على اعتراضهم على حتويل القبلة       
يف األرض  وهي أول بيت وضع للناس      ؛  فيبني هلم أن الكعبة هي بيت إبراهيم       - يف سورة البقرة من قبل    

 ! فاالعتراض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم، للعبادة
ورفضـهم  ؛  وصدهم عن سـبيل اهللا    ،   وعقب هذا البيان يندد بأهل الكتاب لكفرهم بآيات اهللا        

 . وهم يعرفون احلق وال جيهلونه، ورغبتهم يف سيطرا على احلياة، وميلهم إىل اخلطة العوجاء، االستقامة
فإا  .. حيذرها طاعة أهل الكتاب   ،  ويتجه إىل اجلماعة املسلمة   ؛   أهل الكتاب مجلة    ومن مث يدعو  

ويدعوهم إىل تقوى   . وفيهم رسوله يعلمهم  ،  وال يليق باملسلمني الكفر وكتاب اهللا يتلى عليهم        .. الكفر
وتوحيـد  ،  ويذكرهم نعمة اهللا عليهم بتأليف قلـوم      . واحلرص على اإلسالم حىت الوفاة ولقاء اهللا      ،  اهللا

وهم يومئذ على شفا حفرة من النـار        ،  بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام      ،  صفوفهم حتت لواء اإلسالم   
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حمافظة على  . ويأمرهم بأن يكونوا األمة اليت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر         . أنقذهم منها اهللا باإلسالم   
فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤالء     ،  مع حتذيرهم االستماع لدسائس أهل الكتاب فيهم      ،  حتقيق منهج اهللا  

وتذكر الروايات أن هذا التحذير نزل مبناسبة فتنـة معينـة بـني األوس               .. فهلكوا يف الدنيا واآلخرة   
 . واخلزرج قام ا اليهود

كنـتم  :  " وحقيقة دورهم يف حياة البشر،   مث يعرف اهللا املسلمني حقيقة مكام يف هذه األرض        
فيدهلم ـذا علـى    ..  " أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا     خري أمة أخرجت للناس ت    

  .. وعلى مسة جمتمعهم، أصالة دورهم
ولن يظهروا عليهم ظهورا تامـا      ،  يلي ذلك التهوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم يف دينهم          

وهؤالء األعداء قد    .مث النصر ما استقاموا على منهجهم     ،  إمنا هو األذى يف جهادهم وكفاحهم     . مستقرا
بسبب ما اقترفوه من اآلثام واملعصـية وقتـل         ،  ضرب اهللا عليهم الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من اهللا        

واختذت منـهج املسـلمني   ، فآمنت، ويستثين من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق  .. األنبياء بغري حق  
 ..  " وأولئك مـن الصـاحلني    ..  "  منهجا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر والسعي يف اخلريات         

وال ،  ال تنفعهم أموال ينفقوا   ،  فهم مأخوذون بكفرهم  ؛  ويقرر مصري الذين كفروا فلم جينحوا لإلسالم      
 . وعاقبتهم البوار، تغين عنهم أوالد

وتنفـث  ،  يودون هلـم العنـت    ،   وينتهي الدرس بتحذير الذين آمنوا من اختاذ بطانة من دوم         
ويفرحون ملـا يـرتل     ،  ويعضون عليهم األنامل من الغيظ    ،  وما ختفي صدورهم أكرب    ،أفواههم البغضاء 

ويعدهم اهللا بالكالءة واحلفظ من كيـد هـؤالء          .. ويسوؤهم اخلري ينال املؤمنني   ؛  بساحتهم من السوء  
  ..  " إن اهللا مبا يعملون حميط " األعداء ما صربوا واتقوا

على ما كانت تعانيه اجلماعة املسلمة حينذاك من        ،  اءاتاملنوع اإلحي ،   ويدل هذا التوجيه الطويل   
كما أنه يشي حباجـة     . وما كان حيدثه هذا الدس من بلبلة      ؛  كيد أهل الكتاب ودسهم يف الصف املسلم      

من كافة العالقات اليت كانت     ،  واملفاصلة احلامسة ،  كي يتم هلا التميز الكامل    ،  اجلماعة إىل التوجيه القوي   
 ! بأصدقاء اجلاهليةتربطها باجلاهلية و

ويبقى كل جيل مطالبا باحلـذر مـن أعـداء          ،   مث يبقى هذا التوجيه يعمل يف أجيال هذه األمة        
 ! ولكنهم ال خيتلفون، وهم هم ختتلف وسائلهم. اإلسالم التقليديني

|     |     | 
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إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبـل أن تـرتل             - كل الطعام كان حال لبين إسرائيل      " 
فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلـك         . فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني     : قل - التوراة

 .  " فأولئك هم الظاملون
لينفذوا منها إىل الطعن يف صحة      ،  وكل حيلة ،  وكل شبهة ،   لقد كان اليهود يتصيدون كل حجة     

إنـه  : فلما قال القـرآن    .. ل والقلوب وإىل بلبلة األفكار وإشاعة االضطراب يف العقو      ،  الرسالة احملمدية 
وتذكر ؟  فما بال القرآن حيلل من األطعمة ما حرم على بين إسرائيل          : مصدق ملا يف التوراة برزوا يقولون     

وهناك حمرمات أخرى   . وهي حمرمة على بين إسرائيل     .. الروايات أم ذكروا بالذات حلوم اإلبل وألباا      
 . كذلك أحلها اهللا للمسلمني

 يردهم القرآن إىل احلقيقة التارخيية اليت يتجاهلوا للتشكيك يف صحة ما جاء يف القرآن من                 وهنا
هذه احلقيقـة    .. وأنه مع هذا أحل للمسلمني بعض ما كان حمرما على بين إسرائيل           ،  أنه مصدق للتوراة  

 - رتل التـوراة  إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ت          - هي أن كل الطعام كان حال لبين إسرائيل       
فنذر هللا لـئن عافـاه      ،  وتقول الروايات إنه مرض مرضا شديدا      - عليه السالم  - وإسرائيل هو يعقوب  

وجـرت  . فقبل اهللا منه نذره   . عن حلوم اإلبل وألباا وكانت أحب شيء إىل نفسه         - تطوعا - ليمتنعن
 على بين إسرائيل مطاعم أخـرى       كذلك حرم اهللا   .. سنة بين إسرائيل على اتباع أبيهم يف حترمي ما حرم         

وعلى الذين هادوا    " :  " األنعام " وأشري إىل هذه احملرمات يف آية     . عقوبة هلم على معصيات ارتكبوها    
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايـا أو  ،  حرمنا كل ذي ظفر   

وكانت قبل هذا التحرمي حـالال لـبين         ..  " نذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقو    ،  ما اختلط بعظم  
 . إسرائيل

وأا إمنا حرمت   ،  ليبني أن األصل يف هذه املطاعم هو احلل       ،   يردهم اهللا سبحانه إىل هذه احلقيقة     
وال الشـك  ،  فإذا أحلها للمسلمني فهذا هو األصل الذي ال يثري االعتراض         . عليهم ملالبسات خاصة م   

 .  الشريعة اإلهلية األخريةوهذه، يف صحة هذا القرآن
وسيجدون فيها أن أسـباب التحـرمي   ، وأن يأتوا ا ليقرأوها،   ويتحداهم أن يرجعوا إىل التوراة    

 . وليست عامة، خاصة م
  ..  " فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني: قل " 
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، وال ينصف نفسـه ، ةال ينصف احلقيق،  مث يهدد من يفتري الكذب منهم على اهللا بأنه إذن ظامل  
ليتقرر نوع العذاب الذي    ،  فيكفي أن يوصموا ذه الوصمة    ،  وعقاب الظامل معروف  . وال ينصف الناس  

  .. وهم إليه راجعون. وهم يفترون الكذب على اهللا. ينتظرهم
|     |     | 

  اهللا بعد أن صلى رسـول    ،  كذلك كان اليهود يبدئون ويعيدون يف مسألة حتويل القبلة إىل الكعبة          
ومع أن هذا املوضوع قـد       .. إىل بيت املقدس حىت الشهر السادس عشر أو السابع عشر من اهلجرة            ع

وتبني أن اختاذ الكعبة قبلة للمسلمني هو األصل وهو        ،  نوقش مناقشة كاملة وافية يف سورة البقرة من قبل        
مع هذا فقـد ظـل       .. يف حينها وأن اختاذ بيت املقدس هذه الفترة كان حلكمة معينة بينها اهللا            ،  األوىل

على  - ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح  ،  اليهود يبدئون يف هذا املوضوع ويعيدون     
وهنا يـرد اهللا علـيهم      ! مثال ما يصنع اليوم أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين            

 . كيدهم ببيان جديد
إن أول بيـت وضـع      . وما كان من املشركني   ،  براهيم حنيفا فاتبعوا ملة إ  ،  صدق اهللا : قل " 

وهللا . ومن دخله كان آمنا   ،  مقام إبراهيم : فيه آيات بينات  . للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني     
  ..  " ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني. على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

من أن هذا   ،  تعين ما سبق تقريره يف هذا األمر       "  .. صدق اهللا قل  :  "  ولعل اإلشارة هنا يف قوله    
ومـن مث   : وليكون للمؤمنني بدينه قبلة ومصـلى     ،  البيت بناه إبراهيم وإمساعيل ليكون مثابة للناس وأمنا       

 : وهي التوحيد اخلالص املربأ من الشرك يف كل صورة. جييء األمر باتباع إبراهيم يف ملته
 .  " وما كان من املشركني، م حنيفافاتبعوا ملة إبراهي " 

؛ فها هو ذا القرآن يدهلم على حقيقة دين إبراهيم        .  واليهود كانوا يزعمون أم هم ورثة إبراهيم      
ومرة بأنه مـا كـان مـن        . مرة بأنه كان حنيفا   : ويؤكد هذه احلقيقة مرتني   . وأنه امليل عن كل شرك    

 ! ! فما باهلم هم مشركني. املشركني
مـذ  . فهي أول بيت وضع يف األرض للعبادة وخصص هلا        .  االجتاه للكعبة هو األصل     مث يقرر أن  

وجعلـه مباركـا    . وأن خيصصه للطائفني والعاكفني والركع السجود     ،  أمر اهللا إبراهيم أن يرفع قواعده     
 هيموفيه عالمات بينة على أنه مقام إبرا      . جيدون عنده اهلدى بدين اهللا ملة إبراهيم      ،  وجعله هدى للعاملني  

يقف عليـه يف أثنـاء       - عليه السالم  - إن املقصود هو احلجر األثري الذي كان إبراهيم       : ويقال[ .. 
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حىت ال يشوش الذين يطوفون بـه        ا وكان ملصقا بالكعبة فأخره عنها اخلليفة الراشد عمر       . البناء
ن مقـام إبـراهيم     واختذوا م :  " وقد أمر املسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعاىل       . على املصلني عنده  

  ] ..  " مصلى
وليس هـذا   . فهو مثابة األمن لكل خائف    .  ويذكر من فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمنا         

ويف الفتـرة   ،  وحىت يف جاهلية العرب   . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإمساعيل      . ملكان آخر يف األرض   
حىت يف هـذه الفتـرة    .. الذي ميثله هذا الدين  وعن التوحيد اخلالص    ،  اليت احنرفوا فيها عن دين إبراهيم     

كان الرجل يقتل فيضـع يف عنقـه        :  " كما قال احلسن البصري وغريه    ،  بقيت حرمة هذا البيت سارية    
وكان هذا من تكرمي اهللا سبحانه       "  .. فال يهيجه حىت خيرج   ،  فيلقاه ابن املقتول  ،  ويدخل احلرم ،  صوفة

أو مل يروا أنـا     :  " مينت على العرب به    - سبحانه - وقال! اهليةحىت والناس من حوله يف ج     ،  لبيته هذا 
وحىت إنه من مجلة حترمي الكعبة حرمة اصطياد صيدها          " ؟  جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم      

عن ابن عباس رضـي      - واللفظ ملسلم  - ويف الصحيحني  .. وحرمة قطع شجرها  ،  وتنفريه عن أوكاره  
إن هذا البلد حرمه اهللا يـوم خلـق السـماوات           :  " يوم فتح مكة   ع سول اهللا قال ر : قال،  اهللا عنهما 
ومل حيـل يل إال يف      ،  وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلـي       . فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة      ،  واألرض

طته وال تلتقط لق  ،  وال ينفر صيده  ،  ال يعضد شوكه  ،  فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة      . ساعة من ار  
  " إخل .. . وال خيتلى خاله، إال من عرفها

وهو . هو بيت اهللا الذي جعل له هذه الكرامة        ..  فهذا هو البيت الذي اختاره اهللا للمسلمني قبلة       
واإلسـالم  . وفيه شواهد على بناء إبراهيم له   ،  وهو بيت أبيهم إبراهيم   . أول بيت أقيم يف األرض للعبادة     

وفيه هـدى   . وهو مثابة األمان يف األرض    . وىل بيت بأن يتجه إليه املسلمون     فبيته هو أ  . هو ملة إبراهيم  
 . مبا أنه مثابة هذا الدين، للناس

وإال فهـو الكفـر     .  مث يقرر أن اهللا فرض على الناس أن حيجوا إىل هذا البيت ما تيسر هلم ذلك               
 : الذي ال يضر اهللا شيئا

 .  " ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني. الوهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبي " 
ففيه أوال   ..  " على الناس :  " هذا التعميم الشامل يف فرضية احلج      - يف التعبري  -  ويلفت النظر 

علـى  . إحياء بأن هذا احلج مكتوب على هؤالء اليهود الذين جيادلون يف توجه املسلمني إليه يف الصالة               
، بوصفه بيت أبيهم إبـراهيم    ،  اهللا باحلج إىل هذا البيت والتوجه إليه      حني أم هم أنفسهم مطالبون من       
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وفيه ثانيا إحياء   ! املنحرفون املقصرون العاصون   - اليهود - فهم. وبوصفه أول بيت وضع للناس للعبادة     
ذي واالجتاه واحلج إىل بيت اهللا ال     ،  وتأدية فرائضه وشعائره  ،  بأن الناس مجيعا مطالبون باإلقرار ذا الدين      

واهللا غـين عـن     ! مهما ادعى املدعون أم على ديـن      . هذا وإال فهو الكفر    .. يتوجه إليه املؤمنون به   
إمنا هي مصـلحتهم وفالحهـم باإلميـان        . إىل إميام وحجهم   - سبحانه - فما به من حاجة   . العاملني
  .. والعبادة

صحة وإمكان السـفر وأمـن      من ال . عند أول ما تتوافر االستطاعة    ،   واحلج فريضة يف العمر مرة    
يف  - فالذين يعتمدون رواية أن هذه اآليات نزلت يف عام الوفـود        . ووقت فرضها خمتلف فيه    .. الطريق

 ع ويستدلون على هذا بأن حجـة رسـول اهللا        . يرون أن احلج فرض يف هذه السنة       - السنة التاسعة 
: ويل القبلة يف اجلزء الثاين من الظالل      وقد قلنا عند الكالم على مسألة حت       .. كانت فقط بعد هذا التاريخ    

منـها أن  . فقد تكـون ملالبسـات معينـة    . ال دليل فيها على تأخر فرضية احلج       ع إن حجة الرسول  
أن  ع فكـره رسـول اهللا  . ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة، املشركني كانوا يطوفون بالبيت عرايا    

 ع مث حـج   .. وحرم على املشركني الطواف بالبيت    ،  حىت نزلت سورة براءة يف العام التاسع      ،  خيالطهم
ويكون نزول هذه  ،  ومن مث فقد تكون فرضية احلج سابقة على ذلك التاريخ          .. حجته يف العام الذي يليه    

 . اآلية يف الفترة األوىل من اهلجرة بعد غزوة أحد أو حواليها
حـق   - سبحانه - ل هللا الذي جيع ،   وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال ذا النص القاطع         

 . من استطاع إليه سبيال " الناس " حج البيت على
. يتالقون فيه عند البيت الذي صدرت هلم الـدعوة منـه          .  واحلج مؤمتر املسلمني السنوي العام    

والذي جعله اهللا أول بيـت يف األرض لعبادتـه          . والذي بدأت منه امللة احلنيفية على يد أبيهم إبراهيم        
الذي يصل النـاس  ، اليت تطوف كلها حول املعىن الكرمي، وله ذكرياته هذه ،  مع له مغزاه  فهو جت . خالصا

وهـو  . استجابة الروح هللا الذي من نفخة روحه صار اإلنسان إنسانا         . معىن العقيدة  .. خبالقهم العظيم 
 انبعث منـه    وأن يتوافدوا كل عام إىل املكان املقدس الذي       ،  املعىن الذي يليق باألناسي أن يتجمعوا عليه      

  .. النداء للتجمع على هذا املعىن الكرمي
|     |     | 
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على موقفهم مـن    ،  أن يتجه إىل أهل الكتاب بالتنديد والتهديد       ع بعد هذا البيان يلقن الرسول    
وهم من صدقها   ،  وهم شهداء على صحتها   . ويكفرون بآيات اهللا  ،  مث يصدون عنه  ،  احلق الذي يعلمونه  

 : على يقني
يا أهل الكتاب   : قل؟  واهللا شهيد على ما تعملون    ،  ا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا      ي: قل " 

  ..  " وما اهللا بغافل عما تعملون؟ مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوا عوجا وأنتم شهداء
وأول ما يتركه هذا التنديد     . ويف سور غريها كثرية   ،   وقد تكرر مثل هذا التنديد يف هذه السورة       

، اليت يداروا مبظهر اإلميان والتدين    ،  ووصفهم بصفتهم ،  ن أثر هو جماته أهل الكتاب حبقيقة موقفهم       م
ومن يكفر بشيء من كتاب اهللا فقد كفر        . فهم يكفرون بآيات اهللا القرآنية    . بينما هم يف حقيقتهم كفار    

.  عند اهللا بعد رسـوهلم     ولو أم آمنوا بالنصيب الذي معهم آلمنوا بكل رسول جاء من          . بالكتاب كله 
وأوجب علـى نفسـه     ،  من عرفها عرف أن كل ما جييء به الرسل من بعد حق           . فحقيقة الدين واحدة  

 . وهي حقيقة من شأا أن زهم وأن ختوفهم عاقبة ما هم فيه .. اإلسالم هللا على أيديهم
، ذا اخلداع عنهم  يسقط ه ،   مث إن املخدوعني من اجلماعة املسلمة بكون هؤالء الناس أهل كتاب          

فـال  . ويدمغهم بالكفر الكامل الصـريح    ،  يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤالء     - سبحانه - وهم يرون اهللا  
 . تبقى بعد هذا ريبة ملستريب

 : يهددهم مبا خيلع القلوب - سبحانه -  وهو
  ..  " وما اهللا بغافل عما تعملون ..  "  " واهللا شهيد على ما تعملون " 

بينما عمله هـو    . وأنه ليس بغافل عنه   . حني حيس إنسان أن اهللا يشهد عمله      ،  بوهو ديد رعي  
 ! الكفر واخلداع واإلفساد والتضليل

 : ويصدون الناس عنه،  ويسجل اهللا تعاىل عليهم معرفتهم باحلق الذي يكفرون به
  ..  " وأنتم شهداء " 

. الح ما يصدون النـاس عنـه      ومن ص ،   مما جيزم بأم كانوا على يقني من صدق ما يكذبون به          
 ! وال يستأهل إال االحتقار والتنديد، ال يستحق فاعله ثقة وال صحبة، وهو أمر بشع مستنكر

 :  وال بد من وقفة أمام وصفة تعاىل هلؤالء القوم بقوله
  " ؟  .. . مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوا عوجا " 
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. وما عداه عوج غـري مسـتقيم     .  هو الطريق املستقيم   إن سبيل اهللا   ..  إا لفتة ذات مغزى كبري    
، فإن األمور كلها تفقد استقامتها    ،  وحني يصد املؤمنون عن منهج اهللا     ؛  وحني يصد الناس عن سبيل اهللا     

 . وال يكون يف األرض إال العوج الذي ال يستقيم، واملوازين كلها تفقد سالمتها
وهذا الفساد هو حصيلة صـد       .. احلياة باعوجاجها وفساد  . فساد الفطرة باحنرافها  .  إنه الفساد 

وفساد يف  . وفساد يف الضمري  . وهو فساد يف التصور    .. الناس عن سبيل اهللا وصد املؤمنني عن منهج اهللا        
وفساد يف كل ما بني الناس بعضهم       . وفساد يف املعامالت  . وفساد يف الروابط  . وفساد يف السلوك  . اخللق

وإما أن يسـتقيم النـاس       .. هم وبني الكون الذي يعيشون فيه من أواصر       وما بين . وبعض من ارتباطات  
وإما أن ينحرفوا عنه إىل آية وجهه فهو العوج والفساد          ،  على منهج اهللا فهي االستقامة والصالح واخلري      

استقامة على منهج اهللا فهو اخلـري       : تتعاوران حياة بين اإلنسان   ،  وليس هنالك إال هاتان احلالتان    . والشر
 ! واحنراف عن هذا املنهج فهو الشر والفساد، الصالحو

|     |     | 
ويتجـه إىل   . وحني يصل السياق إىل هذا احلد ينهي اجلدل مع أهل الكتاب ويغفل شأم كلـه              

وبيان خصائص اجلماعـة املسـلمة وقواعـد        . والتنبيه والتوجيه ،  والتحذير،  اجلماعة املسلمة باخلطاب  
 : وطبيعة وسائلها لتحقيق املنهج الذي ناطه اهللا ا ؛منهجها وتصورها وحياا

. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين               " 
ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صـراط  ؟  وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله        

  ..  " مستقيم
متميزة متفـردة   ،  ة املسلمة لتنشىء يف األرض طريقها على منهج اهللا وحده          لقد جاءت هذه األم   

. لتؤدي يف حياة البشر دورا خاصا ال ينهض به سـواها  ؛  لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اهللا      . ظاهرة
تتـرجم فيهـا    ،  ذات معامل منظورة  ،  وحتقيقه يف صورة عملية   ،  لقد وجدت إلقرار منهج اهللا يف األرض      

 . وأوضاع وارتباطات، ومشاعر وأخالق، ىل حركات وأعمالالنصوص إ
وال تنشىء يف األرض هـذه الصـورة        ،  وال تستقيم على طريقها   ،   وهي ال حتقق غاية وجودها    

وإال إذا تولـت قيـادة      ،  إال إذا تلقت من اهللا وحده     ،  الوضيئة الفريدة من احلياة الواقعية اخلاصة املتميزة      
، وال اتباع أحد من البشر    ،  ال التلقي من أحد من البشر      .. قيادة البشرية . وحدهالبشرية مبا تتلقاه من اهللا      
  .. إما هذا وإما الكفر والضالل واالحنراف .. وال طاعة أحد من البشر
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وهذا ما يقيم عليه مشاعر اجلماعـة املسـلمة   .  هذا ما يؤكده القرآن ويكرره يف شىت املناسبات       
مناسبته هي املناظرة مع أهل     ،  وهنا موضع من هذه املواضع     .. فرصةوأفكارها وأخالقها كلما سنحت ال    

ولكنه ليس حمدودا حبدود هـذه       .. ومواجهة كيدهم وتآمرهم على اجلماعة املسلمة يف املدينة       ،  الكتاب
بـل قاعـدة    ،  ألنه هو قاعدة حياـا    . يف كل جيل من أجياهلا    ،  فهو التوجيه الدائم هلذه األمة    ،  املناسبة

 . وجودها
فكيف تتلقى إذن من اجلاهلية اليت جاءت لتبدهلا ولتصلها         . لقد وجدت هذه األمة لقيادة البشرية      

يف هذه   - وليس لوجودها ،  وحني تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن       ؟  ولتقودها مبنهج اهللا  ،  باهللا
 ! ؟ من غاية - احلال

واخللـق  . والشعور الصحيح . حواالعتقاد الصحي . قيادة التصور الصحيح  :  لقد وجدت للقيادة  
ويف ظل هذه األوضاع الصحيحة ميكـن أن تنمـو           .. والتنظيم الصحيح . والنظام الصحيح . الصحيح
وأن تسـخر قـواه وطاقاتـه       ،  وأن تعرف أسـراره   ،  وأن تتعرف إىل هذا الكون    ،  وأن تتفتح ،  العقول

وتوجهه خلري البشر ال    ،  هذا كله ولكن القيادة األساسية اليت تسمح ذا كله وتسيطر على           .. ومدخراته
وأن تقـوم   ،  ينبغي أن تكون لإلميان    .. وال لتسخريه يف املآرب والشهوات    ،  لتهديدهم باخلراب والدمار  

 . ال بتوجيه أحد من عبيد اهللا. مهتدية فيها بتوجيه اهللا، عليها اجلماعة املسلمة
ني هلا كـذلك طريقهـا إلنشـاء        ويب،   وهنا يف هذا الدرس حيذر األمة املسلمة من اتباع غريها         

وإال فسيقودوا إىل الكفـر ال      ،  ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب     . األوضاع الصحيحة وصيانتها  
 . مناص

. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين               " 
ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صـراط  ؟   رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم       

  ..  " مستقيم
حتمل ابتداء معىن اهلزميـة     ،  واقتباس مناهجهم وأوضاعهم  ،   إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم     

كما حتمل معـىن الشـك يف       . والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت األمة املسلمة         ،  الداخلية
وهذا بذاتـه دبيـب   . اة وتنظيمها والسري ا صعدا يف طريق النماء واالرتقاء  كفاية منهج اهللا لقيادة احلي    

 . وهي ال تشعر به وال ترى خطره القريب، الكفر يف النفس



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

118

فأهل الكتاب ال حيرصون على شيء حرصهم       ،  فأما من اجلانب اآلخر   .  هذا من جانب املسلمني   
ومصـدر القـوة    ،  وخط الدفاع ؛   النجاة فهذه العقيدة هي صخرة   . على إضالل هذه األمة عن عقيدا     

ويبـذلون يف سـبيل     ،  يعرفونه قدميا ويعرفونه حديثا   . وأعداؤه يعرفون هذا جيدا   . الدافعة لألمة املسلمة  
وحـني  . ومن قوة كـذلك وعـدة     ،  حتويل هذه األمة عن عقيدا كل ما يف وسعهم من مكر وحيلة           

وحني يعيـيهم أن حياربوهـا بأنفسـهم        . كرينيعجزهم أن حياربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون هلا ما        
، جنودا جمنـدة  ،  لإلسالم - زورا - أو ممن ينتسبون  ،  جيندون من املنافقني املتظاهرين باإلسالم    ،  وحدهم

، ولتزين هلم مناهج غري منـهجها     ،  ولتصد الناس عنها  ،  لتنخر هلم يف جسم هذه العقيدة من داخل الدار        
  .. ياداوقيادة غري ق، وأوضاعا غري أوضاعها

فهم وال شك سيستخدمون    ،  فحني جيد أهل الكتاب من بعض املسلمني طواعية واستماعا واتباعا         
وسيقودوم ويقودون اجلماعة كلها مـن ورائهـم إىل الكفـر           ،  هذا كله يف سبيل الغاية اليت تؤرقهم      

 . والضالل
 :  ومن مث هذا التحذير احلاسم املخيف

  " عوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين         يا أيها الذين آمنوا إن تطي      " 
 .. 

. ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إىل الكفر بعـد اإلميـان            - حينذاك -  وما كان يفزع املسلم   
وهذا شأن املسلم احلق يف كل زمان ومـن مث يكـون هـذا              . وراجعا إىل النار بعد جناته منها إىل اجلنة       

ومع هذا فإن السياق يتـابع     .. ويوقظه بشدة لصوت النذير   ،  رة سوطا يلهب الضمري   التحذير ذه الصو  
ورسـوله  ، وآيات اهللا تتلى عليهم، فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إميام          .. التحذير والتذكري 

ن مسـلط   ومفرق الطريق بني الكفر واإلميـا     ،  والدعوة إىل اإلميان قائمة   ،  ودواعي اإلميان حاضرة  . فيهم
 : عليه هذا النور

  " ؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله " 
وإذا كان رسـول     .. إا لكبرية أن يكفر املؤمن يف ظل هذه الظروف املعينة على اإلميان           .  أجل

وحنـن   .. بـاق  ع وهدى رسوله،  فإن آيات اهللا باقية   ،  واختار الرفيق األعلى  ،  قد استوىف أجله   ع اهللا
 : ولواء العصمة مرفوع، وطريق العصمة بني، اليوم خماطبون ذا القرآن كما خوطب به األولون

  ..  " ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم " 
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 . احلي القيوم - سبحانه - وهو. واهللا سبحانه باق. إنه االعتصام باهللا يعصم.  أجل
يف أمر التلقـي يف شـأن        - رضوان اهللا عليهم   - يتشدد مع أصحابه   ع  ولقد كان رسول اهللا   

بقدر ما كان يفسح هلم يف الرأي والتجربة يف شؤون احلياة العملية املتروكة للتجربـة               ،  العقيدة واملنهج 
وأمثاهلا من املسائل العملية البحتة اليت ال عالقة هلا بالتصـور           ،  وخطط القتال ،  كشؤون الزرع ،  واملعرفة

وفرق بني هـذا     .. وال باالرتباطات اخلاصة بتنظيم حياة اإلنسان     ،  ام االجتماعي وال بالنظ ،  االعتقادي
واإلسالم الذي جـاء    . والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر     ،  فمنهج احلياة شيء  . وذلك بني 

 هو اإلسالم الذي وجه العقل للمعرفة واالنتفاع بكل إبداع مـادي يف نطـاق             ،  ليقود احلياة مبنهج اهللا   
  .. منهجه للحياة

عن عبد اهللا بـن     ،  عن الشعيب ،  عن جابر ،  أنبأنا سفيان ،  حدثنا عبد الرازق  :  "  قال اإلمام أمحد  
فكتب يل  ،  إين أمرت بأخ يهودي من بين قريظة      . يا رسول اهللا  : فقال ع جاء عمر إىل النيب   : قال. ثابت

: قلت لـه : قال عبد اهللا بن ثابت ع فتغري وجه رسول اهللا: قال؟  أال أعرضها عليك  . جوامع من التوراة  
: قـال . ومبحمد رسوال ،  وباإلسالم دينا ،  رضيت باهللا ربا  : فقال عمر ؟  ع أال ترى ما وجه رسول اهللا     

مث اتبعتمـوه    - عليه السالم  - والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى      :  " وقال ع فسري عن النيب  
  " .  من النبينيوأنا حظكم، إنكم حظي من األمم. وتركتموين لضللتم

ال تسـألوا    " ع قال رسول اهللا  : قال. حدثنا محاد عن الشعيب عن جابر     :  وقال احلافظ أبو يعلى   
وإمـا أن تكـذبوا     ،  وإنكم إما أن تصدقوا بباطل    . فإم لن يهدوكم وقد ضلوا    . أهل الكتاب عن شيء   

:  " ويف بعض األحاديث  "  ..  وإنه واهللا لو كان موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعين             . حبق
  "  .. لو كان موسى وعيسى حيني ملا وسعهما إال اتباعي

يف التلقي عنـهم يف أي أمـر خيـتص           ع وهذا هو هدى رسول اهللا    .  هؤالء هم أهل الكتاب   
مـن االنتفـاع     - وفق روح اإلسالم وتوجيهه    - وال ضري  .. أو بالشريعة واملنهج  ،  بالعقيدة والتصور 

من ناحية  : مع ربطها باملنهج اإلمياين    .. علما وتطبيقا ،  كلهم يف غري هذا من العلوم البحتة      جبهود البشر   
وتوفري ،  ومن ناحية توجيهها واالنتفاع ا يف خري البشرية       . وكوا من تسخري اهللا لإلنسان    ،  الشعور ا 

، شكره بالعبادة . الكونيةوشكر اهللا على نعمة املعرفة ونعمة تسخري القوى والطاقات          . األمن هلا والرخاء  
  .. وشكره بتوجيه هذه املعرفة وهذا التسخري خلري البشرية
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ويف منـهج  . وغاية الوجود اإلنسـاين ، ويف تفسري الوجود،   فأما التلقي عنهم يف التصور اإلمياين     
فهو ،  أما التلقي يف شيء من هذا كله       .. ويف منهج األخالق والسلوك أيضا    ،  احلياة وأنظمتها وشرائعها  
وهي الكفـر   . وهو الذي حذر اهللا األمة املسلمة عاقبته      . أليسر شيء منه   ع الذي تغري وجه رسول اهللا    

  .. الصراح
، فأما حنن الذين نزعم أننا مسـلمون   ع وهذا هو هدى رسوله    - سبحانه -  هذا هو توجيه اهللا   

وأرانا نتلقى  ! مذة املستشرقني عن املستشرقني وتال   ع فأرانا نتلقى يف صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا       
اإلغريـق والرومـان    : ومن الفالسفة واملفكرين  ،  فلسفتنا وتصوراتنا للوجود واحلياة من هؤالء وهؤالء      

وأرانـا  ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك املصادر املدخولة    ! واألوروبيني واألمريكان 
الذي انتهت إليه احلضارة املادية اردة      ،  من ذلك املستنقع اآلسن   نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخالقنا      

وهو زعم إمثه أثقـل مـن إمث الكفـر          ! أننا مسلمون  - واهللا - مث نزعم  .. أي دين  .. من روح الدين  
حيث ال يشهد عليه هذه الشهادة اآلمثة من ال         . فنحن ذا نشهد على اإلسالم بالفشل واملسخ      . الصريح
 ! أم مسلمون - امثلن - يزعمون

ومـن ناحيـة    ،  من ناحية التصور االعتقادي   : وهو ج ذو خصائص متميزة    .  إن اإلسالم منهج  
الـيت تقـوم عليهـا هـذه        ،  ومن ناحية القواعد األخالقيـة    . الشريعة املنظمة الرتباطات احلياة كلها    

 منهج جاء لقيادة البشرية     وهو. سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية      ،  وال تفارقها ،  االرتباطات
ومما يتناقض مع طبيعة    . فال بد أن تكون هناك مجاعة من الناس حتمل هذا املنهج لتقود به البشرية             . كلها

  .. أن تتلقى هذه اجلماعة التوجيهات من غري منهجها الذايت - كما أسلفنا - القيادة
و الدعاة لتحكيم هذا املنـهج اليـوم    وخلري البشرية يدع  .  وخلري البشرية جاء هذا املنهج يوم جاء      

وليس . والبشرية مبجموعها تعاين من النظم واملناهج اليت انتهت إليها ما تعاين          ،  بل األمر اليوم الزم   . وغدا
الذي جيب أن حيتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها           ،  هناك منقذ إال هذا املنهج اإلهلي     

 . مرة أخرى
وحققـت يف عـامل     . نتصارات شىت يف جهادها لتسخري القوى الكونيـة        لقد أحرزت البشرية ا   

 .. وما تزال يف طريقها إىل انتصارات جديـدة        - بالنسبة للماضي  - الصناعة والطب ما يشبه اخلوارق    
؟ هل وجدت السعادة هل وجدت الطمأنينة     ؟  ما أثره يف حياا النفسية    ؟  ولكن ما أثر هذا كله يف حياا      

، واألمـراض العصـبية والنفسـية      .. لقد وجدت الشقاء والقلق واخلوف    ! كال ؟هل وجدت السالم  
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إا مل تتقدم كذلك يف تصور غاية الوجود اإلنساين وأهـداف       !  .. والشذوذ واجلرمية على أوسع نطاق    
وحني تقاس غاية الوجود اإلنساين وأهداف احلياة اإلنسانية يف ذهن الرجل املتحضر             .. احلياة اإلنسانية 

بل تبدو لعنة حتـط     ! تبدو هذه احلضارة يف غاية القزامة     ،  إىل التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب     ،  عاصرامل
!  .. وتصغر من اهتماماته ومن أشـواقه     ،  وتسفل به ،  من تصور اإلنسان لنفسه ومقامه يف هذا الوجود       

لقد أبعـدا عنـه      .. اهللاإا ال جتد     .. واحلرية د روحها املتعبة   ،  واخلواء يأكل قلب البشرية املكدود    
أن جيعل من كل انتصار للبشرية      ،  لو سار حتت منهج اهللا    ،  والعلم الذي كان من شأنه    . مالبسات نكدة 

 هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها          ،  يف ميدانه خطوة تقرا من اهللا     
قيقية فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه        إا ال جتد النور الذي يكشف هلا غاية وجودها احل         .. 

وفطرا وفطـرة   ،  وال جتد املنهج الذي ينسق بني حركتها وحركة الكون        . اهللا هلا ووهبها االستعداد له    
، وآخرـا ودنياهـا   ،  وال جتد النظام الذي ينسق بني طاقاا وقواها       . وقانوا وناموس الكون  ،  الكون

  .. تنسيقا طبيعيا شامال مرحيا .. اجباا وحقوقهاوو، وأفرادها ومجاعاا
وهم الذين يسـمون    .  وهذه البشرية هي اليت يعمل ناس منها على حرماا من منهج اهللا اهلادي            

وهـم   .. وحيسبونه جمرد حنني إىل فترة ذاهبة من فتـرات التـاريخ     !  " رجعية " التطلع إىل هذا املنهج   
مون البشرية التطلع إىل املنهج الوحيد الذي ميكن أن يقود خطاهـا إىل             جبهالتهم هذه أو بسوء نيتهم حير     

وحنن الذين نؤمن ذا املنهج نعرف إىل مـاذا          .. كما يقود خطاها إىل النمو والرقي     ،  السالم والطمأنينة 
نرى هنالك  . ونرى. ونشم رائحة املستنقع اآلسن الذي تتمرغ فيه      ،  إننا نرى واقع البشرية النكد    . ندعو

واملرتقى الوضيء النظيـف    ،  ى األفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين يف هجري الصحراء احملرق          عل
ونرى أن قيادة البشرية إن مل ترد إىل هذا املنـهج فهـي يف طريقهـا إىل                 ؛  يلوح للغارقني يف املستنقع   

 ! ولكل معىن من معاين اإلنسان، االرتكاس الشائن لكل تاريخ اإلنسان
وال يتلقى أصحابه التوجيه من اجلاهليـة       ،  وات يف الطريق أن يتميز هذا املنهج يتفرد        وأوىل اخلط 
واهللا . إىل أن يأذن اهللا بقيادته للبشرية مرة أخـرى        . كيما يظل املنهج نظيفا سليما     .. الطامة من حوهلم  

 مـا أراد اهللا     وهـذا !  .. الداعني إىل اجلاهلية من هنا ومن هناك      ،  أرحم بعباده أن يدعهم ألعداء البشر     
أن يعلمها إيـاه يف      ع وما حرص رسول اهللا   ؛  سبحانه أن يلقنه للجماعة املسلمة األوىل يف كتابه الكرمي        

  .. تعليمه القومي
|     |     | 
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وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي اهللا اجلماعـة املسـلمة                
واللتني ال بـد منـهما لكـي        .  اللتني تقوم عليهما حياا ومنهجها     ويوجهها إىل القاعدتني األساسيتني   

هاتان القاعدتان   .. وأخرجها للوجود من أجلها   ،  تستطيع أن تضطلع باألمانة الضخمة اليت ناطها اهللا ا        
. اإلميان باهللا وتقواه ومراقبته يف كل حلظة مـن حلظـات احليـاة             .. واألخوة. اإلميان: املتالزمتان مها 

قـادرة علـى أداء دورهـا    ،  تلك اليت جتعل من اجلماعة املسلمة بنية حية قوية صامدة         ،  خوة يف اهللا  واأل
وإقامة احليـاة   . دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر     : ويف التاريخ اإلنساين  ،  العظيم يف احلياة البشرية   

 : على أساس املعروف وتطهريها من لوثة املنكر
واعتصموا حببـل اهللا  . وال متوتن إال وأنتم مسلمون   ،  وا اهللا حق تقاته   يا أيها الذين آمنوا اتق     " 

فأصـبحتم بنعمتـه   ، فألف بني قلوبكم، إذ كنتم أعداء: واذكروا نعمة اهللا عليكم، مجيعا وال تفرقوا  
. كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تـدون       . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها       . إخوانا

. وأولئك هم املفلحـون   ،  وينهون عن املنكر  ،  ويأمرون باملعروف ،  مة يدعون إىل اخلري   ولتكن منكم أ  
يـوم  . وأولئك هلم عذاب عظـيم    ،  وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات         

فذوقوا العذاب مبـا    ؟  أكفرمت بعد إميانكم  : فأما الذين اسودت وجوههم   . تبيض وجوه وتسود وجوه   
  ..  " وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون. نكنتم تكفرو

فـإذا اـارت    . وتؤدي ما دورها الشاق العظيم    ،  إما ركيزتان تقوم عليهما اجلماعة املسلمة     
 : ومل يكن هنالك دور هلا تؤديه، واحدة منهما مل تكن هناك مجاعة مسلمة

التقوى الدائمة اليقظة    .. يت تبلغ أن تويف حبق اهللا اجلليل      التقوى ال  ..  ركيزة اإلميان والتقوى أوال   
 : اليت ال تغفل وال تفتر حلظة من حلظات العمر حىت يبلغ الكتاب أجله

  ..  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته " 
ـ       - كما حيق له أن يتقى     -  اتقوا اهللا  ا وهي هكذا بدون حتديد تدع القلب جمتهدا يف بلوغها كم

. وجدت لـه أشـواق    ،  وكلما أوغل القلب يف هذا الطريق تكشفت له آفاق        . يتصورها وكما يطيقها  
وتطلـع إىل   . وإىل مرتبة وراء ما ارتقى    ،  تيقظ شوقه إىل مقام أرفع مما بلغ      ،  وكلما اقترب بتقواه من اهللا    

 ! املقام الذي يستيقظ فيه قلبه فال ينام
  ..  " وال متوتن إال وأنتم مسلمون " 
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فمن أراد أال ميوت إال مسلما فسبيله أن يكون منـذ           .  واملوت غيب ال يدري إنسان مىت يدركه      
: وذكر اإلسالم بعد التقوى يشـي مبعنـاه الواسـع         . وأن يكون يف كل حلظة مسلما     ،  اللحظة مسلما 

تقـرره  وهو املعـىن الـذي      . واحتكاما إىل كتابه  ،  واتباعا ملنهجه ،  طاعة له ،  االستسالم هللا . االستسالم
 . على حنو ما أسلفنا، السورة كلها يف كل موضع منها

إذ أنه  .  هذه هي الركيزة األوىل اليت تقوم عليها اجلماعة املسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها            
إمنا تكون  ،  وال يكون هناك منهج هللا تتجمع عليه أمة       . بدون هذه الركيزة يكون كل جتمع جتمعا جاهليا       

 . إمنا تكون القيادة للجاهلية، ال تكون هناك قيادة راشدة يف األرض للبشريةو. هناك مناهج جاهلية
 : لتحقيق منهج اهللا، على منهج اهللا، األخوة يف اهللا ..  فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة األخوة

فألف بني  ،  إذ كنتم أعداء  ،  واذكروا نعمة اهللا عليكم   ،  واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا      " 
كذلك يـبني اهللا    . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها       . فأصبحتم بنعمته إخوانا  ،  بكمقلو

  ..  " لكم آياته لعلكم تدون
 أساسها االعتصام حببـل اهللا     .. من الركيزة األوىل   ..  فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى واإلسالم      

وال ،  وال على أي هـدف آخـر      ،  آخروليست جمرد جتمع على أي تصور        - أي عهده وجه ودينه    -
 ! بواسطة حبل آخر من حبال اجلاهلية الكثرية

  ..  " واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا " 
وهي نعمة يهبـها    .  هذه األخوة املعتصمة حببل اهللا نعمة مينت اهللا ا على اجلماعة املسلمة األوىل            

 أعداء " يذكرهم كيف كانوا يف اجلاهلية    . هذه النعمة وهو هنا يذكرهم    . اهللا ملن حيبهم من عباده دائما     
جياورمهـا  . ومها احليان العربيان يف يثـرب     . وما كان أعدى من األوس واخلزرج يف املدينة أحد        "  .. 

ومن . اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون يف نارها حىت تأكل روابط احليني مجيعا               
فألف اهللا بني قلوب احلـيني مـن        . وال تعيش إال معه   ،   الذي ال تعمل إال فيه     مث جتد يهود جماهلا الصاحل    

وما كان إال حبل اهللا الذي      . وما كان إال اإلسالم وحده جيمع هذه القلوب املتنافرة         .. العرب باإلسالم 
 إىل  تصـغر ،  وما ميكن أن جيمع القلوب إال أخوة يف اهللا        . يعتصم به اجلميع فيصبحون بنعمة اهللا إخوانا      

ويتجمع الصـف   . واألطماع الشخصية والرايات العنصرية   ،  والثارات القبلية ،  جانبها األحقاد التارخيية  
  .. حتت لواء اهللا الكبري املتعال
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  " فأصبحتم بنعمته إخوانـا   ،  فألف بني قلوبكم  ،  إذ كنتم أعداء  ،  واذكروا نعمة اهللا عليكم    " 
 .. 

، من النار اليت كانوا على وشـك أن يقعـوا فيهـا            ويذكرهم كذلك نعمته عليهم يف إنقاذهم       
فأصـبحوا  ،  وبالتأليف بني قلوم   - الركيزة األوىل  - إنقاذهم من النار دايتهم إىل االعتصام حببل اهللا       

  : - الركيزة الثانية - بنعمة اهللا إخوانا
 .  " وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها " 

إمنا . فألف بينكم : فال يقول  "  .. القلب:  " كمن املشاعر والروابط   والنص القرآين يعمد إىل م    
فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد اهللا وعلى عهده          " فألف بني قلوبكم  :  " ينفذ إىل املكمن العميق   

:  " بل مشهدا حيا متحركا تتحـرك معـه القلـوب   . كذلك يرسم النص صورة ملا كانوا فيه   . وميثاقه
إذا بالقلوب تـرى    ،  وبينما حركة السقوط يف حفرة النار متوقعة       ..  " ا حفرة من النار   وكنتم على شف  

! وصورة النجاة واخلالص بعد اخلطر والترقـب . وحبل اهللا وهو ميتد ويعصم! وهي تدرك وتنقذ، يد اهللا 
 ! وتكاد العيون تتماله من وراء األجيال، وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة

وذلك .  ذكر حممد بن إسحاق يف السرية وغريه أن هذه اآلية نزلت يف شأن األوس واخلزرج                وقد
فبعث رجـال   ،  فساءه ما هم عليه من االتفاق واأللفة      ،  أن رجال من اليهود مر مبأل من األوس واخلزرج        

فلم . ففعل. وتلك احلروب  " ! بعاث " ويذكر هلم ما كان من حروم يوم      ،  وأمره أن جيلس بينهم   ،  معه
. ونـادوا بشـعارهم  ، وتثـاوروا ، وغضب بعضهم على بعض، يزل ذلك دأبه حىت محيت نفوس القوم      

:  " ويقـول ،  فجعل يسكنهم ،  فأتاهم ع فبلغ ذلك النيب   "  .. احلرة " وتوعدوا إىل . وطلبوا أسلحتهم 
واصـطلحوا  ،  فندموا على ما كان منـهم     ،  وتال عليهم هذه اآلية    " أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم    

 . وتعانقوا وألقوا السالح رضي اهللا عنهم
 : وحق فيهم قول اهللا سبحانه يف التعقيب يف اآلية،  وكذلك بني اهللا هلم فاهتدوا

 .  " كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تدون " 
لقيـادة  ،  القائمني على منهجـه   ،   فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل اهللا بني املتحابني فيه          

كلمـا  ،  هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعـة املسـلمة             .. لبشرية يف طريقه  ا
كادت ترد املسـلمني    . وهذه مثرة من مثار طاعة أهل الكتاب      . جتمعت على منهج اهللا واعتصمت حببله     
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. معنيالذي يتآخون فيه جمـت    ،  وتقطع بينهم حبل اهللا املتني    . األولني كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض     
 . وهذه صلة هذه اآلية باآليات قبلها يف هذا السياق

مع ما قبلها يف السـياق ومـا         - فهي تشي .  على أن مدلول اآلية أوسع مدى من هذه احلادثة        
وإثـارة الفتنـة    ،  بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق مشل الصف املسلم يف املدينة             - بعدها

ومن االستماع إىل كيدهم    ،  يرات القرآنية املتوالية من إطاعة أهل الكتاب      والتحذ. والفرقة بكل الوسائل  
هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه اجلماعة املسلمة مـن            .. ومن التفرق كما تفرقوا   ،  ودسهم

وهو دأب يهود يف كـل   .. ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار   ،  كيد اليهود يف املدينة   
 ! يف كل مكان، و عملها اليوم وغدا يف الصف املسلموه. زمان

هـذه الوظيفـة     .. فأما وظيفة اجلماعة املسلمة اليت تقوم على هاتني الركيزتني لكي تنهض ا           
واخلري علـى   ،  واملعروف على املنكر  ،  ولتغليب احلق على الباطل   ،  الضرورية إلقامة منهج اهللا يف األرض     

فهـي   .. ووفق منهجه ،  لها أنشئت اجلماعة املسلمة بيد اهللا وعلى عينه       هذه الوظيفة اليت من أج     .. الشر
 : اليت تقررها اآلية التالية

وأولئـك هـم    ،  ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر    ،  ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري      " 
  ..  " املفلحون

بد من سلطة يف األرض     ال  . وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر    ،   فال بد من مجاعة تدعو إىل اخلري      
والذي يقرر أنه ال بد من سلطة هو مـدلول الـنص            . تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر       

عـن   " ـي  " وهناك. باملعروف " أمر " ولكن هناك كذلك  . إىل اخلري  " دعوة " فهناك. القرآين ذاته 
 ال يقوم ما إال ذو سـلطان       " مر والنهي األ " فإن،  وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غري ذي سلطان       . املنكر

 .. 
سلطة تقوم على الـدعوة      .. إنه ال بد من سلطة تأمر وتنهى       ..  هذا هو تصور اإلسالم للمسألة    

سلطة تقوم   .. سلطة تتجمع وحداا وترتبط حببل اهللا وحبل األخوة يف اهللا          .. إىل اخلري والنهي عن الشر    
 " دعوة " وحتقيق هذا املنهج يقتضي    .. حقيق منهج اهللا يف حياة البشر     على هاتني الركيزتني جمتمعتني لت    

 عن املنكـر  " وتنهى " باملعروف " تأمر " ويقتضي سلطة. إىل اخلري يعرف منها الناس حقيقة هذا املنهج   
فمنهج اهللا يف األرض ليس      ..  " وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا       :  " واهللا يقول  .. فتطاع.. 
علـى حتقيـق    ،  أما الشطر اآلخر فهو القيام بسلطة األمر والنهي       . فهذا شطر . رد وعظ وإرشاد وبيان   جم
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وصيانة تقاليد اجلماعة اخلرية من أن يعبث ا كل ذي هـوى            ،  املعروف ونفي املنكر من احلياة البشرية     
مرىء برأيـه   وضمانة هذه التقاليد الصاحلة من أن يقول فيها كل ا         ،  وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة     

 ! زاعما أن هذا هو اخلري واملعروف والصواب، وبتصوره
تكليـف لـيس بـاهلني وال        - من مث  -  والدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر       

، ومصاحل بعضـهم ومنـافعهم    ،  وإىل اصطدامه بشهوات الناس ونزوام    ،  إذا نظرنا إىل طبيعته   ،  باليسري
وفيهم اهلابط الـذي يكـره      . وفيهم احلاكم املتسلط  . وفيهم اجلبار الغاشم   .وغرور بعضهم وكربيائهم  

وفيهم الظـامل الـذي     . وفيهم املنحل الذي يكره اجلد    . وفيهم املسترخي الذي يكره االشتداد    . الصعود
ويعرفـون  ،  وفيهم وفيهم ممن ينكرون املعروف     .. وفيهم املنحرف الذي يكره االستقامة    . يكره العدل 

واملنكـر  ،  وإال أن يكون املعروف معروفا    ،  إال أن يسود اخلري   ،  وال تفلح البشرية  ،   تفلح األمة  وال. املنكر
  .. وتطاع .. وهذا ما يقتضي سلطة للخري وللمعروف تأمر وتنهى .. منكرا

لتقوم علـى  . اإلميان باهللا واألخوة يف اهللا:  ومن مث فال بد من مجاعة تتالقى على هاتني الركيزتني       
وكلتامها ضرورة من ضرورات هذا     ،  ر العسري الشاق بقوة اإلميان والتقوى مث بقوة احلب واأللفة         هذا األم 

فقال . وجعل القيام به شريطة الفالح    . وكلفها به هذا التكليف   ،  الدور الذي ناطه اهللا باجلماعة املسلمة     
 : عن الذين ينهضون به

  ..  " وأولئك هم املفلحون " 
فهذه اجلماعة هي الوسط الـذي      . ورة من ضرورات املنهج اإلهلي ذاته      إن قيام هذه اجلماعة ضر    

. هو الوسط اخلري املتكافل املتعاون على دعوة اخلـري        . يتنفس فيه هذا املنهج ويتحقق يف صورته الواقعية       
عمـل   .. واملنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم      . املعروف فيه هو اخلري والفضيلة واحلق والعدل      

. واحلق فيه أقـوى مـن الباطـل       . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة     .  فيه أيسر من عمل الشر     اخلري
 وصانع الشر فيه جيد مقاومة وخذالنا     . فاعل اخلري فيه جيد على اخلري اعوانا       .. والعدل فيه أنفع من الظلم    

ألن كل ما حولـه     ،   كبري جهد  إنه البيئة اليت ينمو فيها اخلري واحلق بال        .. ومن هنا قيمة هذا التجمع    .. 
ألن كل ما حولـه يعارضـه   ، واليت ال ينمو فيها الشر والباطل إال بعسر ومشقة. وكل من حوله يعاونه  

 . ويقاومه
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 ..  والتصور اإلسالمي عن الوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشـخاص          
فال بد إذن من وسط خاص يعـيش        . هريا أصيال خيتلف يف هذا كله عن التصورات اجلاهلية اختالفا جو        

 . ومن بيئة غري البيئة اجلاهلية، ال بد له من وسط غري الوسط اجلاهلي. فيه هذا التصور بكل قيمه اخلاصة
ويتنفس أنفاسه  ،  فيحيا فيه هذا التصور   ؛   هذا الوسط اخلاص يعيش بالتصور اإلسالمي ويعيش له       

وحـني  . ه الذايت بال عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومـه           وينمو منو ،  الطبيعية يف طالقة وحرية   
وحني توجـد القـوة     . توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر           

 . الغامشة اليت تصد عن سبيل اهللا جتد من يدافعها دون منهج اهللا يف احلياة
اإلميان بـاهللا كـي     . ة القائمة على ركيزيت اإلميان واألخوة      هذا الوسط يتمثل يف اجلماعة املسلم     

وترجع إىل ميـزان    ،  يتوحد تصورها للوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص        
وتتجه بوالئها كله   ،  وتتحاكم إىل شريعة واحدة من عند اهللا      ،  واحد تقوم به كل ما يعرض هلا يف احلياة        

كي يقوم كياا علـى احلـب       . واألخوة يف اهللا   ..  على حتقيق منهج اهللا يف األرض      إىل القيادة القائمة  
، اإليثار املنطلق يف يسر   . وتتضاعف ما مشاعر اإليثار   ،  والتكافل اللذين ختتفي يف ظالهلما مشاعر األثرة      

 . املطمئن الواثق املرتاح، املندفع يف حرارة
: على اإلميان باهللا   .. على هاتني الركيزتني   - املدينةيف   -  وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل    

واليقظـة  ،  وتقـواه ومراقبتـه   ؛  ومتثل صفاه يف الضمائر    - سبحانه - ذلك اإلميان املنبثق من معرفة اهللا     
. والـود ،  احلب الفياض الرائق  . وعلى احلب . واحلساسية إىل حد غري معهود إال يف الندرة من األحوال         

لـوال  ،  وبلغت تلك اجلماعة يف ذلك كله مبلغا       .. التكافل اجلاد العميق  . التكافلو،  الود العذب اجلميل  
ولكنـها  ، وقصة املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار قصة من عامل احلقيقة     ! لعد من أحالم احلاملني   ،  أنه وقع 

مل اخللد  ولكنها يف طبيعتها من عا    . وهي قصة وقعت يف هذه األرض     ! يف طبيعتها أقرب إىل الرؤى احلاملة     
 ! واجلنان

  ..  وعلى مثل ذلك اإلميان ومثل هذه األخوة يقوم منهج اهللا يف األرض يف كل زمان
وينذرها عاقبة الذين محلوا    ؛   ومن مث يعود السياق فيحذر اجلماعة املسلمة من التفرق واالختالف         

وسلمها للجماعة  ،  لراية منهم فرتع اهللا ا  ،  مث تفرقوا واختلفوا   - من أهل الكتاب   - أمانة منهج اهللا قبلها   
 : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فوق ما ينتظرهم من العذاب .. املسلمة املتآخية
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. وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم              " 
وقوا العذاب  فذ؟  أكفرمت بعد إميانكم  : فأما الذين اسودت وجوههم   . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    

  ..  " وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون. مبا كنتم تكفرون
فنحن يف مشـهد     ..  وهنا يرسم السياق مشهدا من املشاهد القرآنية الفائضة باحلركة واحليوية         

هذه  .. يف وجوه ومسات  . ولكن يتمثل يف آدميني أحياء    . هول ال يتمثل يف الفاظ وال يف أوصاف       . هول
وهذه وجوه كمـدت مـن      ،  فابيضت من البشر والبشاشة   ،  وفاضت بالبشر ،  وجوه قد أشرقت بالنور   

ولكنه اللذع  . وليست مع هذا متروكة إىل ما هي فيه        .. واسودت من الكآبة  ،  وغربت من الغم  ،  احلزن
 : بالتبكيت والتأنيب

 .  "  .! فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون؟ أكفرمت بعد إميانكم " 
 .  " وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون " 

 . على طريقة القرآن ..  وهكذا ينبض املشهد باحلياة واحلركة واحلوار
ومعـىن النعمـة    .  وهكذا يستقر يف ضمري اجلماعة املسلمة معىن التحذير من الفرقة واالختالف          

 . باإلميان واالئتالف .. اإلهلية الكرمية
كـي  . الذين حتذر أن تطيعهم، كذا ترى اجلماعة املسلمة مصري هؤالء القوم من أهل الكتاب       وه

  .. وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه. ال تشاركهم هذا املصري األليم يف العذاب العظيم
،  ويعقب على هذا البيان ملصائر الفريقني تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خطـوط السـورة العريضـة               

والعدل املطلق يف حكم اهللا     . وجدية اجلزاء واحلساب يوم القيامة    . الوحي والرسالة يتضمن إثبات صدق    
 : ورجعة األمر إليه يف كل حال. وملكية اهللا املفردة ملا يف السماوات وما يف األرض. يف الدنيا واآلخرة

ات ومـا   وهللا ما يف السماو   . وما اهللا يريد ظلما للعاملني    ،  تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق      " 
  ..  " وإىل اهللا ترجع األمور. يف األرض

. نتلوها عليك بـاحلق   : تلك آيات اهللا وبيناته لعباده     .. تلك املصائر . تلك احلقائق .  تلك الصور 
وهي تترتل بـاحلق  . وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات      ؛  فهي حق فيما تقرره من مبادىء وقيم      

وما يريد ـا اهللا أن      . وتوقيع اجلزاءات ،  وتقرير املصائر ،  قرير القيم وممن له احلق يف ت    ؛  ممن ميلك ترتيلها  
ولكل ما يف السماوات وما     . وهو املالك ألمر السماوات واألرض    . فهو احلكم العدل  . يوقع بالعباد ظلما  
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، وأن جيري العـدل ، إمنا يريد اهللا بترتيب اجلزاء على العمل أن حيق احلق. وإليه مصري األمور . يف األرض 
ال كما يدعي أهل الكتاب أم لن متسهم النـار إال أيامـا              .. وأن متضي األمور باجلد الالئق جبالل اهللا      

 ! معدودات
|     |     | 

 مث يصف هلا أهل الكتـاب ؛ ليعرفها مكاا وقيمتها وحقيقتها! بعدئذ يصف األمة املسلمة لنفسها 
ويطمئن املسلمني مـن     - ثواب اإلميان وخريه  إمنا يبني حقيقتهم ويطمعهم يف      ،  وال يبخسهم قدرهم   -

وللذين كفـروا منـهم     . ولن ينصروا عليهم  ،  فهم لن يضروهم يف كيدهم هلم وقتاهلم      . جانب عدوهم 
 : ال ينفعهم فيه ما أنفقوا يف احلياة الدنيا بال إميان وال تقوى، عذاب النار يف اآلخرة

ولـو  . وتؤمنون باهللا ،  نهون عن املنكر  وت،  تأمرون باملعروف . كنتم خري أمة أخرجت للناس     " 
وإن ،  لن يضـروكم إال أذى    . منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون   . آمن أهل الكتاب لكان خريا هلم     

إال حببل من اهللا وحبل      - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا     . يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون     
، ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اهللا     . املسكنةوضربت عليهم   ،  وباؤوا بغضب من اهللا    - من الناس 

من أهل الكتاب أمة قائمـة  . ليسوا سواء. ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . ويقتلون األنبياء بغري حق   
ويأمرون باملعروف وينـهون    ،  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر   . يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون      

واهللا ،  وما يفعلوا من خري فلـن يكفـروه       . أولئك من الصاحلني  و،  عن املنكر ويسارعون يف اخلريات    
وأولئك أصـحاب   ،  إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا           . عليم باملتقني 

أصابت حرث قوم   ،  مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر          . النار هم فيها خالدون   
  ..  " وما ظلمهم اهللا ولكن أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم فأهلكته

،  إن شطر اآلية األوىل يف هذه اموعة يضع على كاهل اجلماعة املسلمة يف األرض واجبا ثقيال               
 : ويفردها مبكان خاص ال تبلغ إليه مجاعة أخرى، بقدر ما يكرم هذه اجلماعة ويرفع مقامها

  " .  .. وتؤمنون باهللا،  وتنهون عن املنكرتأمرون باملعروف، كنتم خري أمة أخرجت للناس " 
وهو يكاد يشي باليد املدبرة     . تعبري يلفت النظر  ،  املبين لغري الفاعل   " أخرجت "  إن التعبري بكلمة  

ومـن وراء السـتار    ،  وتدفعها إىل الظهور دفعا من ظلمات الغيـب       ؛  خترج هذه األمة إخراجا   ،  اللطيفة
حركة . لطيفة الدبيب ،  إا كلمة تصور حركة خفية املسرى      ..  اهللا السرمدي الذي ال يعلم ما وراءه إال      

 : وهلا حساب خاص، هلا مقام خاص. أمة ذات دور خاص. خترج على مسرح الوجود أمة
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  ..  " كنتم خري أمة أخرجت للناس " 
وتعرف أا أخرجت لتكـون  ، لتعرف حقيقتها وقيمتها؛  وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة  

واهللا يريد أن تكون القيادة للخـري ال للشـر يف هـذه    . مبا أا هي خري أمة   ،  ولتكون هلا القيادة  ،  يعةطل
إمنا ينبغي دائما أن تعطي هذه األمـم        . ومن مث ال ينبغي هلا أن تتلقى من غريها من أمم اجلاهلية           . األرض

والنظام ،  والتصور الصحيح ،  صحيحما تعطيه من االعتقاد ال    . وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     . مما لديها 
هذا واجبها الـذي حيتمـه عليهـا     .. والعلم الصحيح، واملعرفة الصحيحة ،  واخللق الصحيح ،  الصحيح

وهلـذا  . ويف مركز القيادة دائما، واجبها أن تكون يف الطليعة دائما  . وحتتمه عليها غاية وجودها   ،  مكاا
وهـي بتصـورها     .. هلا به إال أن تكون هي أهـال لـه         وال يسلم   ،  فهو ال يؤخذ ادعاء   ،  املركز تبعاته 

 - وبعمارا لـألرض  ،  فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي     . وبنظامها االجتماعي أهل له   ،  االعتقادي
ومن هذا يتبني أن املنهج الذي تقوم عليه هذه األمـة يطالبـها              .. أهال له كذلك   - قياما حبق اخلالفة  

 . وتدرك مقتضياته وتكاليفه، لو أا تتبعه وتلتزم به ..  السبق يف كل جمالويدفعها إىل؛ بالشيء الكثري
وأن تكون هلـا     .. أن تقوم على صيانة احلياة من الشر والفساد       ،   ويف أول مقتضيات هذا املكان    

ال عن جماملـة أو  . فهي خري أمة أخرجت للناس؛ القوة اليت متكنها من األمر باملعروف والنهي عن املنكر  
وليس توزيع االختصاصـات   - تعاىل اهللا عن ذلك كله علوا كبريا       - وال عن مصادفة أو جزاف    ،  باةحما

إمنا هو العمل اإلجيايب    ! كال ..  " حنن أبناء اهللا وأحباؤه   :  " والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     
 :  املعروف واملنكرمع اإلميان الذي حيدد، وإقامتها على املعروف، حلفظ احلياة البشرية من املنكر

  ..  " تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا " 
وبكـل مـا يف     ،  بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعـب       ،   فهو النهوض بتكاليف األمة اخلرية    

وكل  .. إنه التعرض للشر والتحريض على اخلري وصيانة اتمع من عوامل الفساد           .. طريقها من أشواك  
ولتحقيق الصورة اليت حيب اهللا     ؛  ولكنه كذلك ضروري إلقامة اتمع الصاحل وصيانته      ،   شاق هذا متعب 

  .. أن تكون عليها احلياة
فإن . والتعريف الصحيح للمعروف واملنكر   ،   وال بد من اإلميان باهللا ليوضع امليزان الصحيح للقيم        

وال بد من الرجـوع     . ازين وختتل فقد يعم الفساد حىت تضطرب املو     . اصطالح اجلماعة وحده ال يكفي    
يستند إىل قاعدة أخـرى غـري       . وللمعروف واملنكر ،  وللفضيلة والرذيلة ،  إىل تصور ثابت للخري وللشر    

 . اصطالح الناس يف جيل من األجيال
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ولإلنسان وغاية وجـوده    . بإقامة تصور صحيح للوجود وعالقته خبالقه     ،   وهذا ما حيققه اإلميان   
ومن الباعث علـى    . ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد األخالقية       .. ا الكون ومركزه احلقيقي يف هذ   

وسـلطان  ، ومن سـلطان اهللا يف الضـمائر  . إرضاء اهللا وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد 
 . شريعته يف اتمع تقوم احلراسة على هذه القواعد كذلك

أن ،  الناهون عـن املنكـر    ،  اآلمرون باملعروف ،  اخلريمث ال بد من اإلميان أيضا ليملك الدعاة إىل          
، وهم يواجهون طاغوت الشر يف عنفوانـه وجربوتـه        . وحيتملوا تكاليفه ،  ميضوا يف هذا الطريق الشاق    

وثقلـة  ، وكلـل العـزائم  ، ويواجهون هبوط األرواح  ،  ويواجهون طاغوت الشهوة يف عرامتها وشدا     
وكل زاد سـوى زاد اإلميـان        .. وسندهم هو اهللا  . هي اإلميان وعدم  ،  وزادهم هو اإلميان   .. املطامع

 ! وكل سند غري سند اهللا ينهار، وكل عدة سوى عدة اإلميان تفل. ينفد
 وقد سبق يف السياق األمر التكليفي للجماعة املسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالـدعوة                

ليـدهلا  .  فقد وصفها اهللا سبحانه بأن هذه صفتها       أما هنا ،  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر    ،  إىل اخلري 
اليت تعرف ـا يف اتمـع       ،  على أا ال توجد وجودا حقيقيا إال أن تتوافر فيها هذه السمة األساسية            

فهـي   - مع اإلميان باهللا   - فإما أن تقوم بالدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر          . اإلنساين
وغري متحققة فيهـا صـفة      ،  وأما أن ال تقوم بشيء من هذا فهي غري موجودة         . موجودة وهي مسلمة  

 . اإلسالم
ويف السنة كذلك طائفـة     . ندعها ملواضعها ،   ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية تقرر هذه احلقيقة       

 : وتوجيهاته نقتطف بعضها ع صاحلة من أوامر الرسول
من رأى منكم منكرا فليغريه     :  " ليقو ع مسعت رسول اهللا  : قال ا  عن أيب سعيد اخلدري   

 )1( " فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان، فإن مل يستطع فبلسانه، بيده
ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصـي تـهم          " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن ابن مسعود  

، م بـبعض  فضرب اهللا تعاىل قلوب بعضـه     ،  فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم  ،  فلم ينتهوا ،  علماؤهم
ال والـذي   :  " فقال - وكان متكئا  - مث جلس  .. ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مرمي       

 .  أي تعطفوهم وتردوهم)2( " نفسي بيده حىت تأطروهم على احلق أطرا
                                                 

 .  أخرجه مسلم)1(
 .  أخرجه أبو داود والترمذي)2(
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والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن        " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن حذيفة 
 . )1( " مث تدعونه فال يستجيب لكم،  أن يبعث عليكم عقابا منهأو ليوشكن اهللا، املنكر

إذا عملت اخلطيئة يف األرض     :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن عرس ابن عمرية الكندي    
 . )2( " ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها

إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند       :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن أيب سعيد اخلدري   
 )3( "  .. سلطان جائر

ورجل قـام إىل    . سيد الشهداء محزة  :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن جابر بن عبد اهللا    
  .. )4( " فقتله، فأمره واه، سلطان جائر

. تمع أيضـا  وضروراا هلذا ا  ،  وكلها تقرر أصالة هذه السمة يف اتمع املسلم        ..  وغريها كثري 
وهي إىل جانب النصوص القرآنية زاد حنن غافلون عن         . وهي حتتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة      

 . )5(قيمته وعن حقيقته 
  ..  مث نعود إىل الشطر اآلخر من اآلية األوىل يف هذه اموعة

 ..   " منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خريا هلم " 
يستعصمون به من   ،  خري هلم يف هذه الدنيا    . فهو خري هلم  .  وهو ترغيب ألهل الكتاب يف اإلميان     

إذ تعجز  . واليت ما تزال حترمهم جتمع الشخصية     ،  الفرقة واهللهلة اليت كانوا عليها يف تصورام االعتقادية       
 - مـن مث   - تهم االجتماعية فتقوم أنظم ،  هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام االجتماعي حليام        

، عرجاء أو معلقة يف اهلواء ككل نظام اجتماعي ال يقوم على أساس اعتقادي شـامل              ،  على غري أساس  
وخـري هلـم يف      .. ومقام اإلنسان يف هذا الكون    ،  ولغاية الوجود اإلنساين  ،  وعلى تفسري كامل للوجود   

 . اآلخرة يقيهم ما ينتظر غري املؤمنني من مصري
 : ال يبخس الصاحلني منهم حقهم، ان كذلك حلاهلم مث هو بي

                                                 
 .  أخرجه الترمذي)1(
 . أبو داود أخرجه )2(
 .  أخرجه أبو داود والترمذي)3(
 .  رواه احلاكم والضياء عن جابر رضي اهللا عنه)4(
 . دار الشروق" . قبل أن تدعوا فال أجيب :  " حملمد قطب فصل" قبسات من الرسول :  "  يراجع بتوسع كتاب)5(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

133

  ..  " منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون " 
، وأسد بـن عبيـد  ، منهم عبد اهللا بن سالم.  وقد آمن من أهل الكتاب مجاعة وحسن إسالمهم     

 - لويف آية تالية بالتفصـي     - وإىل هؤالء تشري اآلية هنا باإلمجال      .. وكعب بن مالك  ،  وثعلبة بن شعبة  
أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي      : حني مل يفوا مبيثاق اهللا مع النبيني      ،  أما األكثرون فقد فسقوا عن دين اهللا      

وفسقوا عن دين اهللا وهم يأبون االستسالم إلرادته يف إرسال آخر الرسل مـن              . وأن ينصره ،  جييء بعده 
أرادهـا للنـاس    ،  عة من عند اهللا   واتباع هذا الرسول وطاعته والحتكام إىل آخر شري       ،  غري بين إسرائيل  

 . أمجعني
وملا كانت لليهود حىت    ،   وملا كان بعض املسلمني ما يزالون على صالت منوعة باليهود يف املدينة           

فقد تكفل القرآن بتـهوين     ،  عسكرية واقتصادية حيسب حساا بعض املسلمني     : ذلك احلني قوة ظاهرة   
، ز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيام      وإبرا،  شأن هؤالء الفاسقني يف نفوس املسلمني     

 . وما كتب اهللا عليهم من الذلة واملسكنة، وتفرقهم شيعا وفرقا
ضربت عليهم الذلة   ،  مث ال ينصرون  ،  وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار   . لن يضروكم إال أذى    " 

. وضربت عليهم املسكنة  ،  وباؤوا بغضب من اهللا    - إال حببل من اهللا وحبل من الناس       - أين ما ثقفوا  
 .  " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون األنبياء بغري حق، ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اهللا

، ضمانة صرحية حيثما التقوا بأعدائهم هـؤالء      ،   ذا يضمن اهللا للمؤمنني النصر وسالمة العاقبة      
 : وهم معتصمون بدينهم ورم يف يقني

  ..  " وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون. أذىلن يضروكم إال  " 
، ولن يؤثر يف كينونة اجلماعة املسـلمة      ،   فلن يكون ضررا عميقا وال أصيال يتناول أصل الدعوة        

فأمـا حـني     .. واألمل الذاهب مع األيام   ،  إمنا هو األذى العارض يف الصدام      .. ولن جيليها من األرض   
، والنصر ليس هلم على املـؤمنني      - يف النهاية  - فاهلزمية مكتوبة عليهم  ،  ليشتبكون مع املسلمني يف قتا    

وكتبـت هلـم     " ضربت عليهم الذلـة    " ذلك أنه قد   .. وال ناصر هلم كذلك وال عاصم من املؤمنني       
حني يـدخلون يف ذمتـهم       - ال تعصمهم إال ذمة اهللا وذمة املسلمني      ،  فهم يف كل أرض يذلون    . مصريا

ومل تعرف يهود منذ ذلك احلني األمـن         - وتنيلهم األمن والطمأنينة  ،  واهلم إال حبقها  فتعصم دماءهم وأم  
وباءوا بغضب من   !  ..  " ولكن يهود مل تعاد أحدا يف األرض عداءها للمسلمني        . إال يف ذمة املسلمني   
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تعـيش يف    " وضربت علـيهم املسـكنة     " . كأمنا رجعوا من رحلتهم حيملون هذا الغضب       ..  " اهللا
  .. ائرهم وتكمن يف مشاعرهمضم

فما كانت معركة بني املسلمني وأهـل الكتـاب إال          . ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه اآلية       
وأقاموا منـهج اهللا يف     ،  ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم      - كتب اهللا فيها للمسلمني النصر    

ة املسلمني أو أن يتخلى املسـلمون عـن         وكتب ألعدائهم املذلة واهلوان إال أن يعتصموا بذم        - حيام
 . دينهم

فإذا هو سبب عام ميكن أن تنطبـق        .  ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر املكتوب على يهود        
 : إنه املعصية واالعتداء: مهما تكن دعواهم يف الدين، آثاره على كل قوم

ك مبا عصـوا وكـانوا   ذل. ويقتلون األنبياء بغري حق، ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اهللا     " 
 .  " يعتدون

 - أو عدم االحتكام إليها وتنفيذها يف واقع احليـاة        ،  سواء بإنكارها أصال   -  فالكفر بآيات اهللا  
 - وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء يف آية أخـرى يف السـورة              . وقتل األنبياء بغري حق   

وهذه هي املؤهالت    .. وللهزمية والذلة واملسكنة   ،هذه هي املؤهالت لغضب اهللا     .. والعصيان واالعتداء 
 - بغري حق  - الذين يسمون أنفسهم  . اليت تتوافر اليوم يف البقايا الشاردة يف األرض من ذراري املسلمني          

فينالون عليها كل ما كتبه اهللا على اليهود        ،  هذه هي املؤهالت اليت يتقدمون ا إىل رم اليوم        ! مسلمني
فلينظر قبـل أن    ؟  ملاذا نغلب يف األرض وحنن مسلمون     : فإذا قال أحد منهم   . ة واملسكنة من اهلزمية والذل  

 ! مث يقول! ؟ ومن هم املسلمون، ما هو اإلسالم: يقوهلا
فيقرر أن أهـل الكتـاب     ،  يعود السياق عليهم باالستثناء   ،   وإنصافا للقلة اخلرية من أهل الكتاب     

ويقـرر  . فإذا هي حال املؤمنني الصـادقني     ،  اهلم مع رم  يصور ح . فهناك املؤمنون . ليسوا كلهم سواء  
 . جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصاحلني

. يتلون آيات اهللا آناء الليـل وهـم يسـجدون     ،  من أهل الكتاب أمة قائمة    . ليسوا سواء  " 
 وأولئك. ويسارعون يف اخلريات  ،  وينهون عن املنكر  ،  ويأمرون باملعروف ،  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر   

  ..  " واهللا عليم باملتقني، وما يفعلوا من خري فلن يكفروه. من الصاحلني
، وكامال شـامال  ،  فقد آمنوا إميانا صادقا عميقا    .  وهو صورة وضيئة للمؤمنني من أهل الكتاب      

وقـد ضـوا     .. آمنوا باهللا واليوم اآلخـر     .. وقاموا على حراسة هذا الدين    ،  وانضموا للصف املسلم  
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فـأمروا   - خري أمة أخرجت للنـاس     - وحققوا مسة األمة املسلمة اليت انضموا إليها      ،  انبتكاليف اإلمي 
، فجعلوه اهلدف الذي يسابقون فيـه     ،  وقد رغبت نفوسهم يف اخلري مجلة      .. باملعروف ووا عن املنكر   

هلم أم  وهذا الوعد الصادق    . ومن مث هذه الشهادة العلوية هلم أم من الصاحلني        ،  فسارعوا يف اخلريات  
  .. علم أم من املتقني - سبحانه - مع اإلشارة إىل أن اهللا. ولن يكفروا أجرا، لن يبخسوا حقا

ليحققها يف ذات نفسه كل من      ،  ويف هذا الوعد  ،   وهي صورة ترفع أمام الراغبني يف هذه الشهادة       
 . يشتاق إىل نورها الوضيء يف أفقها املنري

الكافرون الـذين لـن تـنفعهم أمـواهلم وال     . الكافرون، خرويف اجلانب اآل ..  هذا يف جانب  
ولن يناهلم شيء منها يف اآلخرة ألا مل تتصل خبط اخلـري        ،  ولن تنفعهم نفقة ينفقوا يف الدنيا     ؛  أوالدهم

وإال . وطريق موصول ،  وهدف ثابت ،  على تصور واضح  ،  اخلري املنبثق من اإلميان باهللا    . الثابت املستقيم 
وال ،  وال يرجع إىل أصل واضح مدرك مفهـوم       ،  وجنوح يصرفه اهلوى  ،  ارضة ال ثبات هلا   فاخلري نزوة ع  

  .. إىل منهج كامل شامل مستقيم
وأولئك أصحاب النـار    . إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا            " 

أصابت حـرث قـوم     ،  مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر          . هم فيها خالدون  
  ..  " ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم اهللا. ظلموا أنفسهم فأهلكته

 وهكذا ترتسم هذه احلقيقة يف مشهد ينبض باحلركة ويفيض باحلياة على طريقة التعبري القـرآين               
  .. اجلميل

جيهم مـن   وال تن ،  وال تصلح فدية هلم من العذاب     ،   إن أمواهلم وأوالدهم ليست مبانعتهم من اهللا      
حىت ولو أنفقوه فيما يظنونه     ،  وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أمواهلم فهو ذاهب هالك           .. النار
. ولكن القرآن ال يعرب هكذا كما نعـرب . ونابعا من اإلميان، فال خري إال أن يكون موصوال باإلميان   . خريا

  .. . إمنا يرسم مشهدا حيا نابضا باحلياة
إا عاصـفة   . مث إذا العاصفة ب   . فهو حرث . ن أمام حقل قد يأ لإلخصاب      إننا ننظر فإذا حن   

فيصور ،  واللفظة ذاا كأا مقذوف يلقى بعنف     . حترق هذا احلرث مبا فيها من صر      ! باردة ثلجية حمرقة  
 ! وإذا احلرث كله مدمر خراب. معناه جبرسه النفاذ
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ذلك مثل ما ينفق    ! وإذا احلرث كله يباب   . الكيتم فيها الدمار واهل   .  إا حلظة يتم فيها كل شيء     
ومثل ما بأيديهم من نعم األوالد       - ولو كان ينفق فيما ظاهره اخلري والرب       - الذين كفروا يف هذه الدنيا    

  .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. كلها إىل هالك وفناء .. واألموال
 .  " وما ظلمهم اهللا ولكن أنفسهم يظلمون " 

له . فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصال    ،  الذين تنكبوا املنهج الذي جيمع مفردات اخلري والرب        فهم  
والفلتة ،  والرغبة الغامضة ،  فال يترك للرتوة العارضة    .. وله طريق معلوم  ،  وله دافع مفهوم  ،  هدف مرسوم 

  .. اليت ال ترجع إىل منهج ثابت مستقيم
فإذا ذهـب   . الل واالنفالت من عصمة احلبل املمدود      هم الذين اختاروا ألنفسهم الشرود والض     

فلم يغن عنهم   ،  وإذا أصاب حرثهم كله الدمار     - حىت ما ينفقونه فيما ظاهره اخلري      - عملهم كله هباء  
مبا اختاروه ألنفسهم   ،  إمنا هو ظلمهم ألنفسهم   . هلم - تعاىل - فما يف هذا ظلم من اهللا      .. مال وال ولد  

 . من تنكب وشرود
 يتقرر أن ال جزاء على بذل وأن ال قيمة لعمل إال أن يرتبط مبنهج اإلميان وإال أن يكون                    وهكذا

وال جيادل يف هذا القرار إال الـذين        ؛  يقول اهللا هذا ويقرره فال تبقى بعده كلمة إلنسان         .. باعثه اإلميان 
  .. جيادلون يف آيات اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

|     |     | 
وكشفا ملا يف جداهلم من     ،  اية الدرس الذي ابتدأ بيانا ملا يف سلوك أهل الكتاب من احنراف           ويف  

دون أن  ،  وتوجيها للجماعة املسلمة لتنهض بتكاليفهـا     ،  وفضحا ملا يريدونه باملسلمني من سوء     ،  مغالطة
ملقطع الطويل من السورة    واية هذا ا  ،  يف اية هذا الدرس    .. تلقي باال إىل اادلني املنحرفني الفاسقني     

وأن جتعل منـهم أمنـاء   ، كلها جييء التحذير للجماعة املسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيني بطانة      
ما نزال  ،  جييء هذا التحذير يف صورة شاملة خالدة       .. وهم للذين آمنوا عدو   ،  على أسرارها ومصاحلها  

فغفل عنـها أهـل هـذا       ،   القرآن احلي  صورة رمسها هذا  . ويف كل أرض  ،  نرى مصداقها يف كل وقت    
 : فأصام من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر واألذى واملهانة. القرآن

قد بدت  . ودوا ما عنتم  . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال            " 
ها أنتم أوالء   . لونقد بينا لكم اآليات إن كنتم تعق      . وما ختفي صدورهم أكرب   ،  البغضاء من أفواههم  
وإذا خلوا عضـوا علـيكم      ،  آمنا: وإذا لقوكم قالوا  ،  وتؤمنون بالكتاب كله  ،  حتبوم وال حيبونكم  
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، أن متسسكم حسنة تسـؤهم    . إن اهللا عليم بذات الصدور    ،  موتوا بغيظكم : قل. األنامل من الغيظ  
  " إن اهللا مبا يعملون حميط    . وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا      . وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا    

 .. 
، تسجل املشـاعر الباطنـة    ،  وشواهد املالمح ،  ناطقة بدخائل النفوس  ،  إا صورة كاملة السمات   

وتسجل بذلك كله منوذجا بشريا مكرورا يف كل زمـان          . واحلركة الذاهبة اآليبة  ،  واالنفعاالت الظاهرة 
 - يتظاهرون للمسلمني . املسلمة من أعداء  ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول اجلماعة       . ويف كل مكان  

وينخدع املسلمون ـم    . فتكذم كل خاجلة وكل جارحة    . باملودة - يف ساعة قوة املسلمني وغلبتهم    
وال يقصـرون يف اعنـات      ،  وهم ال يريدون للمسلمني إال االضطراب واخلبال      ،  فيمنحوم الود والثقة  

 . ما واتتهم الفرصة يف ليل أو ار، والدسوالكيد هلم ، املسلمني ونثر الشوك يف طريقهم
|     |     | 

كانت تنطبق ابتـداء  ، وما من شك أن هذه الصورة اليت رمسها القرآن الكرمي هذا الرسم العجيب 
وترسم صورة قوية للغـيظ الكظـيم الـذي كـانوا           ؛  على أهل الكتاب ااورين للمسلمني يف املدينة      

يف الوقت الـذي    ؛  وللنوايا السيئة اليت جتيش يف صدورهم     ،  شر املبيت ولل،  يضمرونه لإلسالم واملسلمني  
وما يزال يأمنهم   ،  وما يزال يفضي إليهم باملودة    ،  كان بعض املسلمني ما يزال خمدوعا يف أعداء اهللا هؤالء         

ال خيشى مغبـة اإلفضـاء إلـيهم        ،  ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء    ؛  على أسرار اجلماعة املسلمة   
ويوعيها لكيد  ،  يبصر اجلماعة املسلمة حبقيقة األمر    ،  فجاء هذا التنوير وهذا التحذير     .. ألسراربدخائل ا 

ومل جييء  . وال تغسل أحقادهم مودة من املسلمني وصحبة      ،  الذين ال خيلصون هلا أبدا    ،  أعدائها الطبيعيني 
 تواجه واقعا دائما  ،  دائمةفهو حقيقة   ،  هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تارخيية معينة         

  .. كما نرى مصداق هذا فيما بني أيدينا من حاضر مكشوف مشهود.. 
بطانة من ناس هـم دوـم يف        . أال يتخذوا بطانة من دوم    :  واملسلمون يف غفلة عن أمر رم     

 عن أمـر    املسلمون يف غفلة   .. وأال جيعلوهم موضع الثقة والسر واالستشارة     . احلقيقة واملنهج والوسيلة  
وكـل  ،  وكل نظـام  ،  وكل موضع ،  وكل شأن ،  رم هذا يتخذون من أمثال هؤالء مرجعا يف كل أمر         

 ! وكل طريق، وكل منهج، تصور
ويفتحون هلم صـدورهم    ؛  يوادون من حاد اهللا ورسوله    ،   واملسلمون يف غفلة من حتذير اهللا هلم      

 : ول للجماعة املسلمة يف أي جيلواهللا سبحانه يقول للجماعة املسلمة األوىل كما يق. وقلوم
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  ..  " ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب " 
 :  واهللا سبحانه يقول

وإذا ،  آمنـا : وإذا لقوكم قالوا  ،  وتؤمنون بالكتاب كله  ،  ها أنتم أوالء حتبوم وال حيبونكم      " 
  ..  " خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ

 :  سبحانه يقول واهللا
  ..  " وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا، إن متسسكم حسنة تسؤهم " 

ومرة بعد مرة نكشف عـن املكيـدة         .. ولكننا ال نفيق  ،   ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب املرة     
ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقـادهم الـيت ال            . واملؤامرة تلبس أزياء خمتلفة ولكننا ال نعترب      

فنفتح هلم قلوبنا   ،  ومع ذلك نعود   .. وال تغلسها مساحة يعلمها هلم الدين     ،   ا ود يبذله املسلمون    يذهب
أو تبلغ بنا اهلزمية الروحية أن جناملـهم يف         ،  وتبلغ بنا ااملة  !  .. ونتخذ منهم رفقاء يف احلياة والطريق     

ويف تزوير تارخينا وطمـس     ،  المويف منهج حياتنا فال نقيمه على أساس اإلس       ،  عقيدتنا فنتحاشى ذكرها  
ومن مث حيل علينا جزاء     ! معامله كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بني أسالفنا وهؤالء األعداء املتربصني            

، ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا       . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي    . املخالفني عن أمر اهللا   
  .. ونلقى اخلبال الذي يدسونه يف صفوفنا

ونـدفع  ،  كيف نتقي كيدهم   - كما علم اجلماعة املسلمة األوىل     - ها هو ذا كتاب اهللا يعلمنا      و
 : ويفلت على السنتهم منه شواظ، وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم، أذاهم

  ..  " إن اهللا مبا يعملون حميط. وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا " 
وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق      ؛  وم إن كانوا أقوياء    فهو الصرب والعزم والصمود أمام ق     

وال التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقـاء         ؛  الصرب والتماسك ال االيار والتخاذل    . الوقيعة واخلداع 
هو  .. ومراقبته وحده . اخلوف من اهللا وحده   : مث هو التقوى   .. لشرهم املتوقع أو كسبا لودهم املدخول     

وحني  .. وال تعتصم حببل إال حبله    ،  فال تلتقي مع أحد إال يف منهجه      ،  ليت تربط القلوب باهللا   تقوى اهللا ا  
فال يستسـلم مـن     ،  وستشد هذه الرابطة من عزميته    ؛  يتصل القلب باهللا فإنه سيحقر كل قوة غري قوته        

 ! طلبا للنجاة أو كسبا للعزة، وال يواد من حاد اهللا ورسوله، قريب
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وما استمسك املسـلمون يف     . التماسك واالعتصام حببل اهللا    .. رب والتقوى الص:  هذا هو الطريق  
ووقـاهم اهللا   ،  إال عزوا وانتصروا   .. وحققوا منهج اهللا يف حيام كلها     ،  تارخيهم كله بعروة اهللا وحدها    

وما استمسك املسلمون يف تارخيهم كله بعـروة أعـدائهم          . وكانت كلمتهم هي العليا   ،  كيد أعدائهم 
واختذوا منهم بطانـة  ، واستمعوا إىل مشورم،  الذين حياربون عقيدم ومنهجهم سرا وجهرا     ،  الطبيعيني

وأذل ،  ومكن ألعـدائهم فـيهم    ،  إال كتب اهللا عليهم اهلزمية     .. وأصدقاء وأعوانا وخرباء ومستشارين   
فمن .  نافذة وأن سنة اهللا  ؛  والتاريخ كله شاهد على أن كلمة اهللا خالدة        .. وأذاقهم وبال أمرهم  ،  رقام

  .. فلن ترى عيناه إال آيات الذلة واإلنكسار واهلوان، عمي عن سنة اهللا املشهودة يف األرض
|     |     | 

وقد وصـل السـياق إىل ذروة       . وينتهي كذلك املقطع األول يف السورة     ؛  ذا ينتهي هذا الدرس   
 . وقمة املفاصلة الكاملة الشاملة؛ املعركة

عن مساحة اإلسالم يف وجه كل هـذا        ،  هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى      وحيسن قبل أن ننهي     
ولكنه ال حيرضهم على مقابلة الغـل واحلقـد         . فهو يأمر املسلمني أال يتخذوا بطانة من هؤالء       . العداء

 وللكينونة املسلمة ،  إمنا هي جمرد الوقاية للجماعة املسلمة وللصف املسلم       . والكراهية والدس واملكر مبثلها   
أما املسلم فبسماحة اإلسالم يتعامل      .. جمرد الوقاية وجمرد التنبيه إىل اخلطر الذي حييطها به اآلخرون         .. 

يتقي الكيد  ؛  ومبحبة اخلري الشامل يلقى الناس مجيعا     ؛  وبنظافة اإلسالم يعامل الناس مجيعا    ؛  مع الناس مجيعا  
وأن يصد عن   ،  وأن يفنت يف عقيدته   ،  ينهإال أن حيارب يف د    . وحيذر احلقد ولكنه ال حيقد    ،  ولكنه ال يكيد  

وأن يزيل العقبات اليت تصد النـاس       ،  وأن مينع الفتنة  ،  فحينئذ هو مطالب أن حيارب    . سبيل اهللا ومنهجه  
وحبا خلري البشر   . حيارب جهادا يف سبيل اهللا ال انتقاما لذاته       . وعن حتقيق منهجه يف احلياة    ،  عن سبيل اهللا  

ال حبـا للغلـب     . طيما للحواجز احلائلة دون إيصال هذا اخلري للنـاس        وحت. ال حقدا على الذين آذوه    
ال لتركيز  . وإقامة للنظام القومي الذي يستمتع اجلميع يف ظله بالعدل والسالم          .. واالستعالء واالستغالل 

 ! راية قومية وال لبناء امرباطورية
، يخ اجلماعة املسلمة األوىل   ويترمجها تار ؛   هذه حقيقة تقررها النصوص الكثرية من القرآن والسنة       

 . وهي تعمل يف األرض وفق هذه النصوص
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الـذين ينبغـي هلـا أن       . وما يصد البشرية عنه إال أعدى أعداء البشـرية        .  إن هذا املنهج خري   
فأدته مـرة   ،  وهذا هو الواجب الذي انتدبت له اجلماعة املسلمة        .. حىت تقصيهم عن قيادا   ،  تطاردهم

  .. حتت هذا اللواء .. واجلهاد ماض إىل يوم القيامة، وهي مدعوة دائما إىل أدائه. خري ما يكون األداء
|     |     | 

 +            ِلـيمع ِميعس اللّهاِل وِللِْقت قَاِعدم ِمِننيؤىُء الْموبت ِلكأَه ِمن توِإذْ غَدـت  121ومِإذْ ه 
    اللّهالَ وفْشأَن ت اِن ِمنكُمونَ       طَّآِئفَتِمنؤكَِّل الْموتلَى اللِّه فَلْيعا ومهِليٍر      122 وـدِبب اللّه كُمرصن لَقَدو 

 ِإذْ تقُولُ ِللْمؤِمِنني أَلَن يكِْفيكُم أَن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة          123وأَنتم أَِذلَّةٌ فَاتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ       
 بلَى ِإن تصِبرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم من فَوِرِهم هـذَا يمِددكُم ربكُـم        124 من الْمآلِئكَِة مرتَِلني     آالٍَف

      ِمنيوسآلِئكَِة مالْم نِة آالٍف مسمكُم بِ         125ِبخقُلُوب ِئنطْمِلتو ى لَكُمرشِإالَّ ب اللّه لَهعا جمـا    ومِه و
 ِليقْطَع طَرفًا من الَِّذين كَفَرواْ أَو يكِْبتهم فَينقَِلبواْ خآِئِبني          126النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه الْعِزيِز الْحِكيِم        

 وِللّـِه مـا ِفـي       128مونَ   لَيس لَك ِمن اَألمِر شيٌء أَو يتوب علَيِهم أَو يعذَّبهم فَِإنهم ظَـالِ             127
              ِحيمر غَفُور اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يِلم ِفرغِض يا ِفي اَألرماِت واوم129الس     ا الَّـِذينها أَيي 

         فِْلحت لَّكُملَع قُواْ اللّهاتفَةً واعضافًا معا أَضبأْكُلُواْ الرواْ الَ تن130ونَ  آم       تالَِّتـي أُِعـد ارقُواْ الناتو 
  ونَ       131ِللْكَاِفِرينمحرت لَّكُمولَ لَعسالرو واْ اللّهأَِطيعـٍة        132 ونجو كُمبن رٍة مِفرغواْ ِإلَى ماِرعسو 

      ِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو اتاوما السهضر133ع الَِّذين        الْكَـاِظِمنياء ورالضاء ورنِفقُونَ ِفي السي 
        ِسِننيحالْم ِحبي اللّهاِس وِن النع اِفنيالْعظَ وي134الْغ         مـهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَولُواْ فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو 

ر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمـونَ            ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلذُنوِبِهم ومن يغفِ     
135                ـرأَج مِنعا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجت اتنجو ِهمبن رةٌ مِفرغم مهآؤزج لَـِئكأُو 

  اِمِلني136الْع    ِمن قَب لَتخ قَد             كَـذَِّبنيـةُ الْماِقبكَانَ ع فواْ كَيظُرِض فَانواْ ِفي اَألرفَِسري ننس ِلكُم
137        ِقنيتِعظَةٌ لِّلْمومى ودهاِس وانٌ لِّلنيـذَا بنَ ِإن          138 هلَـواَألع مأَنـتوا ونزحالَ توا وِهنالَ تو 

   ِمِننيؤم م139كُنت  سسمـاِس               ِإن يالن نـيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُم
     الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلي140و   الَّـِذين اللّـه صحمِليو 

 حميواْ ونالْكَا آم ق  141ِفِرين             لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح أَم 
  اِبِرينونَ              142الصنظُرت مأَنتو وهمتأَير فَقَد هلْقَوِل أَن تِمن قَب تونَ الْمونمت مكُنت لَقَدـا   143 ومو 

م                  لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى أَعع متقُِتلَ انقَلَب أَو اتلُ أَفَِإن مسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسِإالَّ ر دمح
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         اِكِرينالش ِزي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضِه فَلَن ييِقبِإالَّ       144ع ـوتمفٍْس أَنْ تا كَانَ ِلنمِبـِإذِْن اهللا     و 
               ـاِكِرينِزي الشجنسا وهِتِه ِمنؤِة ناآلِخر ابثَو ِردن يما وهِتِه ِمنؤا نينالد ابثَو ِردن يمالً وجؤا مابِكت

145           هابا أَصواْ ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب هعلَ مقَات ِبين نن مكَأَيـا          ومفُواْ وـعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س م
     اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا ِفي             146اسافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو 

 فَآتاهم اللّه ثَواب الـدنيا وحسـن ثَـواِب        147ِرين  أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم الْكَافِ      
  ِسِننيحالْم ِحبي اللّهِة ولَـى    148اآلِخرع وكُمدـرواْ يكَفَـر واْ الَِّذينِطيعاْ ِإن تونآم ا الَِّذينها أَيي 

    اِسِرينواْ خنقَِلبفَت قَاِبكُم149أَع   م ِل اللّهب      اِصِرينالن ريخ وهو الَكُم150و     لِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننس 
                 ى الظَّـاِلِمنيثْوم ِبئْسو ارالن ماهأْوما ولْطَانلْ ِبِه سزني ا لَمكُواْ ِباللِّه مرا أَشِبم بعواْ الر151كَفَر 

     ِإذْ ت هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدا            وِد معن بم متيصعِر وِفي اَألم متعازنتو مى ِإذَا فَِشلْتتم ِبِإذِْنِه حهونسح
أَراكُم ما تِحبونَ ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمنكُم من يِريد اآلِخرةَ ثُم صرفَكُم عنهم ِليبتِليكُم ولَقَد عفَا                 

 ِإذْ تصِعدونَ والَ تلْوونَ علَى أحٍد والرسولُ يدعوكُم ِفي          152م واللّه ذُو فَضٍل علَى الْمؤِمِنني       عنكُ
               عا تِبم ِبريخ اللّهو كُمابا أَصالَ مو كُما فَاتلَى مواْ عنزحالَ تلِّكَي ماً ِبغغُم كُمفَأَثَاب اكُمرلُونَ  أُخ153م 

ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعِد الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَآِئفَةً منكُم وطَآِئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللّـِه             
ِإنَّ اَألمر كُلَّه ِللَِّه يخفُونَ ِفي أَنفُِسِهم       غَير الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُونَ هل لَّنا ِمن اَألمِر ِمن شيٍء قُلْ             

                     الَِّذين زرلَب وِتكُميِفي ب مكُنت ا قُل لَّوناها ها قُِتلْنٌء ميِر شاَألم ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا الَ يم
     و اِجِعِهمضلُ ِإلَى مالْقَت ِهملَيع كُِتب           ِليمع اللّهو ا ِفي قُلُوِبكُمم صحمِليو وِركُمدا ِفي صم اللّه ِليتبِلي

 ِإنَّ الَِّذين تولَّواْ ِمنكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن ِإنما استزلَّهم الشيطَانُ ِبـبعِض مـا               154ِبذَاِت الصدوِر   
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تكُونواْ كَالَِّذين كَفَـرواْ    155لّه عنهم ِإنَّ اللّه غَفُور حِليم       كَسبواْ ولَقَد عفَا ال   

اللّه وقَالُواْ ِإلخواِنِهم ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض أَو كَانواْ غُزى لَّو كَانواْ ِعندنا ما ماتواْ وما قُِتلُواْ ِليجعلَ                  
            ِصريلُونَ بمعا تِبم اللّهو ِميتيِيـي وحي اللّهو ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ـِبيِل      156ذَِلكِفي س ملَِئن قُِتلْتو 

 ِإللَى اهللا تحشـرونَ      ولَِئن متم أَو قُِتلْتم    157اللِّه أَو متم لَمغِفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ خير مما يجمعونَ           
158                  مهـنع ففَاع ِلكوح واْ ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضفَظ كُنت لَوو ملَه اللِّه ِلنت نٍة ممحا رفَِبم 

           لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو     كِِّلنيـوتالْم ِحبِإن  159 ي 
ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى اللّـِه فَلْيتوكِّـِل                  

يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُلُّ نفْـٍس مـا          وما كَانَ ِلنِبي أَن يغلَّ ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ            160الْمؤِمنونَ  
 أَفَمِن اتبع ِرضوانَ اللِّه كَمن باء ِبسخٍط من اللِّه ومأْواه جهنم وِبئْس             161كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ     
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  ِصري162الْم        عا يِبم ِصريب اللِّه واللّه ِعند اتجرد ملُونَ   هِإذْ         163م ـؤِمِننيلَـى الْمع اللّه نم لَقَد 
بعثَ ِفيِهم رسوالً من أَنفُِسِهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمن               

كُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا قُلْ هو ِمن ِعنـِد         أَولَما أَصابت  164قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبٍني     
    ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللّه فُِسكُم165أَن    لَمعِلـياِن فَِبـِإذِْن اللّـِه وعمقَى الْجالْت موي كُمابا أَصمو 

  ِمِننيؤالَّ  166الْم لَمعلْيو     لَـمعن واْ قَالُواْ لَـوفَعِبيِل اللِّه أَِو اداْ قَاِتلُواْ ِفي سالَوعت مِقيلَ لَهافَقُواْ ون ِذين
              و ِفي قُلُوِبِهم سا لَياِهِهم مقُولُونَ ِبأَفْواِن يِلِإلمي مهِمن بِئٍذ أَقْرموِللْكُفِْر ي مه اكُمنعباالً الَّتِقت  لَمأَع اللّه

 الَِّذين قَالُواْ ِإلخواِنِهم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَـادرؤوا عـن أَنفُِسـكُم            167ِبما يكْتمونَ   
     اِدِقنيص مِإن كُنت تولْ        168الْما باتوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسحالَ تو    ِهـمبر اء ِعنـديأَح 

 فَِرِحني ِبما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهـم أَالَّ                169يرزقُونَ  
ٍل وأَنَّ اللّـه الَ يِضـيع أَجـر          يستبِشرونَ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَض     170خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ      

  ِمِننيؤقَواْ              171الْماتو مهواْ ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابآ أَصِد معوِل ِمن بسالرواْ ِللِّه وابجتاس الَِّذين 
   ِظيمع ر172أَج        مج قَد اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه قَـالُواْ         آلَِّذينانـاً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمع

 فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه            173حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ     
شيطَانُ يخوف أَوِلياءه فَالَ تخافُوهم وخـافُوِن ِإن كُنـتم           ِإنما ذَِلكُم ال   174واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم     

  ِمِننيؤـلَ                 175معجأَالَّ ي اللّه ِريدئاً ييش واْ اللّهرضلَن ي مهونَ ِفي الْكُفِْر ِإناِرعسي الَِّذين نكزحالَ يو 
 ِإنَّ الَِّذين اشترواْ الْكُفْر ِباِإلمياِن لَن يضرواْ اللّه شـيئًا  176اب عِظيم   لَهم حظا ِفي اآلِخرِة ولَهم عذَ     

    أَِليم ذَابع هلُم177و                ـمِلـي لَهمـا نمِإن لِّأَنفُِسِهم ريخ مِلي لَهما نمواْ أَنكَفَر الَِّذين نبسحالَ يو 
 ما كَانَ اللّه ِليذَر الْمؤِمِنني علَى مآ أَنتم علَيـِه حتـى يِميـز            178 ولَهم عذَاب مِهني     ِليزدادواْ ِإثْما 

الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب وما كَانَ اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغيِب ولَِكن اللّه يجتِبي ِمن رسِلِه من يشاء فَـآِمنواْ                 
 ِظيمع رأَج قُواْ فَلَكُمتتواْ وِمنؤِإن تِلِه وسر179ِباللِّه و_  

|     |     | 
 - فيما سبق مـن السـورة      - والتوجيه والتحذير ،  والبيان والتنوير ،  من معركة اجلدل واملناظرة   
  .. معركة أحد .. ينتقل السياق إىل املعركة يف امليدان
كانـت   .. إمنا كانت معركة كذلك يف الضـمري   ؛   يف امليدان وحده    وغزوة أحد مل تكن معركة    

ألن ميدان القتال فيها مل يكن إال جانبا واحدا من ميداا اهلائـل الـذي               . معركة ميداا أوسع امليادين   
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، ودوافعها وكواحبهـا  ،  وأطماعها وشهواا ،  وتصوراا ومشاعرها ،  ميدان النفس البشرية   .. دارت فيه 
وبأفعل وأمشل ما يعاجل احملـاربون      ،  يعاجل هذه النفس بألطف وأعمق    . وكان القرآن هناك  ..  على العموم 

 ! أقرام يف الرتال
انتصار  .. وكان االنتصار الكبري فيها بعد النصر واهلزمية      ،  وكانت اهلزمية ثانيا  ،   وكان النصر أوال  

واستقرار املشاعر علـى هـذه احلقـائق        ؛املعرفة الواضحة والرؤية املستنرية للحقائق اليت جالها القرآن       
متحـررة   - بعد ذلك  - وانطالق اجلماعة املسلمة  ،  ومتييز الصفوف ،  ومتحيص النفوس . استقرار اليقني 

وذلك بتميز املنـافقني يف     . يف الصف املسلم  ،  وتأرجح املشاعر ،  ومتيع القيم ،  من كثري من غبش التصور    
. ويف الشعور والسلوك  ،  يف القول والفعل  ،   الصدق ووضوح مسات النفاق ومسات   ،  الصف إىل حد كبري   

ومقتضيات ذلك كله مـن االسـتعداد       ،  واحلركة به ،  وتكاليف الدعوة إليه  ،  ووضوح تكاليف اإلميان  
والتوكل على  ،  والتزام الطاعة واالتباع بعد هذا كله     ،  واالستعداد بالتنظيم ،  واالستعداد بالتجرد ،  باملعرفة

ويف املـوت   ،  ورد األمر إىل اهللا وحده يف النصر واهلزمية       ،  طوات الطريق يف كل خطوة من خ    ،  اهللا وحده 
 . ويف كل أمر ويف كل اجتاه، واحلياة

ومـن وراء   ،  وكانت هذه احلصيلة الضخمة اليت استقرت يف اجلماعة املسلمة من وراء األحداث           
لو عاد   ..  والغنيمة من حصيلة النصر   - مبا ال يقاس   - أكرب وأخطر ،  التوجيهات القرآنية بعد األحداث   

وقد كانت اجلماعة املسلمة إذ ذاك أحوج مـا تكـون هلـذه              .. املسلمون من الغزوة بالنصر والغنيمة    
وكان الرصيد الباقي منها    . كانت أحوج إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة         .. احلصيلة الضخمة 

وكان تدبري اهللا العلوي مـن      . غنيمةلألمة املسلمة يف كل جيل أهم وأبقى كذلك من حصيلة النصر وال           
ومن وراء اهلزميـة    ،  وراء ما بدا يف املوقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع والغبش يف الصف املسلم             

، كان تدبري اهللا العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق سنة اهللا اجلاريـة              .. اليت نشأت عن هذه الظواهر    
لتنال هذه احلصـيلة    ،  له اخلري للجماعة املسلمة يف ذلك احلني      تدبريا ك ،  حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة   

وليبقـى لألمـة    . والتنسيق والتنظيم ،  والتمحيص والتميز ،  والوعي والنضح ،  الضخمة من العربة والتربية   
ولو كان  . املسلمة يف أجياهلا املتعاقبة هذا الرصيد من التجارب واحلقائق والتوجيهات اليت ال تقدر بثمن             

 !  هو النصر والغنيمةهذا الثمن
وميـدان  ،  ميدان النفس : ليبدأها القرآن يف ميداا األكرب    ،   لقد انتهت املعركة يف ميدان األرض     

وعـن  ،  عن علم وعن حكمـة    ،  وصنع ذه اجلماعة ما تصنعه يد اهللا      . احلياة الشاملة للجماعة املسلمة   
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مـن وراء الضـر واألذى      ،  ري العظـيم  وكان فيه اخل  . وكان ما شاءه اهللا وما دبره     . وعن بصرية ،  خربة
 . واالبتالء الشاق املرير

 ولعل مما يلفت النظر يف التعقيب القرآين على أحداث املعركة هو ذلك االزدواج العجيب بـني                
وبـني التوجيهـات     .. والتوجيهات املباشرة على هذه املشاهد والوقائع     ،  استعراض مشاهدها ووقائعها  

وثقلـة  ،  وحتريرها من ربقة الشـهوات    ،  وختليصها من غبش التصور   ،  فوساألخرى املتعلقة بتصفية الن   
 . والرغبات الدفينة. وضعف احلرص والشح، وظلمة اخلطيئة، وظالم األحقاد، املطامع

عن الربا والنـهي     - يف صدد التعقيب على معركة حربية      - الكالم،   ولعل مما يلفت النظر أكثر    
رغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية يف النتـائح السـيئة            على ال ،  وعن الشورى واألخذ ا   ،  عنه

 ! للمعركة
وتعدد ،  ويف احلياة اإلنسانية  ،  سعة املساحة اليت يعمل فيها املنهج القرآين يف النفس البشرية          ..  مث

  .. وتكاملها العجيب، وتداخلها، نقط احلركة فيها
بون لشيء مـن ذلـك االزدواج وهـذه     ولكن الذين يدركون طبيعة هذا املنهج الرباين ال يعج 

فاملعركة احلربية يف احلركة اإلسالمية ليست معركة أسلحة وخيل         . وهذا التكامل ،  وهذا التداخل ،  السعة
فهذه املعركة اجلزئية ليست منعزلة عن املعركة الكـربى          .. وتدبري حريب فحسب  ،  ورجال وعدة وعتاد  

إا ذات ارتباط وثيـق بصـفاء ذلـك          .. ماعة املسلمة وعامل التنظيم االجتماعي للج   ،  يف عامل الضمري  
وتقعد به دون الفرار    ،  وحترره من األوهاق والقيود اليت تطمس على شفافيته       ،  وجترده،  وخلوصه،  الضمري
وفق ،  وكذلك هي ذات ارتباط وثيق باألوضاع التنظيمية اليت تقوم عليها حياة اجلماعة املسلمة            ! إىل اهللا 

وعلـى   - ال يف نظام احلكم وحده     - نهج الذي يقوم على الشورى يف احلياة كلها       امل. منهج اهللا القومي  
 ! والتعاون والربا ال جيتمعان يف نظام. النظام التعاوين ال النظام الربوي

معركـة يف ميـدان    - كما قلنا - على إثر معركة مل تكن،  والقرآن كان يعاجل اجلماعة املسلمة    
ومن  .. وميدان احلياة الواقعية  ،  ميدان النفس البشرية  .  يف امليدان األكرب   إمنا كانت معركة  . القتال وحده 

وعرج على طاعة اهللا    ؛  وعرج على اإلنفاق يف السراء والضراء فحض عليه       ؛  مث عرج على الربا فنهى عنه     
وعلى اإلحسان والتطهر مـن     ،  وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس      ؛  ورسوله فجعلها مناط الرمحة   

كما عرج علـى رمحـة اهللا       . فجعلها كلها مناط الرضوان   ؛  والتوبة وعدم اإلصرار  ،   باالستغفار اخلطيئة
وعلـى  . وعلى مبدأ الشورى وتقريره يف أحرج األوقات      . ولني قلبه للناس   ع املتمثلة يف رمحة الرسول   
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لى الغـزوة مـن   وعلى البذل والتحذير من البخل يف اية ما نزل يف التعقيب ع. األمانة اليت متنع الغلول   
  .. آيات

الذي يتضمن  ؛  ألنه مادة إعداد اجلماعة املسلمة للمعركة يف نطاقها الواسع        .  عرج على هذا كله   
االنتصار على النفس   . معركة التعبئة الكاملة لالنتصار الكبري    . املعركة احلربية يف إطاره وال يقتصر عليها      

 . القيم واألوضاع السليمة حلياة اجلماعة الشاملةواالنتصار يف تقرير ، والشهوات واملطامع واألحقاد
.  وعرج على هذا كله ليشري إىل وحدة هذه العقيدة يف مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كلـه               

وإىل وحدة  . والتوجه إليه يف حساسية وتقوى    ،  والعبودية له ،  حمور العبادة هللا  : ورده كله إىل حمور واحد    
وإىل الترابط بني مجيع هـذه      . يف كل حال من أحواهلا    ،  ينونة البشرية كلها  منهج اهللا يف اهليمنة على الك     
وتأثري كل حركـة مـن      ،  وإىل وحدة النتائج النهائية للنشاط اإلنساين كله      . األحوال يف ظل هذا املنهج    

 . وكل جزئية من جزئيات التنظيم يف هذه النتائج النهائية، حركات النفس
فالنفس ال تنتصر يف املعركة احلربية إال       . ليست مبعزل عن املعركة    وإذن فهذه التوجيهات الشاملة     

إمنا  " : أحد " والذين تولوا يوم التقى اجلمعان يف     ،  حني تنتصر يف املعارك الشعورية واألخالقية والنظامية      
والذين انتصروا يف معارك العقيدة وراء أنبيـائهم هـم          . استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب      

والتطهر مـن   . وااللتصاق بركنه الركني  ،  وااللتجاء إىل اهللا  ،  ين بدأوا املعركة باالستغفار من الذنوب     الذ
واطـراح  ! وليست مبعزل عن امليدان   ،  والرجوع إىل كنفه من عدة النصر     ،  الذنوب إذن وااللتصاق باهللا   

. ىل النصر من اتمع الربـوي واتمع التعاوين أقرب إ  ؛  النظام الربوي إىل النظام التعاوين من عدة النصر       
والتضـامن  ،  فالسيطرة على النفس قوة من قوى املعركة      ،  وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر       

 . والتواد يف اتمع املتسامح قوة ذات فاعلية كذلك
مر ورد األ . حقيقة قدر اهللا   ..  كذلك كان من احلقائق اليت اتكأ عليها السياق من بدئه إىل ايته           

ويف الوقت ذاته تقرير سـنة اهللا يف        . وتصحيح التصور يف هذه النقطة تصحيحا حامسا جازما       . إليه مجلة 
وطاعتـهم  ،  وخطئهم وإصابتهم ،  ترتيب العواقب اليت حتل بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم          

، وأداة للمشـيئة ، واعتبارهم بعد هذا كله ستارا للقـدرة    . ومتسكهم باملنهج وتفريطهم فيه   ،  ومعصيتهم
 . وقدرا من قدر اهللا حيقق به ما يشاء سبحانه

إمنا هـو تـدبري اهللا      . إشعار اجلماعة املسلمة أن ليس هلا من أمر النصر شيء          .. يف النهاية  ..  مث
وليس هلا من مثار النصر شيء من أشياء هـذه          . وأجرها هي على اهللا   . من خالل جهادها  ،  لتنفيذ قدره 
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. إمنا حلساب األهداف العليا الـيت يشـاؤها اهللا        .  اخلاص يؤتيها اهللا النصر إذ يشاء      وال حلساا . األرض
وفق ما يقع من اجلماعة املسلمة مـن تقصـري   ،  فإا حني تقع بناء على جريان سنة اهللا       . وكذلك اهلزمية 

وجتلية  ،ومتييز الصفوف ،  لتمحيص النفوس ؛  إمنا تقع لتحقيق غايات يقدرها اهللا حبكمته وعلمه       ،  وتفريط
  .. وجالء السنن للمستبصرين، وإقامة املوازين، وإقرار القيم، احلقائق

ما ملم يقـم    ؛   وال قيمة وال وزن يف نظر اإلسالم لالنتصار العسكري أو السياسي أو االقتصادي            
. والفوز على الشـهوة ، والغلبة على اهلوى،  يف االنتصار على النفس   ،  هذا كله على أساس املنهج الرباين     

وليكون كل جهد يف    . ليكون كل نصر نصرا هللا وملنهج اهللا      . تقرير احلق الذي إراده اهللا يف حياة الناس       و
إمنا اخلري  . وال خري فيها للحياة وال للبشرية     . وإال فهي جاهلية تنتصر على جاهلية     . سبيل اهللا ومنهج اهللا   

وال حق يف هـذا الكـون       .  وحده إنه منهج اهللا  . واحلق واحد ال يتعدد   . أن ترتفع راية احلق لذات احلق     
وحني ختلـص   . ويف نظام احلياة الواقعية   . وانتصاره ال يتم حىت يتم أوال يف ميدان النفس البشرية         . غريه

. ومن قيودها وأصفادها  ،  ومن أدراا وأحقادها  ،  ومن مطامعها وشهواا  ،  النفس من حظ ذاا يف ذاا     
وحني تنسلخ من قوا ومـن وسـائلها ومـن          .  واألوهاق وحني تفر إىل اهللا متحررة من هذه األثقال       

وحني حتكم منهج اهللا يف األمر      . بعد الوفاء بواجبها من اجلهد واحلركة     ،  لتكل األمر كله إىل اهللا    ،  أسباا
حني يتم هذا كله حيتسب االنتصار يف املعركـة         . وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها      ،  كله

الـذي  ، وإال فهو انتصار اجلاهلية على اجلاهلية. يف ميزان اهللا.  أو االقتصادية انتصارا احلربية أو السياسية  
 ! ال وزن له عند اهللا وال قيمة

يف التعقيب على املعركة الـيت دارت يـوم         ،  وكان ذلك الشمول  ،   ومن مث كان ذلك االزدواج    
 . ن جوانبه الكثريةالذي يعد ميدان القتال جانبا واحدا م، يف ذلك امليدان الفسيح، أحد

|     |     | 
موجز أحـداث   وقبل أن نأخذ يف استعراض ذلك التعقيب القرآين على أحداث املعركة حيسن أن 

لندرك مواضع التعقيـب والتوجيـه حـق        ؛  نلخص وقائعها كما وردت يف روايات السرية       غزوة أحد 
 : ول الوقائع واألحداثيف تنا، ولنراقب طريقة التربية اإلهلية بالقرآن الكرمي، اإلدراك

يف ظل الظـروف     - الذي تبدو فيه  ،  ذلك االنتصار الكامل  ،   كان املسلمون قد انتصروا يف بدر     
فرأس يف قـريش    . وقد قتل اهللا بأيديهم أئمة الكفر ورءوسه من قريش        . رائحة املعجزة  - اليت وقع فيها  

وكانـت  . املسلمني ألخذ الثأر  فأخذ يؤلب على     - بعد ذهاب أشرافهم يف بدر     - أبو سفيان بن حرب   
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فتآمر املشركون على رصد ما فيهـا  ؛ القافلة اليت حتمل متاجر قريش قد جنت فلم تقع يف أيدي املسلمني        
 . من أموال حلرب املسلمني

 وخرج ـم يف     )1( وقد مجع أبو سفيان قريبا من ثالثة آالف من قريش وأحالفهم واألحابيش             
، مث أقبل م حنو املدينة    . وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن وال يفروا       ؛شوال من السنة الثالثة للهجرة    

 . فرتل قريبا من جبل أحد
وكان رأيه أال خيرجوا مـن      ؟  أم ميكث يف املدينة   ،  أخيرج إليهم : أصحابه ع  واستشار رسول اهللا  

 )2(اء من فوق البيـوت  والنس، فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفواه األزقة ؛  وأن يتحصنوا ا  ،  املدينة
 - فبادرت مجاعـة كـبرية مـن الصـحابة         ]رأس املنافقني   [  ووافقه على هذا الرأي عبد اهللا بن أيب       

حىت بدا أن هذا    . فأشاروا عليه باخلروج وأحلوا عليه يف ذلك       - ومعظمهم من الشبان ممن فام يوم بدر      
، وخرج عليهم ،  ولبس ألمته  ل شةبيت عائ  - ودخل بيته  ع فنهض. هو الرأي السائد يف اجلماعة    

إن أحببت أن   ،  يا رسول اهللا  : فقالوا! على اخلروج  ع أكرهنا رسول اهللا  : وقالوا. وقد انثىن عزم أولئك   
ما ينبغي لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت حيكم اهللا بينه             " ع فقال رسول اهللا  . متكث يف املدينة فافعل   

فللشورى وقتها حىت إذا انتهت جاء وقت العزم        ؛  سا نبويا عاليا  وألقى عليهم بذلك در    "  .. وبني عدوه 
إمنـا   .. وإعادة الشورى والتأرجح بـني اآلراء     ،  ومل يعد هناك جمال للتردد    . واملضي والتوكل على اهللا   

  .. متضي األمور لغاياا ويفعل اهللا بعد ذلك ما يشاء
وأنه أدخل يـده    ،  أى أن بقرا تذبح   ور،  أن يف سيفه ثلمة   : قد رأى يف منامه    ع وكان رسول اهللا  

وتأول البقر بنفر مـن أصـحابه       . فتأول الثلمة يف سيفه برجل يصاب من أهل بيته         .. يف درع حصينة  
ولكنه يف الوقت ذاته كان ميضي نظـام    . وكان إذن يرى عاقبة املعركة     .. وتأول الدرع باملدينة  . يقتلون

وبرصيد التجارب  ،  واألمم تريب باألحداث  . ريب أمة لقد كان ي   .. ونظام احلركة بعد الشورى   ،  الشورى
ويستقر عليـه   ،  الذي تستقر عليه مشاعره   ،  مث لقد كان ميضي قدر اهللا      .. الذي تتمخض عنه األحداث   

  .. كما حيسها يف قلبه املوصول، فيمضي وفق مواقع هذا القدر، قلبه

                                                 
 . حبشاأل: وقد مسوا كذلك لتحالفهم إىل جوار مكان يقال له.  هم من األعراب)1(
:  على ما قرره اإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتابه         - صلى اهللا عليه وسلم      - اعتمدنا يف تقرير أن هذا كان رأي النيب          )2(

 . زاد املعاد
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ى الصالة مبـن بقـي يف       واستعمل ابن أم مكتوم عل    ،  يف ألف من أصحابه    ع  وخرج رسول اهللا  
: وقـال . عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث العسـكر       : انعزل رأس النفاق  ،  فلما صار بني املدينة وأحد    ،  املدينة

يـوخبهم   ب والد جابر بن عبـد اهللا      - فتبعهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام      ! خيالفين ويسمع للفتية  
لو نعلم أنكم تقـاتلون مل      : قالوا.  ادفعوا أو،  تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا    : ويقول. وحيضهم على الرجوع  

 . فرجع عنهم وسبهم! نرجع
فاملعركة هي معركة اإلميـان      ع فأىب ..  وسأله قوم من األنصار أن يستعينوا حبلفائهم من يهود        

:  " وقـال  - حني يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له       - والنصر من عند اهللا   ؟  والكفر فما ليهود ا   
فخرج به بعض األنصار حىت نزل الشعب مـن أحـد يف            " ؟    ا على القوم من كثب    من رجل خيرج بن   

 . وى الناس عن القتال حىت يأمرهم، وجعل ظهره إىل أحد، عدوة الوادي
 وكانوا مخسني  - واستعمل على الرماة  ،  فيهم مخسون فارسا  ،   فلما أصبح تعبأ للقتال يف سبعمائة     

وأال يفـارقوه ولـو رأوا الطـري تتخطـف     ، ن يلزموا مركزهم وأمره وأصحابه أ  ،  عبد اهللا ابن جبري    -
 . وأمرهم أن ينضحوا املشركني بالنبل لئال يأتوا املسلمني من ورائهم. وكانوا خلف اجليش. العسكر

وجعل على إحدى انبـتني     . وأعطى اللواء مصعب بن عمري    . بني درعني  ع  وظاهر رسول اهللا  
فرد مـن استصـغره عـن       ،  واستعرض الشبان يومئذ  . نذر بن عمرو  وعلى األخرى امل  ،  الزبري بن العوام  

وزيد ابـن   ،  والرباء بن عازب  ،  وأسيد بن ظهري  ،  وأسامة بن زيد  ،  وكان منهم عبد اهللا بن عمرو     . القتال
وكان منهم مسرة بـن     . وأجاز من رآه مطيقا   . وعمرو بن حزام  ،  وعرابة بن أوس  ،  وزيد بن ثابت  ،  أرقم

 ! ما مخس عشرة سنةورافع بن خديج وهل، جندب
فجعلوا على ميمنتهم خالد بـن      . وفيهم مائتا فارس  .  وتعبأت قريش للقتال وهم يف ثالثة آالف      

 . وعلى امليسرة عكرمة بن أيب جهل، الوليد
وكان شجاعا بطـال خيتـال عنـد        . سيفه إىل أيب دجانة مساك بن خرشة       ع  ودفع رسول اهللا  

 . احلرب
 فسماه رسول اهللا   " الراهب " وكان يسمى . أبو عامر الفاسق   وكان أول من بدر من املشركني       

 ع وجـاهر رسـول اهللا    ،  فلما جاء اإلسالم شرق به    . وكان رأس األوس يف اجلاهلية     " . الفاسق " ع
ووعدهم . وحيضهم على قتاله   ع وذهب إىل قريش يؤلبهم على رسول اهللا      ،  فخرج من املدينة  ،  بالعداوة
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فقالوا . وتعرف إليهم ،  فنادى قومه . فكان أول من لقي املسلمني    . الوا معه بأن قومه إذا رأوه أطاعوه وم     
 . مث قاتل املسلمني قتاال شديدا! لقد أصاب قومي بعدي شر: فقال! ال أنعم اهللا بك عينا يا فاسق: له

ومحزة بن عبد   ،  هو وطلحة بن عبيد اهللا    . وملا نشب القتال أبلى أبو دجانة األنصاري بالء حسنا        
  .. وسعد بن الربيع، والنضر بن أنس، وعلي بن أيب طالب ،املطلب

. حيث قتل من هؤالء سبعون من صناديدهم      ؛   وكانت الدولة أول النهار للمسلمني على الكفار      
وحىت مشرت النساء ثيـان عـن أرجلـهن         . حىت انتهوا إىل نسائهم   . وازم أعداء اهللا وولوا مدبرين    

 ! هاربات
أال  ع تركوا مراكزهم اليت أمـرهم رسـول اهللا       ،  ملشركني وانكشافهم  فلم رأى الرماة هزمية ا    

وظنوا أن  ،  فلم يسمعوا  ع فذكرهم أمريهم عهد رسول اهللا    ! الغنيمة! الغنيمة،  يا قوم : وقالوا. يربحوها
 ! وأخلوا الثغر يف أحد، فذهبوا يف طلب الغنيمة! ليس للمشركني رجعة

 فوجدوا الثغر خاليا فاحتلوه من خلـف ظهـور          فكر يف خيل املشركني   ،   عندئذ أدركها خالد  
 ! فأحاطوا م، وأقبل املنهزمون من املشركني حني رأوا خالدا والفرسان قد علوا املسلمني. املسلمني

واسـتوىل  ،  ووقع اهلرج واملـرج يف الصـف      ،  فدارت الدائرة على املسلمني   ،   وانقلبت املعركة 
وكثر القتل واستشهد من املسلمني من كتب اهللا        . توقعها أحد هلول املفاجأة اليت مل ي    ،  االضطراب والذعر 

وقد أفرد إال من نفر يعدون على األصابع قاتلوا عنـه            ع وخلص املشركون إىل رسول اهللا    . له الشهادة 
وهشمت البيضة علـى  . وكسرت سنه الرباعية اليمىن يف الفك األسفل   ع وقد جرح وجهه  . حىت قتلوا 

وسقط يف حفرة من احلفر اليت كان أبو عامر الفاسق          ،  جارة حىت وقع جلنبه   ورماه املشركون باحل  . رأسه
 . وغاصت حلقتان من حلق املغفر يف وجنته. يكيد ا املسلمني! قد حفرها وغطاها

فكانت الطامة اليت هدت ما      .. أن حممد قتل  :  ويف وسط هذا اهلول احمليط باملسلمني صاح صائح       
مما أصام مـن اليـأس      ،  قام مهزومني هزمية منكرة ال حياولون قتاال      فانقلبوا على أع  ،  بقي من قواهم  

 ! والكالل
وقد انتهى إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد          ا  وملا ازم الناس مل ينهزم أنس بن النضر       

 ع قتل رسـول اهللا   : فقالوا؟  ما جيلسكم : فقال! اهللا يف رجال من املهاجرين واألنصار قد ألقوا بأيديهم        
مث استقبل املشـركني     ع فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا       ؟  فما تصنعون باحلياة بعده   : فقال
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ووجـد   .. فقاتل حىت قتل! يا سعد واها لريح اجلنة إين أجدها من دون أحد : ولقي سعد بن معاذ فقال    
  .. عرفته ببنانه. ومل تعرفه إال أخته. به بضع وسبعون ضربة

فصـاح  . كعب بن مالك  ،  وكان أول من عرفه حتت املغفر     . و املسلمني حن ع  وأقبل رسول اهللا  
واجتمـع إليـه    . أن اسكت : فأشار بيده  ع هذا رسول اهللا  . أبشروا. يا معشر املسلمني  : بأعلى صوته 

 .. وفيهم أبو بكر وعمر واحلارث بن الصمة األنصاري وغريهـم         . وضوا معه إىل الشعب   . املسلمون
كان يطعمه يف   . أيب بن خلف على جواد له امسه العود        ع بل أدرك رسول اهللا   فلما امتدوا صعودا يف اجل    

فلمـا   .. بل أنا أقتله إن شـاء اهللا      : قال ع فلما مسع بذلك رسول اهللا    . أقتل عليه حممدا  : مكة ويقول 
وقد أيقن أنـه    . فذهب خيور كالثور  . احلربة من احلارث وطعن ا عدو اهللا يف ترقوته         ع أدركه تناول 

 ! ومات بالفعل يف طريق عودته! من قبل ع كما قال رسول اهللا. لمقتو
أفيكم : فقال. ال جتيبوه  ع فقال رسول اهللا  ؟  أفيكم حممد :  وأشرف أبو سفيان على اجلبل فنادى     

. ومل يسأل إال عن هؤالء الثالثة     . فلم جييبوه ؟  أفيكم عمر بن اخلطاب   : فقال. فلم جييبوه ؟  ابن أيب قحافة  
إن . يـا عـدو اهللا    : نفسه أن قال   ا فلم ميلك عمر  . أما هؤالء فقد كفيتموهم   : ومهخماطبا ق : فقال

! مل آمر ا ومل تسؤين    ،  قد كان يف القوم مثلة    : فقال! وقد أبقى اهللا لك ما يسوؤك     . الذين ذكرم أحياء  
، حني بقـرت بطنـه    . بعد أن قتله وحشي    ا يشري بذلك إىل ما صنعته زوجه هند جبثمان محزة        [ 

  ]! فالكتها مث لفظتها. رجت كبدهواستخ
اهللا أعلـى   : قولـوا : قال؟  مباذا جنيبه : قالوا؟  أال جتيبونه  ع فقال رسول اهللا  ! اعلُ هبل :  مث قال 

اهللا : قولوا: قال؟  مباذا جنيبه : قالوا؟  أال جتيبونه  ع قال رسول اهللا  ! لنا العزى وال عزى لكم    : قال. وأجل
. ال سـواء   : ا فقال عمر . يوم بيوم بدر واحلرب سجال    : فيانقال أبو س   .. موالنا وال موىل لكم   

 . قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار
فظن املسلمون أم قصدوا املدينـة لسـيب الـذراري          ،   وملا انقضت املعركة انصرف املشركون    

أخـرج يف آثـار      " – ت   - لعلي بن أيب طالب    ع فقال النيب . فشق ذلك عليهم  . وإحراز األموال 
وإن . فإن هم جنبوا اخليل وامتطوا اإلبل فإم يريدون مكـة . وماذا يريدون، فانظر ماذا يصنعون  ،  مالقو

فوالذي نفسي بيده لو أرادوها ألسرين إلـيهم مث         . كانوا ركبوا اخليل وساقوا اإلبل فإم يريدون املدينة       
  "  .. ألناجزهم فيها

 . ووجهوا مكة، بوا اخليل وامتطوا اإلبلفجن. فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون:  قال علي
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أصبتم شوكتهم  ،  مل تصنعوا شيئا  : وقال بعضهم ،   فلما كانوا يف بعض الطريق تالوموا فيما بينهم       
فبلـغ   .. فارجعوا حىت نستأصل شـأفتهم . مث تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس جيمعون لكم    ،  وحدهم

ال خيرج معنا إال مـن      :  "  إىل لقاء عدوهم وقال    وندم إىل املسري  ،  فنادى يف الناس   ع ذلك رسول اهللا  
فاستجاب له املسلمون على مـا       " . ال:  " قال. أركب معك : فقال له عبد اهللا بن أيب      " . شهد القتال 

يا رسـول اهللا    : وقال. وأستأذنه جابر بن عبد اهللا    . مسعا وطاعة : وقالوا؛  م من اجلرح الشديد واخلوف    
، فأذن يل أسري معـك    ،  وإمنا خلفين أيب على بناته يوم أحد      ،  ال كنت معك  إين أحب أال تشهد مشهدا إ     

وأقبل معبد بن أيب معبد اخلزاعي      ؛  واملسلمون معه حىت بلغوا محراء األسد      ع فسار رسول اهللا  ،  فأذن له 
ومـا  : فقال،  ومل يعلم بإسالمه  ،  فلحقه بالروحاء ،  فأمره أن يلحق بأيب سفيان فيخذله      ع إىل رسول اهللا  

وقد ندم  ،  وخرجوا يف مجع مل خيرجوا يف مثله      ،  حممد وأصحابه قد حترقوا عليكم    : فقال؟  ك يا معبد  وراء
ما أرى أن ترحتل حىت يطلـع اجلـيش وراء    : فقال؟  ما تقول : فقال. من كان ختلف عنهم من أصحام     

فـإين لـك    فال تفعـل    : قال. واهللا لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصلهم     : فقال أبو سفيان  ! هذه األكمة 
 . فرجعوا على أعقام إىل مكة! ناصح

وأوقر لك  ،  هل لك أن تبلغ حممدا رسالة     : فقال؛   ولقي أبو سفيان بعض املشركني يريدون املدينة      
أبلغ حممدا أنا قد مجعنا الكرة لنستأصـله ونستأصـل   : قال. نعم: قال؟ راحلتك زبيبا إذا أتيت إىل مكة     

وأقاموا ثالثة أيام   . ومل يفت ذلك يف عضدهم    . بنا اهللا ونعم الوكيل   حس: فلما بلغهم قوله قالوا   . أصحابه
  .. فعادوا إىل املدينة. مث عرفوا أن املشركني أبعدوا يف طريقهم إىل مكة منصرفني. ينتظرون

|     |     | 
ممـا  ، وال يسجل كل ما وقع فيها، وبعد فإن هذا امللخص ألحداث الغزوة ال يصور كل جوانبها     

 : تكملة لرسم اجلو واستحيائه، ومن مث نذكر بعض الوقائع املوحية .. ملثل والعربةهو موضع ا
حني أفرد يف فترة اضطراب      ع  كان عمرو ابن قميئة من املشركني الذين خلصوا إىل رسول اهللا          

ومـا  ،  والصيحة بأن حممدا قتـل    ،  وإحاطة الكفار باملسلمني  ،  عقب ختلي الرماة عن أماكنهم    ،  املعركة
 . يف صفوف املسلمني وعزائمهمصنعته 

 ويف هذه الغمرة اليت يطيش فيها احلليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية تقاتـل عـن                  
ولكن وقته درعان كانتـا     ،  وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة       . قتاال شديدا  ع رسول اهللا 

  .. وضرا هو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. عليه
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وال يكشف رسول   ،  وهو ال يتحرك  ،  والنبل يقع فيه   ع وكان أبو دجانة يترس بظهره على النيب       
 . ع اهللا

يف  .. حىت يصرع ،  ويقف دونه وحده   ع  وكان طلحة بن عبيد اهللا يثوب سريعا إىل رسول اهللا         
عـن  انصرف الناس كلهم ،  ملا كان يوم أحد   : قال أبو بكر الصديق   : صحيح ابن حبان عن عائشة قالت     

! كن طلحـة  : قلت. فرأيت بني يديه رجال يقاتل عنه وحيميه       ع فكنت أول من فاء إىل النيب      ع النيب
وإذا هـو   . فلم أنشب أن أدركين أبو عبيدة بن اجلـراح        ! فداك أيب وأمي  ! كن طلحة ! فداك أيب وأمي  
دونكم أخـاكم    :ع فقال. فإذا طلحة بني يديه صريعا     ع فدفعنا إىل النيب  ،  حىت حلقين ،  يشتد كأنه طري  

فذهبت ألنزعها  . حىت غابت حلقة من حلق املغفر يف وجنته       ،  يف وجنته  ع وقد رمي النيب  . فقد أوجب 
، فأخذ أبو عبيدة السـهم بفيـه      : قال! نشدتك اهللا يا أبا بكر إال تركتين      : فقال أبو عبيدة   ع عن النيب 

قـال أبـو   . ت ثنية أيب عبيدة   فندر،  مث استل السهم بفيه    ع فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول اهللا      
فجعـل  ،  فأخذه: قال! نشدتك اهللا يا أبا بكر إال تركتين      : فقال أبو عبيدة  ،  مث ذهبت آلخذ اآلخر   : بكر

دونكم أخـاكم فقـد      " ع مث قال رسول اهللا    .. فندرت ثنية أيب عبيدة األخرى    ،  ينضنضه حىت استله  
 . عشرة ضربةوقد أصابته بضع . فأقبلنا على طلحة نعاجله: قال " أوجب

، فكان يصب املاء على اجلرح     ع باملاء لغسل جرح رسول اهللا     - كرم اهللا وجهه   -  وجاء علي 
فألصـقتها  ،  فأحرقتـها ،  أخذت قطعة من حصري   ،  فلما رأت أن الدم ال يكف     . تغسله ل وفاطمة

 . باجلرح فاستمسك الدم
: فقال " جمه:  " فقال له . حىت أنقاه  ع  وقد مص مالك والد أيب سعيد اخلدري جرح رسول اهللا         

 "  من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا           :  " ع فقال النيب ،  مث ذهب ! واهللا ال أجمه أبدا   
 .. 

فلما رهقـوه   . أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش          ع  ويف صحيح مسلم أنه   
من :  " مث رهقوه فقال  . فقاتل حىت قتل  ،  األنصارفتقدم رجل من    " ؟    من يردهم عين وله اجلنة    :  " قال

 " ع فقال رسول اهللا  . فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة      "  .. يردهم عين فله اجلنة وهو رفيقي يف اجلنة       
وترس عليه أبو دجانة بظهـره كمـا        . مث جالدهم طلحة حىت أجهضهم عنه      "  .. ما انصفنا أصحابنا  

أنه وهو يصعد اجلبل واملشركون يتبعونـه        ع لغ اإلعياء برسول اهللا   وقد ب  .. حىت اجنلت الكربة  ،  أسلفنا
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فصـلى ـم    . وحانت الصالة . فجلس طلحة حتته حىت صعدها    ،  أراد أن يعلو صخرة فلم يستطع ملا به       
 . جالسا

 :  ومن أحداث هذا اليوم كذلك
 محل علـى    فلما متكن منه  ،  شد على أيب سفيان    ]امللقب حبنظلة الغسيل    [  إن حنظلة األنصاري  

قام من فوره إىل    ،  فإنه ملا مسع صيحة احلرب وهو مع امرأته       . وكان جنبا . حنظلة شداد ابن األسود فقتله    
، فسـألوا امرأتـه   ؟  سلوا أهله ما شأنه   : مث قال . أصحابه أن املالئكة تغسله    ع فأخرب رسول اهللا  . اجلهاد

 ! فأخربم اخلرب
فجعلت أطـوف  : قال. أحد أطلب سعد بن الربيعيوم  ع بعثين رسول اهللا:  وقال زيد بن ثابت 

. ورمية بسهم ،  وضربة بسيف ،  ما بني طعنة برمح   ،  وبه سبعون ضربة  ،  فأتيته وهو بآخر رمق   ،  بني القتلى 
وعلـى  : فقال؟  أخربين كيف جتدك  : ويقول لك ،  يقرأ عليك السالم   ع إن رسول اهللا  . يا سعد : فقلت

ال عذر لكم عند اهللا     : وقل لقومي األنصار  . أجد ريح اجلنة  يا رسول اهللا    : قل له . السالم ع رسول اهللا 
 . وفاضت نفسه من وقته .. وفيكم عني تطرف ع إن خلص إىل رسول اهللا

أشـعرت أن  . يا فالن: فقال، وهو يتشحط يف دمه،   ومر رجل من املهاجرين برجل من األنصار      
 . اتلوا عن دينكمفق، إن كان حممد قد قتل فقد بلغ: فقال األنصاري؟ حممدا قد قتل

أنت : مبشر بن عبد املنذر يقول يل     ،  قبل أحد ،  رأيت يف النوم  :  وقال عبد اهللا بن عمرو بن حرام      
قلت له أمل تقتـل يـوم      . نسرح فيها حيث نشاء   ،  يف اجلنة : فقال؟  وأين أنت . فقلت. قادم علينا يف أيام   

  "  .. ذه الشهادة يا أبا جابره:  " فقال ع فذكرت ذلك لرسول اهللا. مث أحييت. بلى: فقال؟ بدر
، لقد أخطأتين وقعـة بـدر     : يوم بدر  ع وكان ابنه قد استشهد مع رسول اهللا       -  وقال خيثمة 

وقـد رأيـت   . فرزق الشهادة، فخرج سهمه، حىت سامهت إبين يف اخلروج،  وكنت واهللا عليها حريصا   
فقد ،  احلق بنا ترافقنا يف اجلنة    : ا يقول يسرح يف مثار اجلنة وأاره    ،  البارحة ابين يف النوم يف أحسن صورة      

وقـد  . أصبحت مشتاقا إىل مرافقته يف اجلنـة       - واهللا يا رسول اهللا    - وقد. وجدت ما وعدين ريب حقا    
ومرافقة سعد  ،  فادع اهللا يا رسول اهللا أن يرزقين الشهادة       . وأحببت لقاء ريب  ،  ورق عظمي ،  كربت سين 

 . قتل بأحد شهيداف. بذلك ع فدعا له رسول اهللا. يف اجلنة
مث ،  فيقتلوين،  اللهم إين أقسم عليك أن القي العدو غدا       :  وقال عبد اهللا بن جحش يف ذلك اليوم       

 ! فيك: فأقول؟ مث تسألين فيم ذلك. وجيدعوا أنفي وأذين، يبقروا بطين
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 يغزون مع رسول اهللا   ،  وكان له أربعة بنني شباب    ،   وكان عمرو بن اجلموح أعرج شديد العرج      
فلـو  ،  إن اهللا قد جعل لك رخصـة      : فقال له بنوه  ،  فلما توجه إىل أحد أراد أن يتوجه معه       . ا غزا إذ ع

يـا  : فقـال  ع فأتى عمرو بن اجلموح رسول اهللا     . وقد وضع اهللا عنك اجلهاد    ! قعدت وحنن نكفيك  
ه يف  فأطأ بعرجيت هـذ   ،  واهللا إين ألرجو أن استشهد    . إن بين هؤالء مينعونين أن أخرج معك      . رسول اهللا 

وما علـيكم أن    :  " وقال لبنيه  " . أما أنت فقد وضع اهللا عنك اجلهاد       " ع فقال له رسول اهللا   . اجلنة
 . فقتل يوم أحد شهيدا ع فخرج مع رسول اهللا"  .. ؟  لعل اهللا عز وجل أن يرزقه الشهادة؟ تدعوه

وهـم  ، ال يعرفونه،  ويف مضطرب املعركة نظر حذيفة بن اليمان إىل أبيه واملسلمون يريدون قتله         
. يغفر اهللا لكم  : فقال. فلم يفهموا قوله حىت قتلوه    . أيب،  أي عباد اهللا  : فقال حذيفة . يظنونه من املشركني  

فزاد ذلك حذيفـة    . قد تصدقت بديته على املسلمني    : فقال حذيفة . أن يؤدي ديته   ع فأراد رسول اهللا  
 . خريا عند رسول اهللا

قـال يل  : صف مصرع محزة سيد الشهداء يف هذه الغـزوة        وقال وحشي غالم جبري بن مطعم ي      
أقـذف  ،  وكنت رجال حبشـيا   . فخرجت مع الناس  : قال. إن قتلت محزة عم حممد فأنت عتيق      : جبري

حىت رأيتـه   ،  فلما التقى الناس خرجت أنظر محزة واتبصره      . قلما أخطئ ا شيئا   ،  باحلربة قذف احلبشة  
وأسـتتر منـه    ،  فواهللا إين أليأ له أريده    . ما يقوم له شيء   ،  ايهد الناس بسيفه هد   ،  كأنه اجلمل األورق  

فلما رآه محزة ضـربه ضـربة كأمنـا    ، إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى. بشجرة أو حبجر ليدنو مين  
حـىت   ]أحشـائه   [  فوقعت يف ثنته  ،  فهززت حربيت حىت إذا رضيت عنها دفعتها عليه       ،  اختطف رأسه 

مث أتيته فأخذت حـربيت     . وتركته وإياها حىت مات   . ينوء حنوي فغلب  وذهب ل . خرجت من بني رجليه   
  .. إمنا قتلت ألعتق. إذ مل تكن يل بغريه حاجة. فقعدت فيه، ورجعت إىل املعسكر

والكتها فلـم  ، وأخرجت كبده، فبقرت بطن محزة،  وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أيب سفيان    
  .. فألقتها. تقدر عليها

:  " ع وقـال . تأثر تأثرا شديدا   ا بعد املعركة على جثمان محزة     ع  وملا وقف رسول اهللا   
أكلـت  :  " ع مث قال رسول اهللا    "  .. وما وقفت قط موقفا أغيظ إيل من هذا       . لن أصاب مبثلك أبدا   

  "  .. ما كان اهللا ليدخل شيئا من محزة يف النار:  " قال. ال: قالوا" ؟  شيئا
وكـان  . وال ينقلوا إىل مقابر املدينة    ،  داء أحد يف مصارعهم   أن يدفن شه   ع  وقد أمر رسول اهللا   

 - ووقف. برد القتلى إىل مصارعهم فردوا     ع فنادى منادي رسول اهللا   . بعض الصحابة قد نقلوا قتالهم    
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أيهم أكثر أخـذا يف     : وكان يسأل . يدفن الرجلني والثالثة يف اللحد الواحد      - صلوات اهللا وسالمه عليه   
ودفن عبد اهللا بن عمرو بن حرام وعمرو بن اجلمـوح يف  . ا إىل رجل قدمه يف اللحد  فإذا أشارو ؟  القرآن

  " . ادفنوا هذين املتحابني يف الدنيا يف قرب واحد:  " فقال. قرب واحد ملا كان بينهما من احملبة
|     |     | 

ال حلظـة مـن     ال تفرق بينهما إ   ،  هذه بعض اللقطات من املعركة اليت جتاور فيها النصر واهلزمية         
واليت جتاورت فيها القـيم     ! وإال لفتة من الشهوة   ،  وإال حركة من اهلوى   ،  وإال خمالفة عن األمر   ،  الزمان

 ! ويف تاريخ النفاق واهلزمية، والنماذج الفريدة يف تاريخ اإلميان والبطولة! العالية والسفوح اهلابطة
كما تكشف عن حالة من     ،  ك وهي جمموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق يف الصف حينذا          

هذه النتائج الـيت     - وفق سنة اهللا وقدره    - وهذه وتلك انشأت   .. الغبش يف تصورات بعض املسلمني    
واليت  ع اليت تتراءى على قمتها تلك اليت أصابت رسول اهللا        ،  وهذه التضحيات اجلسام  ؛  ذاقها املسلمون 

وقد دفعوا  . روا أشد ما ناهلم من اآلالم     وي،  ال شك أن الصحابة حني ذاك كانوا حيسوا بعمق وعنف         
وليعد اجلماعة املسلمة للمهمـة     ،  وليمحص اهللا القلوب ومييز الصفوف    ،  الثمن غاليا ليتلقوا الدرس عاليا    

وإقرار منهج اهللا يف األرض يف صـورته املثاليـة          ،  مهمة القيادة الراشدة للبشرية   : العظمى اليت ناطها ا   
  .. الواقعية

 .  كيف عاجل القرآن الكرمي املوقف بطريقة القرآن فلننظر إذن
ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخـواجل      ؛  إن النص القرآين ال يتتبع أحداث املعركة للرواية والعرض        

  .. ويتخذ من األحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه؛ القلوب
ا للعربة والتربيـة  إمنا هو يعرضه؛  وهو ال يعرض احلوادث عرضا تارخييا مسلسال بقصد التسجيل 

وتصوير اجلو الذي   ،  وخلجات القلوب ،  ورسم مسات النفوس  ؛  واستخالص القيم الكامنة وراء احلوادث    
وبذلك تستحيل احلادثة حمـورا أو      . واملبادىء الباقية اليت تقررها   ؛  والسنن الكونية اليت حتكمها   ؛  صاحبها

مث يستطرد ؛  يبدأ السياق منها  . الستدالالتوالنتائج وا ،  نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من املشاعر والسمات      
حـىت  ،  ويكرر هذا مرة بعد مـرة     ؛  ويف أغوار احلياة  ،  مث جيول يف أعماق الضمائر    ؛  مث يعود إليها  ؛  حوهلا

مل ،  ينتهي برواية احلادث إىل ايتها وقد ضم جناحيه على حفل من املعاين والدالئل والقيم واملبـادىء               
وحىت يكون قد تناول مالبسـات      . ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها   ،  ليهاتكن رواية احلادث إال وسيلة إ     
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فال جتد النفس منها حـرية وال       ،  وأراحها يف مواضعها  ،  ونقاها. فجالها،  احلادث وعقابيله يف الضمائر   
  .. وال حتس فيها لبسا وال دخال، قلقا

 ينظر إىل رقعه التعقيب     مث - على سعته وتنوعه   - وما وقع فيها  ،   وينظر اإلنسان يف رقعة املعركة    
، وألصق بـالقلوب  ،  وأبقى على الزمن  ،  فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك     ؛  وما تناوله من جوانب   ،  القرآين

يف كـل   ،  وحاجات اجلماعة اإلسـالمية   ،  وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية     ،  وأعمق يف النفوس  
من احلقائق الباقية مـن وراء األحـداث        فهي تتض . على تتابع األجيال  ،  موقف تتعرض له يف هذا اال     

والرصيد ،  والقيم األصيلة من وراء الظواهر العارضة     ،  واملبادىء املطلقة من وراء احلوادث املفردة     ،  الزائلة
  .. الصاحل للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان واملكان

يف أي زمـان ويف أي      ،  ن وهذه احلصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح باإلميا         
  .. بعد استعراضها متفرقة يف النصوص - إن شاء اهللا - وسنعرض هلا متجمعة .. مكان

|     |     | 
إذ مهـت طائفتـان     . واهللا مسيع عليم  ،  وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال        " 

  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون، واهللا وليهما، منكم أن تفشال
وقد كان قريبا من نفوس املخاطبني       - هكذا يبدأ باستعادة املشهد األول للمعركة واستحضاره       

واستحضار املشهد األول ذا    ،  ولكن ابتداء احلديث على هذا النحو     . األولني ذا القرآن ومن ذاكرم    
 - شهد املنظور وأن يضيف إليه ما وراء امل     ؛  من شأنه أن يعيد املشهد بكل حرارته وبكل حيويته        ،  النص

 - سـبحانه  - وأوهلا حقيقة حضور اهللا   . من حقائق أخرى ال يتضمنها املشهد املنظور       - الذي يعرفونه 
وهي احلقيقة اليت حتـرص التربيـة القرآنيـة علـى           . ومسعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم       ،  معهم

، حلقيقة األساسية الكـبرية   وهي هي ا  . استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها يف التصور اإلسالمي      
إال ،  بكل تكاليفه ،  واليت ال يستقيم ضمري على املنهج اإلسالمي      . اليت أقام عليها اإلسالم منهجه التربوي     

 : وبكل حيويتها كذلك، أن تستقر فيه هذه احلقيقة بكل قوا
  "  ..  .. واهللا مسيع عليم .. وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال " 

بعد التشـاور يف    ؛  وقد لبس ألمته ودرعه    ل من بيت عائشة   ع  واإلشارة هنا إىل غدو النيب    
وما أعقب هـذا مـن      . وما انتهى إليه من عزم على اخلروج من املدينة للقاء املشركني خارجها           ،  األمر
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وقف وم،  وهو مشهد يعرفونه   .. ومن أمر للرماة باختاذ موقفهم على اجلبل      ،  للصفوف ع تنظيم الرسول 
 : ولكن احلقيقة اجلديدة فيه هي هذه .. يتذكرونه
  ..  " واهللا مسيع عليم " 

ويا هلا من رهبة إذن ومن روعـة       ! اهللا شاهده ،  ويا له من موقف   ! اهللا حاضره ،   ويا له من مشهد   
وهو يسمع ما تقولـه األلسـنة       . والسرائر مكشوفة فيه هللا   . وختالط كل ما دار فيه من تشاور      ،  حتف به 

 . م ما مس به الضمائرويعل
هي حركة الضعف والفشل اليت راودت قلوب طـائفتني         ،   واللمسة الثانية يف هذا املشهد األول     

حني انفصل   " عبد اهللا بن أيب بن سلول      " بعد تلك احلركة اخلائنة اليت قام ا رأس النفاق        ؛  من املسلمني 
لو نعلـم   :  " وقال! إىل شباب أهل املدينة   واستمع  ،  مل يأخذ برأيه   ع مغضبا أن الرسول  ،  بثلث اجليش 

ويطغـى يف   ،  وأن شخصه ما يزال ميأل قلبه     ؛  فدل ذا على أن قلبه مل خيلص للعقيدة       !  " قتاال التبعناكم 
! وال تطيق هلا فيـه شـريكا  ، العقيدة اليت ال حتتمل شركة يف قلب صاحبها .. ذلك القلب على العقيدة 
 !  جتانبه هي وجتتويهوإما أن، فإما أن خيلص هلا وحدها

  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون، واهللا وليهما، إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال " 
مها بنو حارثة وبنو     - من حديث سفيان بن عيينة     - كما ورد يف الصحيح    -  وهاتان الطائفتان 

من أول خطـوة يف     ،  موما أحدثته من رجة يف الصف املسل      ،  أثرت فيهما حركة عبد اهللا بن أيب      . سلمة
 : كما أخرب هذا النص القرآين، لوال أن أدركتهما والية اهللا وتثبيته. فكادتا تفشالن وتضعفان. املعركة

  ..  " واهللا وليهما " 
إذ مهت طائفتـان مـنكم أن       :  " فينا نزلت : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول      ا  قال عمر 

، أا مل تـرتل    ]أو وما يسرين    [  وما حنب  .. ة وبنو سلمة  بنو حارث  .. حنن الطائفتان : قال ..  " تفشال
  .. ]رواه البخاري ومسلم [  ..  " واهللا وليهما:  " لقوله تعاىل

حـني حـاك يف     ،  والذي مل يعلمه إال أهله    ؛   وهكذا يكشف اهللا املخبوء يف مكنونات الضمائر      
يكشـفه   .. فمضـوا يف الصـف    ،  وأيدهم بواليته ،  وصرفه عنهم ،  مث وقاهم اهللا إياه   ؛  صدورهم حلظة 

وإشعار أهلها  ،  لتصوير خلجات النفوس   .. مث. واستحياء وقائعها ومشاهدها  ،  الستعادة أحداث املعركة  
لتوكيد هـذه    -  " واهللا مسيع عليم  :  " كما قال هلم   - وعلمه مبكنونات ضمائرهم  ،  حضور اهللا معهم  
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وإشعارهم عون اهللا وواليته ورعايته حني      ؛  اةمث لتعريفهم كيف كانت النج    . احلقيقة وتعميقها يف حسهم   
ليعرفوا أين يتوجهون حني يستشعرون شيئا مـن هـذا وأيـن            ،  ويدب فيهم الفشل  ،  يدركهم الضعف 

 : ومن مث يوجههم هذا الوجه الذي ال وجه غريه للمؤمنني. يلتجئون
  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون " 

 - إن كانوا مؤمنني   - فليس هلم . حده فليتوكل املؤمنون  على اهللا و   ..  على وجه القصر واحلصر   
 . إال هذا السند املتني

هـذين  ، اللتني يستحضر ما القرآن مشهد املعركـة وجوهـا  ،  وهكذا جند يف اآليتني األوليني    
 : ويف التربية اإلسالمية، التوجيهني الكبريين األساسيني يف التصور اإلسالمي

  ..  " واهللا مسيع عليم " 
  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون " 

، وكل إحياءامـا  ،  حيث يلقيان كل إيقاعاما   ؛  ويف جومها املناسب  ،  جندمها يف أواما املناسب   
من هـذين النصـني      - ويتبني .. وقد يأت القلوب للتلقي واالستجابة واالنطباع     ؛  يف املوعد املناسب  

وهـي  ،  بالتعقيب على األحداث  ؛  قلوب وتوجيهها وتربيتها  كيف يتوىل القرآن استحياء ال     - التمهيديني
وبني سائر املصادر اليت قد تروي األحداث       ،  ويتبني الفرق بني رواية القرآن لألحداث وتوجيهها      ! ساخنة

وبالتربيـة  ،  باإلحياء واالستجاشة ،  واحلياة البشرية ،  ولكنها ال تستهدف القلب البشري    ؛  بتفصيل أكثر 
 . مبنهجه القومي، ها القرآن الكرميكما يستهدف. والتوجيه

|     |     | 
وهي قـد بـدأت      - وقد كادوا  - هكذا يبدأ احلديث عن املعركة اليت مل ينتصر فيها املسلمون         

وتابعه يف حركته أتباعه الـذين      ؛  بتغليب االعتبارات الشخصية على العقيدة عند املنافق عبد اهللا بن أيب          
    مث . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتني صاحلتني من املسـلمني        . مغلبوا اعتباره الشخصي على عقيد

فلم تغن النماذج العالية اليت جتلت      ! انتهت باملخالفة عن اخلطة العسكرية حتت مطارق الطمع يف الغنيمة         
 وبسبب ذلك الغبش يف التصور    ،  بسبب ذلك اخللل يف الصف    ،  عن املصري الذي انتهت إليه    ،  يف املعركة 

 .. 
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يـذكرهم  ،  ميضي يف االستعراض والتعقيب على أحداث املعركة اليت انتهت باهلزميـة           وقبل أن   
جماال للموازنة وتأمـل األسـباب      ،  لتكون هذه أمام تلك    - معركة بدر  - باملعركة اليت انتهت بالنصر   

 - بعـد ذلـك    - مث. وأسباب النصر وأسباب اهلزمية   ،  ومعرفة مواطن الضعف ومواطن القوة    ؛  والنتائج
حلكمة تتحقق مـن وراء النصـر كمـا      ؛  اليقني من أن النصر واهلزمية كليهما قدر من أقدار اهللا         ليكون  

 : ويف مجيع األحوال، وأن مرد األمر يف النهاية إىل اهللا على كال احلالني. تتحقق من وراء اهلزمية سواء
ألن : لمؤمننيإذ تقول ل  . فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون    - وأنتم أذلة  - ولقد نصركم اهللا ببدر    " 

بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم       ؟  يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة مرتلني        
ولتطمـئن  ،  وما جعله اهللا إال بشرى لكـم      . ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني      ،  هذا

أو يكبتـهم   ،  ذين كفـروا  ليقطع طرفا من ال   . وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم       . قلوبكم به 
وهللا مـا يف  . أو يتوب عليهم أو يعذم فإم ظـاملون    - ليس لك من األمر شيء     - فينقلبوا خائبني 

  ..  " ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم، يغفر ملن يشاء، السماوات وما يف األرض
 األدوات املاديـة    فقد مت بغري أداة مـن      - كما أسلفنا  -  والنصر يف بدر كان فيه رائحة املعجزة      

. متوازنتني وال قريبتني مـن التـوازن       - بني املؤمنني واملشركني   - مل تكن الكفتان فيها   . املألوفة للنصر 
مـزودين  ،  حلماية القافلة اليت كانت معه    ،  خرجوا نفريا الستغاثة أيب سفيان    ،  كان املشركون حوايل ألف   

مل خيرجـوا   ،  وكان املسلمون حوايل ثالمثائـة    . مةواحلمية للكرا ،  واحلرص على األموال  ،  بالعدة والعتاد 
فلم ؛  ملقابلة القافلة العزالء وأخذ الطريق عليها     . إمنا خرجوا لرحلة هينة   ،  لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة    

وكان وراءهم يف املدينة مشركون ال تـزال هلـم          . إال القليل من العدة    - على قلة العدد   - يكن معهم 
وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة يف وسـط           .. ويهود يتربصون م  ،  انتهمومنافقون هلم مك  ،  قوم

ومل تكن قد زالت عنهم بعد صفة أم مهاجرون مطاردون مـن            . خضم من الكفر والشرك يف اجلزيرة     
 ! وأنصار آووا هؤالء املهاجرين ولكنهم ما يزالون نبته غري مستقرة يف هذه البيئة، مكة

 : ويرد ذلك النصر إىل سببه األول يف وسط هذه الظروف - سبحانه -  فبهذا كله يذكرهم اهللا
  ..  " فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة. ولقد نصركم اهللا ببدر " 

وهم ال ناصر هلم    . ونصرهم حلكمة نص عليها يف جمموعة هذه اآليات       ؛   إن اهللا هو الذي نصرهم    
والـذي  ؛ الذي ميلك النصر واهلزمية   ،   فليتقوا وليخافوا اهللا   فإذا اتقوا وخافوا  . من أنفسهم وال من سواهم    
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وأن جتعله شكرا وافيا الئقا بنعمة اهللا       ؛  فلعل التقوى أن تقودهم إىل الشكر     . ميلك القوة وحده والسلطان   
 . عليهم على كل حال

مث يستحضر مشهدها ويستحيي صورا      ..  هذه هي اللمسة األوىل يف تذكريهم بالنصر يف بدر        
 : كأم اللحظة فيها،  حسهميف

بلـى إن   ؟  ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة مرتلني         : إذ تقول للمؤمنني   " 
  ..  " تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني

واليت رأت نفـري    ؛  ت معه للقلة املسلمة اليت خرج   ،  يوم بدر  ع  وكانت هذه كلمات رسول اهللا    
وقـد  ! ال لتلقى طائفة النفري املوقرة بالسالح، وهي خرجت لتلقى طائفة العري املوقرة باملتاجر   ،  املشركني

وهم بشر حيتاجون إىل العون يف صورة       ،  لتثبيت قلوم وأقدامهم  ،  ما بلغه يومها ربه    ع أبلغهم الرسول 
؛ إنه الصرب والتقـوى    .. بلغهم كذلك شرط هذا املدد    وأ .. قريبة من مشاعرهم وتصورام ومألوفام    

 : والتقوى اليت تربط القلب باهللا يف النصر واهلزمية، الصرب على تلقي صدمة اهلجوم
بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكـة                " 
  .. )1( " مسومني

وأن نزول املالئكة    - سبحانه - وأن الفاعلية كلها منه   ،  ه إليه  فاألن يعلمهم اهللا أن مرد األمر كل      
ومتعلـق  ،  أما النصر فمنه مباشـرة    . وتطمئن به وتثبت  ،  لتأنس ذا وتستبشر  ؛  ليس إال بشرى لقلوم   

 : بقدره وإرادته بال واسطة وال سبب وال وسيلة
من عنـد اهللا العزيـز      وما النصر إال    ،  ولتطمئن قلوبكم به  ،  ما جعله اهللا إال بشرى لكم     و " 
  ..  " احلكيم

كي ال يعلق بتصور املسلم ما يشوب       ،   وهكذا حيرص السياق القرآين على رد األمر كله إىل اهللا         
. وقـدره املباشـر  ، وإرادته الفاعلـة ، قاعدة رد األمر مجلة إىل مشيئة اهللا الطليقة     : هذه القاعدة األصيلة  

 . وحتقق ا ما تريده. وإمنا هي أداة حتركها املشيئة. فاعلةوتنحية األسباب والوسائل عن أن تكون هي ال
  ..  " وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم " 

                                                 
 . أي معلمني هلم عالمة متيزهم:  مسومني-أي من جهتهم هذه :  فورهم هذا)1(
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وعلى تنقيتها من كـل     ،   وقد حرص القرآن الكرمي على تقرير هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي          
لتبقـى الصـلة     .. ي الفاعلة وعلى تنحيه األسباب الظاهرة والوسائل واألدوات عن أن تكون ه         ،  شائبة

. بال حواجز وال عوائق وال وسائل وال وسـائط        . بني قلب املؤمن وقدر اهللا    . املباشرة بني العبد والرب   
  .. كما هي يف عامل احلقيقة

استقرت هذه احلقيقة   ،  املؤكدة بشىت أساليب التوكيد   ،   ومبثل هذه التوجيهات املكررة يف القرآن     
 . مستنري، عميق، هادىء، حنو بديععلى ، يف أخالد املسلمني

وعرفوا كذلك أم مأمورون من قبل اهللا باختاذ الوسـائل           - وحده -  عرفوا أن اهللا هو الفاعل    
يف تـوازن شـعوري   ،  وأطاعوا األمر ،  فاستيقنوا احلقيقة  .. والوفاء بالتكاليف ،  وبذل اجلهد ،  واألسباب

 ! وحركي عجيب
والتربية بالتعقيـب علـى   ،  ومع التربية باألحداث  ،  ألحداثومع ا ،  ولكن هذا إمنا جاء مع الزمن     

  .. يف هذه السورة، ونظائره الكثرية، كهذا التعقيب .. األحداث
إذا هـم   ؛  يعدهم املالئكة مددا من عند اهللا      ع  ويف هذه اآليات يستحضر مشهد بدر والرسول      

مث  ..  عليهم من وجههم هـذا     حني يطلع املشركون   - استمسكوا بالصرب والتقوى والثبات يف املعركة     
، الذي تتعلق األمور كلها بإرادتـه     . وهو اهللا  - من وراء نزول املالئكة    - خيربهم حبقيقة املصدر الفاعل   

 . ويتحقق النصر بفعله وإذنه
  ..  " اهللا العزيز احلكيم " 

ري قدره  الذي جي  " احلكيم " وهو. القوي ذو السلطان القادر على حتقيق النصر       " العزيز "  فهو
  .. والذي حيقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة، وفق حكمته

 : وغاياته اليت ليس ألحد من البشر منها شيء .. أي نصر ..  مث يبني حكمة هذا النصر
أو  - ليس لك من األمر شيء     - أو يكبتهم فينقلبوا خائبني   . ليقطع طرفا من الذين كفروا     " 

  ..  " املونأو يعذم فإم ظ. يتوب عليهم
وال للمجاهدين معه يف النصر مـن        ع وليس للرسول . لتحقيق قدر اهللا  .  إن النصر من عند اهللا    

وإن هم إال ستار القدرة حتقق      ،  كما أنه ليس له وال هلم دخل يف حتقيقه        . غاية ذاتية وال نصيب شخصي    
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إمنا هو قـدر  !  ومستغلوهوال هم أصحاب هذا النصر؛ فال هم أسباب هذا النصر وصانعوه    ! م ما تشاء  
 : لتحقيق حكمة اهللا من ورائه وقصده. وبالتأييد من عنده، اهللا يتحقق حبركة رجاله

  ..  " ليقطع طرفا من الذين كفروا " 
أو ،  أو ينقص من سـلطام بـالقهر      ،  أو ينقص من أرضهم بالفتح    ،   فينقص من عددهم بالقتل   

 ! يتهم يف األرض باهلزميةأو ينقص من فاعل، ينقص من أمواهلم بالغنيمة
  ..  " أو يكبتهم فينقلبوا خائبني " 

 . فيعودوا خائبني مقهورين،  أي يصرفهم مهزومني أذالء
  ..  " أو يتوب عليهم " 

فيتوب ،  وقد يقودهم إىل اإلميان والتسليم    ،   فإن انتصار املسلمني قد يكون للكافرين عظة وعربة       
  .. اإلسالم واهلدايةوخيتم هلم ب، اهللا عليهم من كفرهم

  ..  " أو يعذم فإم ظاملون " 
 .. أو مبوم على الكفر الذي ينتهي م إىل العذاب        . أو بأسرهم .  يعذم بنصر املسلمني عليهم   

وظلمهم مبقاومـة   ،  وظلمهم بالفساد يف األرض   ،  وظلمهم بفتنة املسلمني  ،  جزاء هلم على ظلمهم بالكفر    
إىل آخر صنوف الظلم الكامنة يف الكفـر         .. اإلسالم للحياة وشريعته ونظامه   الصالح الذي ميثله منهج     

 . والصد عن سبيل اهللا
خيرجه النص من    ع حىت رسول اهللا   .. وليس لبشر منها شيء   ،   وعلى أية حال فهي حكمة اهللا     

 . فهو شأن األلوهية املتفردة بال شريك - سبحانه - ليجرده هللا وحده، جمال هذا األمر
وبذلك يطامنون من   ! من أسبابه ومن نتائجه   :  ينسلخ املسلمون بأشخاصهم من هذا النصر       بذلك

ومن البطر والعجب والزهو الذي تنـتفخ بـه أرواحهـم           ،  الكرب الذي يثريه النصر يف نفوس املنتصرين      
 . إمنا األمر كله هللا أوال وأخريا، وبذلك يشعرون أن ليس هلم من األمر شيء! وأوداجهم

. سـبحانه  - فهذا الشأن شأن اهللا وحده    . إىل اهللا  - طائعهم وعاصيهم  - د أمر الناس   وبذلك ير 
وليس للمؤمننني   ع وليس للنيب  .. طائعهم وعاصيهم سواء  : شأن هذه الدعوة وشأن هؤالء الناس معها      

، وعلـى الـوالء   ،  وأجرهم من اهللا على الوفاء    ،  مث ينفضوا أيديهم من النتائج    ،  معه إال أن يؤدوا دورهم    
 . وعلى األداء
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فسـريد يف    " ليس لك من األمر شـيء     :  "  ومالبسة أخرى يف السياق اقتضت هذا التنصيص      
لو كان لنا من األمر شيء مـا     :  " وقوهلم "  .. ؟  هل لنا من األمر من شيء     :  " السياق قول بعضهم  

إمنا الطاعة  . وال يف هزمية  ال يف نصر    . إن أحدا ليس له من األمر من شيء       : ليقول هلم  .. .  " قتلنا هاهنا 
وال حـىت   . ليس ألحد منه شيء   . وأما األمر بعد ذلك فكله هللا     . والوفاء واألداء هي املطلوبة من الناس     

وإقرارها يف النفوس أكرب مـن األشـخاص        . فهي احلقيقة األصيلة يف التصور اإلسالمي      .. لرسول اهللا 
  .. وأكرب من شىت االعتبارات، وأكرب من األحداث

باحلقيقة الشاملة اليت ترجـع  ، وهذا التقرير للحقائق األصيلة يف التصور   ،  خيتم هذا التذكري ببدر    و
: خيتم هذا التقرير بتقرير أصله الكـبري       .. إليها حقيقة أن أمر النصر واهلزمية مرده إىل حكمة اهللا وقدره          

 : فق ما يشاءومن مث يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء و، وهو أن األمر هللا يف الكون كله
  " واهللا غفور رحيم  ،  يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء     . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض       " 

 .. 
حبكم هذه  ،  وهو التصرف املطلق يف شأن العباد     . املستندة إىل امللكية املطلقة   ،   فهي املشيئة املطلقة  

. يف املغفرة أو يف العـذاب     ،  باة للعباد وليس هنالك ظلم وال حما    . امللكية ملا يف السماوات وما يف األرض      
 : الرمحة واملغفرة - سبحانه - فشأنه. وبالرمحة واملغفرة، إمنا يقضي األمر يف هذا الشأن باحلكمة والعدل

  ..  " واهللا غفور رحيم " 
وأداء الواجب  ،  ورد األمر كله له   ،  بالعودة إليه ،   والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورمحته      

 . وترك ما وراء ذلك حلكمته وقدره ومشيئته املطلقة من وراء الوسائل واألسباب، املفروض
|     |     | 

والتعقيبات على وقائعها    - معركة أحد  - وقبل أن يدخل السياق يف صميم االستعراض للمعركة       
املعركـة يف   . ديث إليها اليت املعنا يف مقدمة احل    ،  جتيء التوجيهات املتعلقة باملعركة الكربى     .. وأحداثها

جييء احلديث عن الربا واملعامالت الربوية وعن تقـوى اهللا وطاعتـه             .. أعماق النفس ويف حميط احلياة    
. والنظام التعاوين الكرمي املقابل للنظام الربوي امللعـون  ،  وعن اإلنفاق يف السراء والضراء    . وطاعة رسوله 

وعن االستغفار من الذنب والرجوع إىل      .  يف اجلماعة  وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة احلسىن       
 : اهللا وعدم اإلصرار على اخلطيئة
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واتقوا النار  . واتقوا اهللا لعلكم تفلحون   ،  يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة         " 
نـة  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وج     . وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون    . اليت أعدت للكافرين  

، والكاظمني الغيظ ،  الذين ينفقون يف السراء والضراء    : عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني    
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسـهم ذكـروا اهللا           . واهللا حيب احملسنني  . والعافني عن الناس  
أولئـك  . مونومل يصروا على ما فعلوا وهم يعل -؟  ومن يغفر الذنوب إال اهللا - فاستغفروا لذنوم 

  ..  " ونعم أجر العاملني. جزاؤهم مغفرة من رم وجنات جتري من حتتها األار خالدين فيها
لتشري إىل خاصية من خواص     ؛   جتيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول يف سياق املعركة احلربية         

ورده كلـه إىل  ؛ ا كلهالوحدة والشمول يف مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطه       : هذه العقيدة 
والوحدة والشـمول يف منـهج اهللا       . والتوجه إليه باألمر كله   ،  حمور العبادة هللا والعبودية له    : حمور واحد 

ويف كل جانب مـن  ، ويف كل شأن من شؤوا، وهيمنته على الكينونة البشرية يف كل حال من أحواهلا  
؛ الترابط بني كل الوان النشاط اإلنسـاين      مث تشري تلك التوجيهات بتجمعها هذا إىل        . جوانب نشاطها 

 . كلما أسلفنا، وتأثري هذا الترابط يف النتائج األخرية لسعي اإلنسان كله
ومن مث هـذا    . وينظم حياة اجلماعة مجلة ال تفاريق     ،   واملنهج اإلسالمي يأخذ النفس من أقطارها     

والسـيطرة علـى   ، وس ونظافة القلوبوبني تطهري النف؛ اجلمع بني اإلعداد واالستعداد للمعركة احلربية 
وحني نسـتعرض    .. فكلها قريب من قريب    .. وإشاعة الود والسماحة يف اجلماعة    ،  األهواء والشهوات 

يتبني لنا ارتباطها الوثيق حبيـاة      ،  وكل توجيه من هذه التوجيهات    ،  بالتفصيل كل مسة من هذه السمات     
 !  ويف سائر ميادين احلياةوبكل مقدراا يف ميدان املعركة، اجلماعة املسلمة

واتقوا النار  . واتقوا اهللا لعلكم تفلحون   ،  يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة         " 
  ..  " وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون. اليت أعدت للكافرين

 فـال   )1(الل   ولقد سبق احلديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل يف اجلزء الثالث من هذه الظ             
فإن قوما يريدون يف هـذا الزمـان أن         . ولكن نقف عند األضعاف املضاعفة     .. نكرر احلديث عنه هنا   

أما األربعة يف املائـة     . إن احملرم هو األضعاف املضاعفة    : ليقولوا،  ويتداروا به ،  يتواروا خلف هذا النص   
 ! يست داخلة يف نطاق التحرميول. فليست أضعافا مضاعفة .. واخلمسة يف املائة والسبعة والتسعة

                                                 
 .  من اجلزء الثالث328 - 318 ص)1(
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. وليست شرطا يتعلق بـه احلكـم      ،   ونبدأ فنحسم القول بأن األضعاف املضاعفة وصف لواقع       
وذروا ما بقي مـن     :  " بال حتديد وال تقييد    - والنص الذي يف سورة البقرة قاطع يف حرمة أصل الربا         

 ! أيا كان ..  " الربا
إنه يف احلقيقة ليس وصفا تارخييا فقـط        : لنقول،  ذا الوصف  فإذا انتهينا من تقرير املبدأ فرغنا هل      

إمنا هو وصف مالزم    . واليت قصد إليها النهي هنا بالذات     ،  للعمليات الربوية اليت كانت واقعة يف اجلزيرة      
 . أيا كان سعر الفائدة، للنظام الربوي املقيت

ومعىن هذا أن العمليات الربوية     .  إن النظام الربوي معناه إقامة دورة املال كلها على هذه القاعدة          
فهـي  . ومركبة من ناحية أخـرى ، فهي عمليات متكررة من ناحية   . ليست عمليات مفردة وال بسيطة    

 . تنشىء مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بال جدال
نت فليس هو مقصورا على العمليات اليت كا      .  إن النظام الربوي حيقق بطبيعته دائما هذا الوصف       

 . إمنا هو وصف مالزم للنظام يف كل زمان. متبعة يف جزيرة العرب
 - كما فصلنا ذلك يف اجلـزء الثالـث   -  ومن شأن هذا النظام أن يفسد احلياة النفسية واخللقية 

ومن مث تتبني عالقته     - كما فصلنا ذلك أيضا    - كما أن من شأنه أن يفسد احلياة االقتصادية والسياسية        
 . وتأثريه يف مصائرها مجيعا، لهاحبياة األمة ك

كما كان  ،  كان يريد هلا نظافة احلياة النفسية واخللقية       - وهو ينشىء األمة املسلمة    -  واإلسالم
. وأثر هذا وذاك يف نتائج املعارك اليت ختوضها األمة معروف         . يريد هلا سالمة احلياة االقتصادية والسياسية     

ب على املعركة احلربية أمر يبدو إذن مفهوما يف هذا املنهج الشامل            فالنهي عن أكل الربا يف سياق التعقي      
  .. البصري

 .. واتقاء النار اليت أعدت للكافرين    ؛   أما التعقيب على هذا النهي باألمر بتقوى اهللا رجاء الفالح         
 : وهو أنسب تعقيب؛ أما التعقيب اتني اللمستني فمفهوم كذلك

وال يأكل الربـا إنسـان       .. هللا وخياف النار اليت أعدت للكافرين      إنه ال يأكل الربا إنسان يتقي ا      
إمنـا هـو اتبـاع      ؛  واإلميان ليس كلمة تقال باللسان     .. ويعزل نفسه من صفوف الكافرين    ،  يؤمن باهللا 

، وجعل اإلميان مقدمة لتحقيقه يف احلياة الواقعية      . للمنهج الذي جعله اهللا ترمجة عملية واقعية هلذا اإلميان        
 .  حياة اتمع وفق مقتضياتهوتكييف
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وحيثما قام النظام الربوي فهناك اخلروج من هـذا  .  وحمال أن جيتمع إميان ونظام ربوي يف مكان 
 .. واملماحكة يف هذا األمر ال خترج عن كوا مماحكـة         ! وهناك النار اليت أعدت للكافرين    ؛  الدين مجلة 

وإىل اتقاء النار الـيت أعـدت       ،  لدعوة إىل تقوى اهللا   واجلمع يف هذه اآليات بني النهي عن أكل الربا وا         
 . إمنا هو لتقرير هذه احلقيقة وتعميقها يف تصورات املسلمني. ليس عبثا وال مصادفة، للكافرين

ولتحقيـق  ،  فالفالح هو الثمرة الطبيعية للتقوى     ..  وكذلك رجاء الفالح بترك الربا وبتقوى اهللا      
، سبق احلديث يف اجلزء الثالث عن فعل الربـا باتمعـات البشـرية            ولقد   .. منهج اهللا يف حياة الناس    

واقترانه بتـرك   ،  لندرك معىن الفالح هنا   ،  فلنرجع إىل هذا البيان هناك    . وويالته البشعة يف حياة اإلنسانية    
 ! النظام الربوي املقيت

 :  مث جييء التوكيد األخري
  ..  " وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون " 

ولكن للتعقيب به علـى     . وتعليق الرمحة ذه الطاعة العامة    ،   أمر عام بالطاعة هللا والرسول      وهو
وال طاعة  ؛  هي أنه ال طاعة هللا وللرسول يف جمتمع يقوم على النظام الربوي           . النهي عن الربا داللة خاصة    

  بعد توكيـد   وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا    . هللا وللرسول يف قلب يأكل الربا يف صورة من صوره         
 .. 

وبني األمـر    ع  وذلك فوق العالقة اخلاصة بني أحداث املعركة اليت خولف فيها أمر رسول اهللا            
  .. وموضع الرجاء فيه، بوصفها وسيلة الفالح، بالطاعة هللا وللرسول

أن رأينا السياق هناك جيمع بني احلديث عـن          - يف اجلزء الثالث   -  مث لقد سبق يف سورة البقرة     
؛ بوصفهما الوجهني املتقابلني للعالقات االجتماعية يف النظام االقتصـادي        . واحلديث عن الصدقة   ،الربا

فهنا كذلك   .. والنظام التعاوين . النظام الربوي : وبوصفهما السمتني البارزتني لنوعني متباينني من النظم      
 ..  جند هذا اجلمع يف احلديث عن الربا واحلديث عن اإلنفاق يف السراء والضراء

والدعوة إىل التقوى رجـاء     ،  والتحذير من النار اليت أعدت للكافرين     ،   فبعد النهي عن أكل الربا    
 وإىل جنة عرضـها السـماوات واألرض      ؛  بعد هذا جييء األمر باملسارعة إىل املغفرة       .. الرمحة والفالح 
فهم  -  "  والضراء الذين ينفقون يف السراء   :  " مث يكون الوصف األول للمتقني هو      .. أعدت للمتقني 

 : مث جتيء بقية الصفات والسمات - الفريق املقابل للذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

167

الـذين  : وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني     ،  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم     " 
والذين إذا   .واهللا حيب احملسنني  . والعافني عن الناس  . والكاظمني الغيظ . ينفقون يف السراء والضراء   

ومل  -؟    ومن يغفر الذنوب إال اهللا     - فاستغفروا لذنوم ،  فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا      
  "  .. يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

يصوره سـباقا إىل هـدف أو        .. والتعبري هنا يصور أداء هذه الطاعات يف صورة حسية حركية         
 : جائزة تنال
سـارعوا   ..  " وجنة عرضها السماوات واألرض    ..  "  " من ربكم وسارعوا إىل مغفرة     " 
  ..  " أعدت للمتقني "  .. املغفرة واجلنة: فهي هناك

 :  مث يأخذ يف بيان صفات املتقني
  ..  " الذين ينفقون يف السراء والضراء " 

السـراء ال    .ال تغريهم السراء وال تغريهم الضـراء      ،  ماضون على النهج  ،   فهم ثابتون على البذل   
والتحرر مـن   ؛  إمنا هو الشعور بالواجب يف كل حال      . والضراء ال تضجرهم فتنسيهم   . تبطرهم فتلهيهم 
مـا   .. احملبة للمال بفطرـا   ،  وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها     .. ومراقبة اهللا وتقواه  ؛  الشح واحلرص 

 .. وثقلة الشـح  ،  وربقة احلرص ،  إال دافع أقوى من شهوة املال     ،  يدفع النفس إىل اإلنفاق يف كل حال      
 وتنطلق من القيود واألغالل   ،  الذي تشف به الروح وختلص    ،  ذلك الشعور اللطيف العميق   . دافع التقوى 

 .. 
فنحن نرى احلـديث عـن      .  ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك يف جو هذه املعركة          

 - كما سيأيت يف السـياق القـرآين       -  للبذل كما نرى التنديد باملمتنعني واملانعني    ،  اإلنفاق يتكرر فيها  
وموقف بعض الفئات مـن الـدعوة إىل        ،  مما يشري إىل مالبسات خاصة يف جو الغزوة       . مكررا كذلك 

 . اإلنفاق يف سبيل اهللا
  ..  " والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس " 

،  انفعـال بشـري    فالغيظ. بنفس البواعث ونفس املؤثرات   ،   كذلك تعمل التقوى يف هذا احلقل     
وما يغلبـه   . وإحدى ضروراته ،  فهو إحدى دفعات التكوين البشري    ؛  تصاحبه أو تالحقه فورة يف الدم     
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وإال بتلك القوة الروحية املنبثقة من التطلع       ؛  اإلنسان إال بتلك الشفافية اللطيفة املنبعثة من إشراق التقوى        
 . إىل أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات

فقد يكظم اإلنسـان غيظـه ليحقـد    . وهي وحدها ال تكفي   . لغيظ هو املرحلة األوىل    وكظم ا 
وإن الغـيظ    .. ويتحول الغضب الظاهر إىل حقد دفني     ؛  فيتحول الغيظ الفائر إىل إحنة غائرة     ؛  ويضطغن

لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لـذلك الغـيظ      .. والغضب ألنظف وأطهر من احلقد والضغن     
  .. إا العفو والسماحة واالنطالق ..  نفوس املتقنيالكظيم يف

فأمـا   .. ودخان يغشى الضـمري ؛ وشواظ يلفح القلب؛  إن الغيظ وقر على النفس حني تكظمه     
والـربد يف   ،  والرفرفة يف آفاق النـور    ،  فهو االنطالق من ذلك الوقر    ،  حني تصفح النفس ويعفو القلب    

 . والسالم يف الضمري، القلب
  ..  " حيب احملسننيواهللا  " 

والذين جيودون بالعفو والسماحة بعد الغـيظ  .  والذين جيودون باملال يف السراء والضراء حمسنون    
الـذي  ،  واحلب هنا هو التعبري الودود احلاين املشرق املنري        .. احملسنني " حيب " واهللا .. والكظم حمسنون 

  .. يتناسق مع ذلك اجلو اللطيف الوضيء الكرمي
وتنبثـق الرغبـة    . ينطلق حب اإلحسان يف قلوب أحبائه     ،  ب اهللا لإلحسان وللمحسنني    ومن ح 

 ! ولكنها احلقيقة كذلك وراء التعبري، فليس هو جمرد التعبري املوحي .. الدافعة يف هذه القلوب
واليت تشيع فيها السماحة واليسر والطالقة مـن اإلحـن           .. وحتب اهللا ،   واجلماعة اليت حيبها اهللا   

ومن مث عالقة هذا التوجيه باملعركة يف       . ومجاعة قوية ،  ومجاعة متآخية ،  هي مجاعة متضامة   .. غانواألض
 ! امليدان واملعركة يف احلياة على السواء يف هذا السياق
 :  مث ننتقل إىل صفة أخرى من صفات املتقني

ومـن يغفـر     - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم           " 
  ..  " ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون -؟  الذنوب إال اهللا

ال يدعو الناس إىل السماحة فيما بينهم حىت يطلعهم          - سبحانه - إن اهللا !  يا لسماحة هذا الدين   
 : ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. معهم - سبحانه وتعاىل - على جانب من مساحته
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ولكن مساحة هذا الدين ورمحته بالبشر تسـلك يف عـداد    .. ب املؤمنني إن املتقني يف أعلى مرات 
والفاحشـة   ..  " الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لـذنوم           " املتقني

وال جتعلهم يف   . من رمحة اهللا  ،  ولكن مساحة هذا الدين ال تطرد من يهوون إليها        . أبشع الذنوب وأكربها  
. على شرط واحد   "  .. املتقني " مرتبة .. إمنا ترتفع م إىل أعلى مرتبة      .. قافلة املؤمنني  .. فلةذيل القا 

وأال يصروا على ما    ،  أن يذكروا اهللا فيستغفروا لذنوم     .. شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته      
وبعبـارة أخـرى أن      .. وأال يتبجحوا باملعصية يف غري حترج وال حياء       ،  فعلوا وهم يعلمون أنه اخلطيئة    

فيظلوا يف كنف اهللا ويف حميط عفـوه ورمحتـه          . واالستسالم له يف النهاية   ،  يكونوا يف إطار العبودية هللا    
 . وفضله

 إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا املخلوق البشري الذي بط به ثقلة اجلسـد أحيانـا إىل درك                  
وتدفعـه نزواتـه وشـهواته    ، ان يف محى الشهوةويج به فورة اللحم والدم فيرتو نزوة احليو  ،  الفاحشة

وال يبادر  ،  يدرك ضعفه هذا فال يقسو عليه     . وأطماعه ورغباته إىل املخالفة عن أمر اهللا يف محى االندفاع         
وحسبه أن شـعلة   .. املعصية الكبرية .. حني يرتكب الفاحشة  . إىل طرده من رمحة اهللا حني يظلم نفسه       

وأن صلته باهللا ما تـزال  ، وأن نداوة اإلميان ما تزال يف قلبه مل جتف، نطفىءاإلميان ما تزال يف روحه مل ت 
وإذن فما يزال هذا املخلـوق الضـعيف         .. وأنه يعرف أنه عبد خيطىء وأن له ربا يغفر        ،  حية مل تذبل  

، ممسك بالعروة مل ينقطع بـه احلبـل       ،  إنه سائر يف الدرب مل ينقطع به الطريق        .. اخلاطىء املذنب خبري  
مـا دام   . واحلبل يف يـده   ،  فهو واصل يف النهاية ما دامت الشعلة معه       . يعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر      فل

 . ويستغفره ويقر بالعبودية له وال يتبجح مبعصيته، يذكر اهللا وال ينساه
! وال يلقيه منبوذا حائرا يف التيـه      ،   إنه ال يغلق يف وجه هذا املخلوق الضعيف الضال باب التوبة          

، ويأخذ بيده املرتعشـة   ،  ويدله على الطريق  ،  إنه يطمعه يف املغفرة    .. ه مطرودا خائفا من املآب    وال يدع 
 . ويثوب إىل الكنف األمني، ليفيء إىل احلمى اآلمن، وينري له الطريق، ويسند خطوته املتعثرة

ام يف مـا د . وما دام يـذكر اهللا  .. فينسى اهللا، وتظلم روحه ،  أال جيف قلبه  :  شيء واحد يتطلبه  
 .. ما دام يف قلبه ذلك الندى البليـل . ما دام يف ضمريه ذلك اهلاتف احلادي. روحه ذلك املشعل اهلادي   

وستنبت البذرة اهلامدة مـن     ،  وسيؤوب إىل احلمى اآلمن من جديد     ،  فسيطلع النور يف روحه من جديد     
 . جديد
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وح آبقـا شـاردا ال      سري .. يف الدار  - ال سواه  -  إن طفلك الذي خيطىء ويعرف أن السوط      
تربت على ضعفه حني يعتـذر      ،  فأما إذا كان يعلم أن إىل جانب السوط يدا حانية         . يثوب إىل الدار أبدا   

 ! فإنه سيعود .. وتقبل عذره حني يستغفر من اخلطيئة، من الذنب
فإنه يعلـم أن فيـه       ..  وهكذا يأخذ اإلسالم هذا املخلوق البشري الضعيف يف حلظات ضعفه         

فهو يعطف عليه يف     .. وجبانب الرتوة احليوانية أشواقا ربانية    ،  وجبانب الثقلة رفرفة  ،  ضعف قوة جبانب ال 
. ويربت عليه يف حلظة العثرة ليحلق به إىل األفق من جديد          ،  حلظة الضعف ليأخذ بيده إىل مراقي الصعود      

مـا  :  " يقـول  ع رسولوال! وال يصر على اخلطيئة وهو يعلم أا اخلطيئة       ،  ما دام يذكر اهللا وال ينساه     
 )1( " وإن عاد يف اليوم سبعني مرة، أصر من استغفر

! وال يهتف له جبمال املستنقع    ،  وال ميجد العاثر اهلابط   ،  إىل الترخص  - ذا -  واإلسالم ال يدعو  
كمـا  ،  ليستجيش يف النفس اإلنسـانية الرجـاء      ،  إمنا هو يقيل عثرة الضعف     " ! الواقعية " كما تف 

وتـثري  ،  ختجـل وال تطمـع     -؟    ومن يغفر الـذنوب إال اهللا      - فاملغفرة من اهللا  ! ا احلياء يستجيش فيه 
موصـدة يف   ،  فهم هنالك خارج األسوار   ،  فأما الذين يستهترون ويصرون   . االستغفار وال تثري االستهتار   

 ! وجوههم األسوار
 البشـرية الـيت يعلـم    والرمحة ذه،  وهكذا جيمع اإلسالم بني اهلتاف للبشرية إىل اآلفاق العلى      

 . )2(ويأخذ بيدها إىل أقصى طاقتها ، ويفتح أمامها باب الرجاء أبدا. طاقتها
 ؟ هؤالء املتقون ما هلم .. . 

ونعـم أجـر    . أولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات جتري من حتتها األار خالدين فيها            " 
  ..  " العاملني

، كما أم ليسوا سلبيني باإلنفاق يف السراء والضراء        . فهم ليسوا سلبيني باالستغفار من املعصية     
واجلنة ،  املغفرة من رم   ..  " ونعم أجر العاملني  .  " إمنا هم عاملون   .. وكظم الغيظ والعفو عن الناس    

وهنالك عمل يف ظـاهر     ،  فهنالك عمل يف أغوار النفس     .. جتري من حتتها األار بعد املغفرة وحب اهللا       
 . وكالمها مناء، وكالمها حركة، عملوكالمها . احلياة

                                                 
ويف سنده صحايب جمهول ولكن ابن كثري . . ذي والبزار يف مسنده من حديث عثمان بن واقد  رواه أبو داود والترم)1(

 " . حديث حسن :  " وقال. يف تفسريه صححه
 " . دار الشروق "  . .  " السالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب" سالم الضمري :  "  يراجع بتوسع فصل)2(
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وكمـا أن    ..  وهنالك الصلة بني هذه السمات كلها وبني معركة امليدان اليت يتعقبها السـياق            
فكذلك ،  أثره يف حياة اجلماعة املسلمة وعالقته باملعركة يف امليدان         - أو النظام التعاوين   - للنظام الربوي 

، فاالنتصـار علـى الشـح    .. لذي أشرنا إليه يف مطلع احلديثهلذه السمات النفسية واجلماعية أثرها ا 
كلها ضرورية   .. والرجعة إىل اهللا وطلب مغفرته ورضاه     ،  واالنتصار على اخلطيئة  ،  واالنتصار على الغيظ  

! وهم إمنا كانوا أعداء ألم ميثلون الشح واهلوى واخلطيئة والتـبجح          . لالنتصار على األعداء يف املعركة    
ففي هـذا   . وا أعداء ألم ال خيضعون ذوام وشهوام ونظام حيام هللا ومنهجه وشريعته           وهم إمنا كان  

وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها      . ويف هذا يكون اجلهاد   ،  ويف هذا تكون املعركة   ،  تكون العداوة 
ذه التوجيهـات   فالصلة وثيقة بني ه   ! وجياهد هللا ،  ويعارك هللا ،  فهو إمنا يعادي هللا   . املسلم ويعارك وجياهد  

كما أن الصلة وثيقة بينها وبني املالبسات اخلاصة الـيت           .. كلها وبني استعراض املعركة يف هذا السياق      
ومن . ومن طمع يف الغنيمة نشأت عنه املخالفة       ع من خمالفة عن أمر رسول اهللا     . صاحبت هذه املعركة  

ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تويل مـن  . اعتزاز بالذات واهلوى نشأ عنه ختلف عبد اهللا ابن أيب ومن معه    
: وسؤال بعضهم ،  ومن غبش يف التصور نشأ عنه عدم رد األمور إىل اهللا           - كما سريد يف السياق    - توىل

  ..  " لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا " : وقول بعضهم؟ هل لنا من األمر من شيء
|     |     | 

ويلمـس  ،  ويقرر احلقائق فيهـا   ،  فيجلوها،  واحدة واحدة ،  والقرآن يتناول هذه املالبسات كلها    
على هذا النحو الفريد الذي نرى منـاذج منـه يف هـذا              .. النفوس ملسات موحية تستجيشها وحتييها    

 . السياق
|     |     | 

ولكنه مـا   ،  بعد ذلك يبدأ السياق يف الفقرة الثالثة من االستعراض فيلمس أحداث املعركة ذاا            
وجيعل األحداث جمرد حمور تـرتكن      ،   تقرير احلقائق األساسية األصيلة يف التصور اإلسالمي       يزال يتوخى 

 . إليه هذه احلقائق
ليقول للمسـلمني إن انتصـار      ،   ويف هذه الفقرة يبدأ باإلشارة إىل سنة اهللا اجلارية يف املكذبني          

مث يدعوهم   .. راءه حكمة خاصة  و،  إمنا هو حادث عابر   ،  املشركني يف هذه املعركة ليس هو السنة الثابتة       
فإن يكن أصابتهم جراح وآالم فقد أصاب املشركني مثلها يف املعركـة            . إىل الصرب واالستعالء باإلميان   

، ومتحـيص القلـوب   ،  حكمة متييز الصفوف  : وإمنا هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف هلم عنها        . ذاا
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، لمني أمام املوت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه       ووقف املس ؛  واختاذ الشهداء الذين ميوتون دون عقيدم     
بإعداد اجلماعة املسلمة ذلك اإلعداد     ،  مث يف النهاية حمق الكافرين    ! ليزنوا وعودهم وأمانيهم مبيزان واقعي    

 . وإذن فهي احلكمة العليا من وراء األحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي اهلزمية .. املتني
هذا بيان  ،  فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني    ،  فسريوا يف األرض  ،  قد خلت من قبلكم سنن     " 

إن  - إن كنـتم مـؤمنني     - وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون      .. للناس وهدى وموعظة للمتقني   
، وليعلم اهللا الذين آمنـوا    . وتلك األيام نداوهلا بني الناس    . ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله      

أم حسبتم  . وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين     . هللا ال حيب الظاملني   وا،  ويتخذ منكم شهداء  
ولقد كنتم متنون املوت من قبل      ؟  أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين          

 .  " فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أن تلقوه
أصيبوا يف أرواحهم وأصيبوا    . ل واهلزمية وأصام القت ،   لقد أصاب املسلمني القرح يف هذه الغزوة      

وأرهقـه  ،  وشج وجهه  ع وكسرت رباعية الرسول  ،  قتل منهم سبعون صحابيا   . يف أبدام بأذى كثري   
وصدمة لعلها مل تكن    ،  وكان من نتائج هذا كله هزة يف النفوس        .. وأثخن أصحابه باجلراح  ،  املشركون

وكيف " ؟    أىن هذا :  " سلمون حني أصام ما أصام    حىت لقال امل  ،  متوقعة بعد النصر العجيب يف بدر     
 ! ؟ جتري األمور معنا هكذا وحنن املسلمون

يردهم إىل األصول اليت جتري وفقهـا       .  والقرآن الكرمي يرد املسلمني هنا إىل سنن اهللا يف األرض         
ألمـور ال متضـي     وا،  فالنواميس اليت حتكم احلياة جارية ال تتخلف      ؛  فهم ليسوا بدعا يف احلياة    . األمور
تكشفت هلم احلكمة من وراء     ،  وأدركوا مغازيها ،  فإذا هم درسوها  ،  إمنا هي تتبع هذه النواميس    ،  جزافا

وإىل ،  واطمأنوا إىل ثبات النظام الذي تتبعه األحداث      ،  وتبينت هلم األهداف من وراء الوقائع     ،  األحداث
ومل .  على ضوء ما كان يف ماضي الطريق       واستشرفوا خط السري  . وجود احلكمة الكامنة وراء هذا النظام     

ويف أوهلا طاعة   ،  بدون األخذ بأسباب النصر   ؛  لينالوا النصر والتمكني  ،  يعتمدوا على جمرد كوم مسلمني    
 . اهللا وطاعة الرسول

 : ويوجه أبصارهم إليها هي،  والسنن اليت يشري إليها السياق هنا
، واالبـتالء لتمحـيص السـرائر     . يام بني الناس  ومداولة األ .  عاقبة املكذبني على مدار التاريخ    

 . واستحقاق النصر للصابرين واحملق للمكذبني، وامتحان قوة الصرب على الشدائد
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، واملواساة يف الشـدة   ،   ويف خالل استعراض تلك السنن حتفل اآليات بالتشجيع على االحتمال         
وهم أعلى مـن أعـدائهم    ،   كذلك إمنا أصاب أعداءهم  ،  الذي مل يصبهم وحدهم   ،  والتأسية على القرح  

 . والدائرة على الكافرين، والعاقبة بعد هلم، وأهدى منهم طريقا ومنهجا، عقيدة وهدفا
هذا بيان  . فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني    ،  فسريوا يف األرض  ،  قد خلت من قبلكم سنن     " 

  ..  " للناس وهدى وموعظة للمتقني
فيشري من خالل ذلك كلـه إىل       ،  وحاضرها مباضيها ،  رها إن القرآن لريبط ماضي البشرية حباض     

ومل تكن  ،  ومل تكن معارفهم  ،  وهؤالء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة مل تكن حيام          . مستقبلها
 - وكتابه القـرآن   - لوال هذا اإلسالم  . لتسمح هلم مبثل هذه النظرة الشاملة      - قبل اإلسالم  - جتارم

  .. وخلق به منهم أمة تقود الدنيا، شأة أخرىالذي أنشأهم به اهللا ن
ما كان ليقود تفكريهم إىل الربط بـني سـكان          ،   إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون يف ظله       

فضال على الربط بـني     ،  فضال على الربط بني سكان هذه األرض وأحداثها       ؛  اجلزيرة وماجريات حيام  
ومل ،  وهي نقلة بعيدة مل تنبع من البيئة       ..  وفقها احلياة مجيعا   األحداث العاملية والسنن الكونية اليت جتري     

وارتقت ـم  ! بل محلتهم إليها. إمنا محلتها إليهم هذه العقيدة! تنشأ من مقتضيات احلياة يف ذلك الزمان    
على حني أن غريهم من معاصريهم مل يرتفعوا إىل هذا األفق مـن             . يف ربع قرن من الزمان    ،  إىل مستواها 

إال بعـد أجيـال     ،  ومل يهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس الكونية      ؛   العايل إال بعد قرون وقرون     التفكري
وأنـه إىل   ،  فلما اهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طالقة املشيئة اإلهلية             .. وأجيال

ووقع يف حسها   ،  له تصورها واتسع  ،  فأما هذه األمة املختارة فقد استيقنت هذا كله        .. اهللا تصري األمور  
 - فاستقامت حياا على التعامل مع سنن اهللا الثابتة واالطمئنان        ،  التوازن بني ثبات السنن وطالقة املشيئة     

 ! إىل مشيئته الطليقة - بعد هذا
  ..  " قد خلت من قبلكم سنن " 

نها يف غري زمـانكم     فما وقع م  . وهي هي اليت قررا املشيئة الطليقة     .  وهي هي اليت حتكم احلياة    
وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سـينطبق علـى            ،  يف زمانكم  - مبشيئة اهللا  - فسيقع مثله 

 . حالكم
  ..  " فسريوا يف األرض " 
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واألرض واحلياة فيها كتاب مفتوح     . واألرض كلها مسرح للحياة البشرية    .  فاألرض كلها وحدة  
 . تتماله األبصار والبصائر

  ..  " وا كيف كان عاقبة املكذبنيفانظر " 
ولقـد   .. وتشهد ا سريهم اليت يتناقلها خلفهم هناك      ،   وهي عاقبة تشهد ا آثارهم يف األرض      

بعضها حـدد مكانـه     . ذكر القرآن الكرمي كثريا من هذه السري ومن هذه اآلثار يف مواضع منه متفرقة             
وهنا يشري هذه اإلشارة املة ليصـل   .. فصيلوبعضها أشار إليه بدون حتديد وال ت      . وزمانه وشخوصه 

ذلـك كـي   . إن ما جرى للمكذبني باألمس سيجري مثله للمكذبني اليوم وغدا     : منها إىل نتيجة جمملة   
. وكي حتذر اإلنزالق مع املكذبني من جهة أخـرى        . تطمئن قلوب اجلماعة املسلمة إىل العاقبة من جهة       

ويف السياق سريد من هـذه الـدواعي        . وما يدعو إىل التحذير   وقد كان هنالك ما يدعو إىل الطمأنينة        
 . الكثري

 :  وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعربة ذا البيان
  ..  " وهدى وموعظة للمتقني، هذا بيان للناس " 

ولكن . اهلاديفهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لوال هذا البيان            .  هذا بيان للناس كافة   
 "  املتقني " طائفة .. وتنتفع به وتصل على هداه    ،  وجتد فيه املوعظة  ،  طائفة خاصة هي اليت جتد فيه اهلدى      

 .. 
والعظة البالغة ال ينتفع ـا إال       .  إن الكلمة اهلادية ال يستشرفها إال القلب املؤمن املفتوح للهدى         

 وباهلدى والضالل ،   قلما ينقصهم العلم باحلق والباطل     والناس .. القلب التقي الذي خيفق هلا ويتحرك ا      
إمنا تنقص النـاس الرغبـة يف       . إن احلق بطبيعته من الوضوح والظهور حبيث ال حيتاج إىل بيان طويل           .. 

، والرغبة يف احلق والقدرة على اختيار طريقه ال ينشئهما إال اإلميان           .. والقدرة على اختيار طريقه   ،  احلق
تنص على أن مـا يف هـذا        . ومن مث تتكرر يف القرآن أمثال هذه التقريرات        ..  التقوى وال حيفظهما إال  
. إمنا هي للمـؤمنني وللمـتقني      .. . ومن عربة ،  ومن موعظة ،  ومن نور ،  ومن هدى ،  الكتاب من حق  

 ومها اللذان يزينان للقلـب    . فاإلميان والتقوى مها اللذان يشرحان القلب للهدى والنور واملوعظة والعربة         
وهـذا  ،  وهذا هو األمر   .. واحتمال مشقات الطريق   .. اختيار اهلدى والنور واالنتفاع باملوعظة والعربة     

. وهم يف محأة الباطل يتمرغـون  ،  فكم ممن يعلمون ويعرفون    .. ال جمرد العلم واملعرفة    .. هو لب املسألة  
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ر محلـة احلـق وأصـحاب       وإما خوفا من أذى ينتظ    ،  إما خضوعا لشهوة ال جيدي معها العلم واملعرفة       
 ! الدعوة

  وبعد هذا البيان العريض يتجه إىل املسلمني بالتقوية والتأسية والتثبيت 
  ..  " إن كنتم مؤمنني. وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون " 

 .. وأنـتم األعلـون    - ملا أصابكم وملا فاتكم    - وال حتزنوا  - من الوهن والضعف   -  ال نوا 
! وهم يسجدون لشيء من خلقـه أو لـبعض مـن خلقـه            ،  فأنتم تسجدون هللا وحده   عقيدتكم أعلى   
! وهم يسريون على منهج من صنع خلـق اهللا        ،  فأنتم تسريون على منهج من صنع اهللا      . ومنهجكم أعلى 
وهم شاردون عـن    ،  اهلداة هلذه البشرية كلها   ،  فأنتم األوصياء على هذه البشرية كلها     . ودوركم أعلى 

وهـم  ،  فلكم وراثة األرض اليت وعدكم اهللا ا      ،  ومكانكم يف األرض أعلى   . الطريقضالون عن   ،  النهج
وإن كنتم مؤمنني حقا فال نـوا       . فإن كنتم مؤمنني حقا فأنتم األعلون      .. إىل الفناء والنسيان صائرون   

ـ          ،  فإمنا هي سنة اهللا أن تصابوا وتصيبوا      . وال حتزنوا  تالء على أن تكون لكم العقىب بعـد اجلهـاد واالب
 : والتمحيص
ولـيعلم اهللا  . وتلك األيام نداوهلا بني النـاس . إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله  " 

 وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين     . واهللا ال حيب الظاملني   . ويتخذ منكم شهداء  ،  الذين آمنوا 
 " ..  

وقـد  . إشارة إىل غزوة بـدر    قد يكون   ،   وذكر القرح الذي أصام وأصاب املكذبني قرح مثله       
وقد انتصر فيها املسلمون    . وقد يكون إشارة إىل غزوة أحد     . مس القرح فيها املشركني وسلم املسلمون     

وتابعهم املسلمون يضربون أقفيتهم حـىت لقـد        ،  حىت هزم املشركون وقتل منهم سبعون     . يف أول األمر  
حىت رفعته هلم امرأة فالثوا ا وجتمعـوا        .  أحد سقط علم املشركني يف ثنايا املعركة فلم يتقدم إليه منهم         

. واختلفوا فيما بينـهم    ع حينما خرج الرماة على أمر رسول اهللا      ،  مث كانت الدولة للمشركني    .. عليها
وحتقيقا لسـنة   ،  جزاء وفاقا هلذا االختالف وذلك اخلروج     . فأصاب املسلمني ما أصام يف اية املعركة      

واهللا قـد   . إذ كان اختالف الرماة وخروجهم ناشئني من الطمع يف الغنيمة         ،  من سنن اهللا اليت ال تتخلف     
. ال ينظرون إىل شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد        ،  كتب النصر يف معارك اجلهاد ملن جياهدون يف سبيله        
وفقا ملا يبدو مـن      - وهي مداولة األيام بني الناس    ،  وحتقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن اهللا يف األرض        
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كمـا  . ومن مث يتبني املؤمنون ويتبني املنافقون     . فتكون هلؤالء يوما وألولئك يوما     - الناس ونيتهم عمل  
 . وينجلي الغبش. تتكشف األخطاء

ولـيعلم اهللا    .. وتلك األيام نداوهلا بني الناس    . إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله        " 
  ..  " الذين آمنوا

وطبـائع  ، مها اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس  ، د الشدةوالرخاء بع،  إن الشدة بعد الرخاء   
، ودرجة الثقة فيها بـاهللا أو القنـوط       ،  ودرجة اهللع فيها والصرب   ،  ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،  القلوب

 ! ودرجة االستسالم فيها لقدر اهللا أو الربم به واجلموح
، هؤالء علـى حقيقتـهم    ويظهر هؤالء و  ،  مؤمنني ومنافقني :  عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن    
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك اخللخلة اليت تنشأ مـن           . وتتكشف يف دنيا الناس دخائل نفوسهم     

 ! وهم خمتلطون مبهمون، قلة التناسق بني أعضائه وأفراده
ولكـن  . واهللا سبحانه يعلم ما تنطوي عليـه الصـدور        .  واهللا سبحانه يعلم املؤمنني واملنافقني    

وحتول اإلميان إىل عمل    ،  وجتعله واقعا يف حياة الناس    ،  ة األيام بني الناس تكشف املخبوء     األحداث ومداول 
فـاهللا سـبحانه ال     . ومن مث يتعلق به احلساب واجلزاء     ،  وحتول النفاق كذلك إىل تصرف ظاهر     ،  ظاهر

 . حياسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن حياسبهم على وقوعه منهم
والرخـاء يف هـذا     . وميزان ال يظلم  ،  حمك ال خيطىء  ،  ب الشدة والرخاء  وتعاق،   ومداولة األيام 

والنفس املؤمنة هـي  . ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل،  وكم من نفوس تصرب للشدة وتتماسك     . كالشدة
وتوقن أن ما أصاا من اخلري والشـر        ،  وتتجه إىل اهللا يف احلالني    ،  اليت تصرب للضراء وال تستخفها السراء     

 . فبإذن اهللا
فرباها ذا االبتالء    - وهي يف مطالع خطواا لقيادة البشرية      -  وقد كان اهللا يريب هذه اجلماعة     

وإن يكن هذا وهذه     - واالبتالء باهلزمية املريرة بعد االبتالء بالنصر العجيب      ،  بالشدة بعد االبتالء بالرخاء   
لتتعلم هذه اجلماعـة أسـباب النصـر        . ةقد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اهللا اجلارية يف النصر واهلزمي          

ولتعرف طبيعة هذا املنهج وتكاليفـه معرفـة        . والتصاقا بركنه ،  وتوكال عليه ،  ولتزيد طاعة هللا  . واهلزمية
 . اليقني

،  وميضي السياق يكشف لألمة املسلمة عن جوانب من حكمة اهللا فيما وقع من أحداث املعركة              
 : وعلم اهللا للمؤمنني، وفيما بعد متييز الصفوف ،وفيما وراء مداولة األيام بني الناس
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  ..  " ويتخذ منكم شهداء " 
، خيتارهم اهللا من بـني ااهـدين      . إن الشهداء ملختارون   -  وهو تعبري عجيب عن معىن عميق     

إمنا . فما هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد             - سبحانه - ويتخذهم لنفسه 
، إن هؤالء هم الـذين اختصـهم اهللا ورزقهـم الشـهادة            .. وتكرمي واختصاص ،  وانتقاءهو اختيار   

 . وخيصهم بقربه - سبحانه - ليستخلصهم لنفسه
يستشـهدهم  . ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للنـاس        ،   مث هم شهداء يتخذهم اهللا    

يؤدوا جبهادهم حـىت    . ل حوله وال جدا ،  وال مطعن عليه  ،  يؤدوا أداء ال شبهة فيه    . فيؤدون الشهادة 
منـهم أداء هـذه      - سـبحانه  - يطلب اهللا . وتقريره يف دنيا الناس   ،  املوت يف سبيل إحقاق هذا احلق     

وأعزوه حىت أرخصوا كل    ،  وجتردوا له ،  وعلى أم آمنوا به   ؛  على أن ما جاءهم من عنده احلق      ،  الشهادة
فلـم  ، وعلى أم هم استيقنوا هذا؛ إال ذا احلقوعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم       ؛  شيء دونه 

وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيـق منـهج اهللا يف           ،  يألوا جهدا يف كفاح الباطل وطرده من حياة الناس        
. وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت      . يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون      .. حكم الناس 

 ! الوهي شهادة ال تقبل اجلدال واحمل
، ال يقال له أنه شهد    . شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا         :  وكل من ينطق بالشهادتني   

ومـن مث ال يتلقـى      . ومدلوهلا هو أال يتخذ إال اهللا إهلـا       . إال أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      
 العبودية التلقي من اهللا   وأخص خصائص   ؛  فأخص خصائص األلوهية التشريع للعباد    . الشريعة إال من اهللا   

وال يعتمد مصدرا آخر للتلقـي إال    . ومدلوهلا كذلك أال يتلقى من اهللا إال عن حممد مبا أنه رسول اهللا            .. 
  .. هذا املصدر

 ع كما بلغها حممد  ،   ومقتضى هذه الشهادة أن جياهد إذن لتصبح األلوهية هللا وحده يف األرض           
وهو ،  هو املنهج السائد والغالب واملطاع     ع والذي بلغه عنه حممد   ،  فيصبح املنهج الذي أراده اهللا للناس     

 . النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بال استثاء
أي شاهد طلب اهللا إليـه أداء هـذه         . فهو إذن شهيد  ،   فإذا اقتضى هذا األمر أن ميوت يف سبيله       

 . ورزقه هذا املقام .. واختذه اهللا شهيدا. الشهادة فأداها
 : ذلك التعبري العجيب هذا فقه 

  "  ..  .. ويتخذ منكم شهداء " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

178

ال ما انتهى إليه مـدلول   .. ومقتضاه،  وهو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 
 ! هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع

  ..  " واهللا ال حيب الظاملني " 
:  " ويف القـرآن  . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه   . الشرك والظلم كثريا ما يذكر يف القرآن ويراد به         

أي الذنب  . يا رسول اهللا  : قلت: أنه قال : ويف الصحيحني عن ابن مسعود     ..  " إن الشرك لظلم عظيم   
  .. .  "  .. أن جتعل هللا ندا وهو خلقك:  " قال؟ أعظم

فهـو  .  ال حيب الظـاملني    فاآلن يقرر أن اهللا   ؛   وقد أشار السياق من قبل إىل سنة اهللا يف املكذبني         
والتعبري بأن اهللا ال حيـب      . توكيد يف صورة أخرى حلقيقة ما ينتظر املكذبني الظاملني الذين ال حيبهم اهللا            

وهذه اإلثارة يف معرض احلديث عن اجلهـاد        . يثري يف نفس املؤمن بغض الظلم وبغض الظاملني       ،  الظاملني
وهذا . منا يبذل نفسه يف مكافحة ما يكرهه اهللا ومن يكرهه         فاملؤمن إ . هلا مناسبتها احلاضرة  ،  واالستشهاد

  .. ومن هؤالء يتخذ اهللا الشهداء؛ ويف هذا تكون الشهادة، هو مقام االستشهاد
يف تربية األمـة املسـلمة      ،   مث ميضي السياق القرآين يكشف عن احلكمة الكامنة وراء األحداث         

وستارا لقدرته يف   ،  من أدوات قدره يف حمق الكافرين     ولتكون أداة   ،  ومتحيصها وإعدادها لدورها األعلى   
 : هالك املكذبني

  ..  " وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين " 
 ويف مكنون الضمري  ،  التمحيص عملية تتم يف داخل النفس     .  والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    

متهيدا إلخراج الـدخل  . ملكنوناتوتسليط الضوء على هذه ا، إا عملية كشف ملكنونات الشخصية .. 
  .. بال غبش وال ضباب، وتركها نقية واضحة مستقرة على احلق، والدغل واألوشاب

وكثريا ما جيهل حقيقـة ضـعفها       . وخمابئها ودروا ومنحنياا  ،   وكثريا ما جيهل اإلنسان نفسه    
 ! ال تظهر إال مبثري، وحقيقة ما استكن فيها من رواسب، وقوا

، مبداولة األيام بني الناس بني الشدة والرخـاء        - سبحانه -  التمحيص الذي يتواله اهللا     ويف هذا 
حمـك األحـداث والتجـارب      : يعلم املؤمنون من أنفسهم ما مل يكونوا يعلمونه قبل هذا احملك املرير           

 . واملواقف العملية الواقعية
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مث إذا   .. ن الشح واحلـرص    ولقد يظن اإلنسان يف نفسه القدرة والشجاعة والتجرد واخلالص م         
إن يف نفسـه عقابيـل مل        - ويف مواجهة األحداث الواقعية   ،  على ضوء التجربة العملية    - هو يكشف 

ليعاود احملاولـة   ،  ومن اخلري أن يعلم هذا من نفسه      ! وأنه مل يتهيأ ملثل هذا املستوى من الضغوط       . متحص
وعلى مستوى التكـاليف  ، عة هذه الدعوةعلى مستوى الضغوط اليت تقتضيها طبي   ،  يف سبكها من جديد   

 ! اليت تقتضيها هذه العقيدة
وكان يريد ا أمرا يف هـذه       ،  كان يريب هذه اجلماعة املختارة لقيادة البشرية       - سبحانه -  واهللا

لترتفع إىل مسـتوى الـدور      ،  الذي تكشفت عنه األحداث يف أحد     ،  فمحصها هذا التمحيص  . األرض
 :  يديها قدر اهللا الذي ناطه اوليتحقق على، املقدر هلا

  ..  " وميحق الكافرين " 
  .. وخلص من الشوائب بالتمحيص،  حتقيقا لسنته يف دمغ الباطل باحلق مىت استعلن احلق

ويف النصـر   ،   ويف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات املسلمني عن سنة اهللا يف الدعوات           
وزاده الصـرب علـى مشـاق       ،   أن طريق اجلنة حمفوف باملكاره     ويبني هلم . ويف العمل واجلزاء  ،  واهلزمية
 : وليس زاده التمين واألماين الطائرة اليت ال تثبت على املعاناة والتمحيص، الطريق

ولقد كنتم  . وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين       ،  أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة     " 
  ..  " موه وأنتم تنظرونفقد رأيت. متنون املوت من قبل أن تلقوه

تصور أنه يكفي   :  إن صيغة السؤال االستنكارية يقصد ا إىل التنبيه بشدة إىل خطأ هذا التصور            
فيبلغ ـذه الكلمـة أن يـؤدي        . أسلمت وأنا على استعداد للموت    : اإلنسان أن يقوهلا كلمة باللسان    

 ! وأن ينتهي إىل اجلنة والرضوان، تكاليف اإلميان
مث الصـرب علـى   ، وإمنا هو اجلهاد ومالقاة الـبالء    . واالمتحان العملي ،  التجربة الواقعية  إمنا هي   
 . وعلى معاناة البالء، تكاليف اجلهاد

 :  ويف النص القرآين لفتة ذات مغزى
  ..  " ويعلم الصابرين ..  "  " وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم " 

التكاليف املستمرة  . لصرب على تكاليف هذه الدعوة أيضا     إمنا هو ا  .  فال يكفي أن جياهد املؤمنون    
فرمبا كان اجلهاد يف امليدان أخف تكاليف هذه الدعوة الـيت          . املتنوعة اليت ال تقف عند اجلهاد يف امليدان       
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معاناة االستقامة على أفـق     : إمنا هنالك املعاناة اليومية اليت ال تنتهي      . وخيترب ا اإلميان  ،  يطلب هلا الصرب  
يف : والصرب يف أثناء ذلك على الضعف اإلنساين      ،  واالستقرار على مقتضياته يف الشعور والسلوك     . مياناإل

والصرب على الفترات اليت يسـتعلي فيهـا        . ممن يتعامل معهم املؤمن يف حياته اليومية      ،  النفس ويف الغري  
والصرب علـى   . العقباتوالصرب على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة        ! الباطل وينتفش ويبدو كاملنتصر   

والصرب على أشياء كـثرية لـيس     .. وسوسة الراحة وهفوة النفس هلا يف زمحة اجلهد والكرب والنضال         
طريق اجلنـة الـيت ال تنـال باألمـاين          . يف الطريق احملفوف باملكاره   ،  اجلهاد يف امليدان إال واحدا منها     

 ! وبكلمات اللسان
  ..  " فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لقوهولقد كنتم متنون املوت من قبل أن ت " 

وقد كـانوا  ،  وهكذا يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام املوت الذي واجهوه يف املعركة  
ووزن احلقيقـة يواجههـا يف      ،  ليوازنوا يف حسهم بني وزن الكلمة يقوهلا اللسان       . من قبل يتمنون لقاءه   

ويزنوا حقيقة رصيدها الـواقعي يف      ،  لمة تطلقها السنتهم  فيعلمهم ذا أن حيسبوا حسابا لكل ك      . العيان
وقيمـة  ،  وبذلك يقدرون قيمة الكلمـة    ! على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حني واجهتهم       ،  نفوسهم
واألماين املرفرفـة   ،  مث يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة     ! يف ضوء الواقع الثقيل   ،  وقيمة الوعد ،  األمنية

حىت . والصرب على املعاناة  ،  واجلهاد احلقيقي ،  وجتسيم األمنية ،   هو حتقيق الكلمة   إمنا،  هي اليت تبلغهم اجلنة   
 ! يعلم اهللا منهم ذلك كله واقعا كائنا يف دنيا الناس

قادرا على أن مينح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه وملنهجه منذ اللحظة            - سبحانه -  ولقد كان اهللا  
وتدمر  - أو بدوم  - كان قادرا أن يرتل املالئكة تقاتل معهم      و. وبال كد من املؤمنني وال عناء     ،  األوىل

  .. كما دمرت على عاد ومثود وقوم لوط، على املشركني
 اليت تعد لتتسلم قيادة البشرية    ،  إمنا هي تربية اجلماعة املسلمة     ..  ولكن املسألة ليست هي النصر    

وقيادا قيـادة    ..  جاهليتها واحنرافها  وبكل؛  وبكل شهواا ونزواا  ؛  البشرية بكل ضعفها ونقصها   .. 
وصـرب  ،  وثبات على احلـق   ،  وأول ما تقتضيه صالبة يف اخللق     . راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة     

وخربة مبواطن الزلـل ودواعـي      ،  ومعرفة مبواطن الضعف ومواطن القوة يف النفس البشرية       ،  على املعاناة 
. وصرب على الشدة بعد الرخـاء     .  الرخاء كالصرب على الشدة    مث صرب على   .. ووسائل العالج ،  االحنراف

 !  .. وطعمها يومئذ الذع مرير
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ليعـدها  ،   وهذه التربية هي اليت يأخذ اهللا ا اجلماعة املسلمة حني يأذن بتسليمها مقاليد القيادة             
أن جيعل   - حانهسب - وقد شاء . الذي ينوطه ا يف هذه األرض     ،  ذه التربية للدور العظيم اهلائل الشاق     

 ! الذي استخلفه يف هذا امللك العريض " اإلنسان " هذا الدور من نصيب
وشـىت  ،  بشىت األسباب والوسـائل   ،  وقدر اهللا يف إعداد اجلماعة املسلمة للقيادة ميضي يف طريقه         

تـها  وترتفع ثق، فتستبشر، ميضي أحيانا عن طريق النصر احلاسم للجماعة املسلمة       .. املالبسات والوقائع 
وجترب مقدرا على مغالبـة     ،  وتصرب على نشوته  ،  وجترب لذة النصر   - يف ظل العون اإلهلي    - بنفسها

وميضي أحيانا عن طريق اهلزميـة والكـرب         .. وعلى التزام التواضع والشكر هللا    ،  البطر والزهو واخليالء  
. ىن احنراف عن منهج اهللا    وضعفها حني تنحرف أد   ،  وتعرف حقيقة قوا الذاتية   ،  فتلجأ إىل اهللا  . والشدة

وتعرف مواضع نقصها   ؛  مبا عندها من احلق ارد    ،  وتستعلي مع ذلك على الباطل    ؛  وجترب مرارة اهلزمية  
 .. فتحاول أن تصلح من هذا كلـه يف اجلولـة القادمـة           ؛  ومزالق أقدامها ،  ومداخل شهواا ،  وضعفها

  .. ر اهللا وفق سنته ال يتخلف وال حييدوميضي قد .. وخترج من النصر ومن اهلزمية بالزاد والرصيد
 الذي حيشده السياق القرآين للجماعة املسـملة      ؛   وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد        

وهو رصيد مدخر لكل مجاعة مسلمة ولكل جيل مـن أجيـال             - على حنو ما نرى يف هذه اآليات       -
 . املسلمني

|     |     | 
ويف تربية اجلماعة املسـلمة ـذه       ؛   التصور اإلسالمي الكبرية   مث ميضي السياق يف تقرير حقائق     

ووسيلة لتربية اجلماعة املسلمة ا علـى       ؛  متخذا من أحداث املعركة حمورا لتقرير تلك احلقائق       ؛  احلقائق
 : طريقة املنهج القرآين الفريد

؟ قـابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أع      . وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل         " 
وما كان لنفس أن متـوت إال       . وسيجزي اهللا الشاكرين  ؛  ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا       

وسنجزي ؛  ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها     ،  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها     ؛  بإذن اهللا كتابا مؤجال   
وما ضعفوا وما   ،  ل اهللا فما وهنوا ملا أصام يف سبي     ،  وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري      . الشاكرين
، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا      : وما كان قوهلم إال أن قالوا     . واهللا حيب الصابرين  ،  استكانوا

واهللا ،  فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخـرة       . وانصرنا على القوم الكافرين   ،  وثبت أقدامنا 
  ..  " حيب احملسنني
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ذلك حني انكشـف    . حدثت يف غزوة أحد   ،  قرة تشري إىل واقعة معينة    إن اآلية األوىل يف هذه الف     
وكسـرت  ،  وأوقعوا باملسلمني ،  فركبه املشركون ،  ظهر املسلمني بعد أن ترك الرماة أماكنهم من اجلبل        

ال يـدري   ،  وتفرق املسلمون ،  وحني اختلطت األمور  ؛  ونزفت جراحه ،  وشج وجهه  ع رباعية الرسول 
وكان هلذه الصيحة وقعها الشديد علـى        .. إن حممدا قد قتل   :  نادى مناد  حينئذ .. أحدهم مكان اآلخر  

تـاركني املعركـة    ،  مصعدين يف اجلبل منـهزمني    ،  فانقلب الكثريون منهم عائدين إىل املدينة     . املسلمني
، وجعل ينادي املسلمني وهم منقلبـون ؛ يف تلك القلة من الرجال ع لوال أن ثبت رسول اهللا    .. يائسني

  .. كما سيجيء .. وأنزل عليهم النعاس امنة منه وطمأنينة، وثبت اهللا قلوم،  إليهحىت فاءوا
ومناسبة لتقرير حقائق   ،  يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه    ،   فهذه احلادثة اليت أذهلتهم هذا الذهول     

اإلميـان  ويف تاريخ   ،  وجيعلها حمورا إلشارات موحية يف حقيقة املوت وحقيقة احلياة        ؛  التصور اإلسالمي 
 : ومواكب املؤمنني

؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقـابكم       . وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل         " 
  ..  " وسيجزي اهللا الشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا

وحممد سيموت كما مات الرسـل      . وقد مات الرسل  . سبقته الرسل .  إن حممدا ليس إال رسوال    
 ؟ فما بالكم غفلتم عنها حينما واجهتكم يف املعركة. هذه حقيقة أولية بسيطة .. قبله

 .. وكلمته باقية ال متوت   ،  واهللا باق ال ميوت   . جاء ليبلغ كلمة اهللا   ،   إن حممدا رسول من عند اهللا     
وهـذه  .  .وما ينبغي أن يرتد املؤمنون على أعقام إذا مات النيب الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل                

وما ينبغي للمؤمنني أن يغفلوا عن هذه احلقيقـة         . كذلك حقيقة أولية بسيطة غفلوا عنها يف زمحة اهلول        
 ! األولية البسيطة

ومنهج اهللا للحياة مستقل يف ذاته عـن الـذين حيملونـه            ،  والعقيدة إىل بقاء  ،   إن البشر إىل فناء   
وقد كان   ع واملسلم الذي حيب رسول اهللا     .. يخمن الرسل والدعاة على مدار التار     ،  ويؤدونه إىل الناس  

احلب الذي يفدونه معـه     . أصحابه حيبونه احلب الذي مل تعرف له النفس البشرية يف تارخيها كله نظريا            
ورأينـا  ! وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه وال يتحـرك            . حبيام أن تشوكه شوكة   

وما يزال الكثريون يف كل زمان       .. ن عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد     التسعة الذين أفرد فيهم ينافحو    
حىت ليأخذهم الوجـد مـن     ،  وبكل مشاعرهم ،  ويف كل مكان حيبونه ذلك احلب العجيب بكل كيام        
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 ع مطلوب منه أن يفرق بني شخص حممد      ،  هذا املسلم الذي حيب حممدا ذلك احلب       .. ع جمرد ذكره 
 . باقية ممتدة موصولة باهللا الذي ال ميوت،  للناس من بعدهوالعقيدة اليت أبلغها وتركها

 :  إن الدعوة أقدم من الداعية
  ..  " وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل " 

العميقـة يف منابـت     ،   قد خلت من قبله الرسل حيملون هذه الدعوة الضاربة يف جذور الـزمن            
 . دى والسالم من مطالع الطريقحتدو هلا باهل، املبتدئة مع البشرية، التاريخ

وتبقى هي على األجيـال     ،  فدعاا جييئون ويذهبون  . وأبقى من الداعية  ،   وهي أكرب من الداعية   
 - سـبحانه  - وهو بـاق  ،  الذي أرسل ا الرسل   ،  ويبقى اتباعها موصولني مبصدرها األول    ،  والقرون

واهللا حـي ال    . ويرتد عن هـدى اهللا    ،  قبيهوما جيوز أن ينقلب أحد منهم على ع        .. يتوجه إليه املؤمنون  
 : ميوت

 : وهذا البيان املنري، وهذا التهديد، ومن مث هذا االستنكار
. ومن ينقلب على عقبيه فلـن يضـر اهللا شـيئا          ؟  أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم       " 

  ..  " وسيجزي اهللا الشاكرين
.  " ومن ينقلب على عقبيه    ..  "  " عقابكمانقلبتم على أ  :  "  ويف التعبري تصوير حي لالرتداد    

واملقصـود  . كأنه منظر مشهود  ،  فهذه احلركة احلسية يف االنقالب جتسم معىن االرتداد عن هذه العقيدة          
ولكن حركة االرتداد النفسية اليت صاحبتها حينما       ،  أصال ليس حركة االرتداد احلسية باهلزمية يف املعركة       

ومبـوت  ،  فأحس بعض املسلمني أن ال جدوى إذن من قتال املشركني         ،  إن حممدا قد قتل   : هتف اهلاتف 
، فهذه احلركة النفسية جيسمها التعـبري هنـا   ! وانتهى أمر اجلهاد للمشركني   ،  حممد انتهى أمر هذا الدين    

وهذا هو الذي حـذرهم     ! كارتدادهم يف املعركة على األعقاب    ،  فيصورها حركة ارتداد على األعقاب    
:  " إن حممدا قد مـات    : وقالوا له ،  فقال هلم حني وجدهم قد ألقوا بأيديهم       ا إياه النضر بن أنس   

  " . ع فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا؟ فما تصنعون باحلياة من بعده
  ..  " ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا " 

فاهللا غين عن   . يضر اهللا شيئا  وانقالبه لن    .. الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق    ،   فإمنا هو اخلاسر  
ومـا  . وخلريهم هم ،  شرع هلم هذا املنهج لسعادم هم      - رمحة منه بالعباد   - ولكنه. الناس وعن إميام  
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وحىت يفسد النظـام    . يتنكبه متنكب حىت يالقي جزاءه من الشقوة واحلرية يف ذات نفسه وفيمن حوله            
يذوق الناس وبال أمرهم يف تنكبهم للمنهج الوحيد        و،  وتعوج األمور كلها  ،  وتفسد احلياة ويفسد اخللق   
والسالم مع  ،  وجتد الفطرة يف ظله السالم مع ذاا      ،  وتستقيم يف ظله النفوس   ،  الذي تستقيم يف ظله احلياة    

 . الكون الذي تعيش فيه
  ..  " وسيجزي اهللا الشاكرين " 

فيشـكروا باتبـاع    ،   هذا املنهج   الذين يعرفون مقدار النعمة اليت منحها اهللا لعباده يف إعطائهم         
مث ،  ومن مث يسعدون باملنهج فيكون هذا جزاء طيبا على شـكرهم          ،  ويشكروا بالثناء على اهللا   ،  املنهج

  .. وهو أكرب وأبقى، يسعدون جبزاء اهللا هلم يف اآلخرة
 الشـديد   أن يفطم املسلمني عن تعلقهم    ،  وذه اآلية ،  ذه احلادثة  - سبحانه -  وكأمنا أراد اهللا  

ولكن جاء   ع النبع الذي مل يفجره حممد    . وأن يصلهم مباشرة بالنبع   . وهو حي بينهم   ع بشخص النيب 
ودعوا القافلـة إىل    ،  كما أومأ إليه من قبله من الرسل      ،  ويدعو البشر إىل فيضه املتدفق    ،  فقط ليومىء إليه  

 ! االرتواء منه
العروة الـيت مل    . صلها مباشرة بالعروة الوثقى   في،  أن يأخذ بأيديهم   - سبحانه -  وكأمنا أراد اهللا  

 ! مث يدعهم عليها وميضي وهم ا مستمسكون، إمنا جاء ليعقد ا أيدي البشر ع يعقدها حممد
وأن جيعل عهدهم مـع  ،  أن جيعل ارتباط املسلمني باإلسالم مباشرة      - سبحانه -  وكأمنا أراد اهللا  

، حىت يستشعروا تبعتهم املباشـرة    . لعهد أمام اهللا بال وسيط    وأن جيعل مسؤوليتهم يف هذا ا     ،  اهللا مباشرة 
 ! وهم أمام اهللا مسؤولون. فهم إمنا بايعوا اهللا، أو يقتل ع اليت ال خيليهم منها أن ميوت الرسول

 - حني تقـع   - يعد اجلماعة املسلمة لتلقي هذه الصدمة الكربى       - سبحانه -  وكأمنا كان اهللا  
، فشاء أن يدرم عليها هذا التـدريب      . عها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم    يعلم أن وق   - سبحانه - وهو

 . قبل أن يستبد م الدهش والذهول، وبدعوته الباقية، وأن يصلهم به هو
شـاهرا   ا حىت لقد وقف عمـر    . بالدهش والذهول  - حني وقعت بالفعل   - ولقد أصيبوا 

 ! إن حممدا قد مات: يهدد به من يقول، سيفه
وكانت . االتصال املباشر الوثيق  ،  وبقدر اهللا فيه  ،  املوصول القلب بصاحبه  ،   أبو بكر   ومل يثبت إال  

فإذا هم يثوبـون    ،  هي النداء اإلهلي املسموع    - حني ذكرها وذكر ا املدهوشني الذاهلني      - هذه اآلية 
 ! ويرجعون
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تطرد ذلـك   ،  ملسة موحية ،   مث يلمس السياق القرآين مكمن اخلوف من املوت يف النفس البشرية          
وما بعد احلياة واملوت من حكمة هللا       ،  عن طريق بيان احلقيقة الثابتة يف شأن املوت وشأن احلياة         ،  اخلوف
 : ومن ابتالء للعباد وجزاء، وتدبري

ومـن  ؛ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال      " 
  ..  " زي الشاكرينوسنج. يرد ثواب اآلخرة نؤته منها

. ولن متوت نفس حىت تستويف هذا األجل املرسوم       .  إن لكل نفس كتابا مؤجال إىل أجل مرسوم       
. والشجاعة والثبات واإلقدام والوفاء ال تقصر عمرا      . ال تطيل أجال  ،  واحلرص والتخلف ،  فاخلوف واهللع 
 ! نه يوم وال يزيدواألجل املكتوب ال ينقص م. وال نامت أعني اجلبناء، فال كان اجلنب

وهي تفكر يف   ،  وال جتعله يف احلساب   ،  فتترك االشتغال به  ،   بذلك تستقر حقيقة األجل يف النفس     
كما ترتفع على   ،  وبذلك تنطلق من عقال الشح واحلرص     . األداء والوفاء بااللتزامات والتكاليف اإلميانية    

، يف صـرب وطمأنينـة    ،  كل التزاماته وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وب      . وهلة اخلوف والفزع  
 . وتوكل على اهللا الذي ميلك اآلجال وحده

، فإنه إذا كان العمر مكتوبـا      ..  مث ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية اليت حسم فيها القول          
أتريد أن تقعد عن تكـاليف       .. ولتنظر نفس ماذا تريد   ؛  فلتنظر نفس ما قدمت لغد     .. واألجل مرسوما 

أم تريد أن تتطلع إىل أفـق       ؟  وأن تعيش هلذه الدنيا وحدها    ،  وأن حتصر مهها كله يف هذه األرض      ،  اإلميان
مع تساوي هذا اهلم وذاك فيما خيتص       .. ؟    وإىل حياة أكرب من هذه احلياة     ،  وإىل اهتمامات أرفع  ،  أعلى

 ! ؟ بالعمر واحلياة
 .  " منهاومن يرد ثواب اآلخرة نؤته . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها " 

مع احتاد النتيجة بالقيـاس إىل العمـر         -!  وشتان بني اهتمام واهتمام   !  وشتان بني حياة وحياة   
إمنا حييا حيـاة الديـدان       .. ويريد ثواب الدنيا وحدها   ،  والذي يعيش هلذه األرض وحدها     - واألجل

إمنـا   .. ىل األفق اآلخر  والذي يتطلع إ  . مث ميوت يف موعده املضروب بأجله املكتوب      ! والدواب واألنعام 
الذي كرمه اهللا واستخلفه وأفرده ذا املكان مث ميوت يف موعده املضروب بأجله              " اإلنسان " حييا حياة 
  ..  " وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ..  " املكتوب

  ..  " وسنجزي الشاكرين " 
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ويشكرون اهللا على   ؛  فريتفعون عن مدارج احليوان   ،   الذين يدركون نعمة التكرمي اإلهلي لإلنسان     
  .. فينهضون بتبعات اإلميان، تلك النعمة

وفـق مـا    ،  وحقيقة الغاية اليت ينتهي إليها األحيـاء      ،   وهكذا يقرر القرآن حقيقة املوت واحلياة     
نقـل  وبـذلك ي ! أو اهتمام بعيد كاهتمام اإلنسان، من اهتمام قريب كاهتمام الدود   ،  يريدونه ألنفسهم 

وهي ال متلك شيئا يف شـأن املـوت          - النفس من اإلنشغال باخلوف من املوت واجلزع من التكاليف        
فتختار الدنيا أو   . ومتلك فيه االختيار  ،  يف احلقل الذي متلكه   ،  إىل اإلنشغال مبا هو أنفع للنفس      - واحلياة

 ! وتنال من جزاء اهللا ما ختتار. ختتار اآلخرة
من موكب اإلميان الالحب املمتد على      . املثل من إخوام املؤمنني قبلهم     مث يضرب اهللا للمسلمني     

فلم ،  وقاتلوا مع أنبيائهم  ،  من أولئك الذين صدقوا يف إميام      .. الضارب يف جذور الزمان   ،  طول الطريق 
 هادمقام اجل  .. باألدب اإلمياين يف هذا املقام     - وهم مقدمون على املوت    - وتأدبوا؛  جيزعوا عند االبتالء  

وأن يطلبـوا  . يف أمرهم " إسرافا " وأن جيسموا أخطاءهم فريوها؛ فلم يزيدوا على أن يستغفروا رم   .. 
، جزاء إحسـام يف أدب الـدعاء      ،  وبذلك نالوا ثواب الدارين    .. من رم الثبات والنصر على الكفار     

 : وكانوا مثال يضربه اهللا للمسلمني. وإحسام يف موقف اجلهاد
وما ضعفوا ومـا    ،  فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا      ،   من نيب قاتل معه ربيون كثري      وكأين " 
؛ وإسرافنا يف أمرنا  ،  ربنا اغفر لنا ذنوبنا   : وما كان قوهلم إال أن قالوا     . واهللا حيب الصابرين  . استكانوا

واهللا . خـرة فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآل      . وانصرنا على القوم الكافرين   ؛  وثبت أقدامنا 
  ..  " حيب احملسنني

الذين نصرهم اهللا ببـدر وهـم   ، هي أول هزمية تصدم املسلمني    ،   " أحد "  لقد كانت اهلزمية يف   
، فلما أن صدمتهم أحد   . فكأمنا وقر يف نفوسهم أن النصر يف كل موقعة هو السنة الكونية           ؛  ضعاف قليل 

 ! فوجئوا باالبتالء كأم ال ينتظرونه
واستطرد السياق يأخذ املسـلمني     . طال احلديث حول هذه الواقعة يف القرآن الكرمي        ولعله هلذا   

، وتصحيحا لتصـورهم  ،  تربية لنفوسهم ،  وباملثل تارة ،  وبالتقرير تارة ،  وباالستنكار تارة ،  بالتأسية تارة 
لـذي  واألمر ا ،  والتكاليف عليهم باهظة  ،  والتجارب أمامهم شاقة  ،  فالطريق أمامهم طويل  . وإعدادا هلم 

 . يندبون له عظيم
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إمنا يربطهم مبوكـب    . وال حيدد فيه قوما   ،  ال حيدد فيه نبيا   ،   واملثل الذي يضربه هلم هنا مثل عام      
؛ ويصور هلم االبتالء كأنه األمر املطرد يف كل دعوة ويف كـل ديـن             ؛  ويعلمهم أدب املؤمنني  ؛  اإلميان

ويقر يف أخالدهم أن أمر     ؛  بة املؤمنني للمؤمنني  ليقرر يف حسهم قرا   ؛  ويربطهم بأسالفهم من اتباع األنبياء    
 : وإم كتيبة يف اجليش اإلمياين الكبري. العقيدة كله واحد

فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضـعفوا ومـا            . وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري       " 
  ..  " استكانوا

م ملا أصام من البالء والكـرب  فما ضعفت نفوسه. وكم من نيب قاتلت معه مجاعات كثرية   .. 
 .. وما استسلموا للجزع وال لألعـداء     ،  وما ضعفت قواهم عن االستمرار يف الكفاح      . والشدة واجلراح 

  .. املنافحني عن عقيدة ودين، فهذا هو شأن املؤمنني
  ..  " واهللا حيب الصابرين " 

وال يسـتكينون أو     ،وال تلـني عـزائمهم    ،  وال تتضعضع قـواهم   ،   الذين ال تضعف نفوسهم   
، فهو احلب الذي يأسو اجلـراح     . وله إحياؤه . له وقعه . والتعبري باحلب من اهللا للصابرين     .. يستسلمون

 ! ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح املرير، وميسح على القرح
. ء وإىل هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هلؤالء املؤمنني يف موقفهم من الشدة واالبـتال            

وهم يواجهون  ،  صورة األدب يف حق اهللا    . فهو ميضي بعدها لريسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم       
ولكنه ال يذهل نفوس املؤمنني عن التوجه       . ويقيدها باخلطر الراهق ال تتعداه    ،  اهلول الذي يذهل النفوس   

ولكن لتطلـب العفـو      - وسوهو ما يتبادر عادة إىل النف      - ال لتطلب النصر أول ما تطلب      .. إىل اهللا 
 : قبل أن تطلب الثبات والنصر على األعداء، ولتعترف بالذنب واخلطيئة، واملغفرة

، وثبـت أقـدامنا   ،  وإسرافنا يف أمرنـا   ،  ربنا اغفر لنا ذنوبنا   : وما كان قوهلم إال أن قالوا      " 
  ..  " وانصرنا على القوم الكافرين

مل يطلبوا ثواب الدنيا وال ثـواب        .. لبوا ثوابا وال جزاء   بل مل يط  .  إم مل يطلبوا نعمة وال ثراء     
 - فلم يطلبوا منه  . بينما هم يقاتلون يف سبيله    ،  وهم يتوجهون إليه  ،  لقد كانوا أكثر أدبا مع اهللا     . اآلخرة
فحىت النصر ال يطلبونه ألنفسهم     . والنصر على الكفار   .. وتثبيت األقدام ،  إال غفران الذنوب   - سبحانه
 . إنه األدب الالئق باملؤمنني يف حق اهللا الكرمي .. ونه هزمية للكفر وعقوبة للكفارإمنا يطلب
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أعطاهم من عنده كـل  . أعطاهم اهللا من عنده كل شيء،  وهؤالء الذين مل يطلبوا ألنفسهم شيئا 
 : وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طالب اآلخرة ويرجونه. ما يتمناه طالب الدنيا وزيادة

  ..  " وحسن ثواب اآلخرة،  ثواب الدنيافآتاهم اهللا " 
وهو . وأعلن حبه هلم  ،  فقد أحسنوا األدب وأحسنوا اجلهاد    . باإلحسان - سبحانه -  وشهد هلم 

 : أكرب من النعمة وأكرب من الثواب
  ..  " واهللا حيب احملسنني " 

تصـور  وقد تضمنت تلـك احلقـائق الكـبرية يف ال      ؛   وهكذا تنتهي هذه الفقرة يف االستعراض     
وقد ادخرت هذا الرصيد لألمة املسـلمة يف        . وقد أدت هذا الدور يف تربية اجلماعة املسلمة       . اإلسالمي
  .. كل جيل

|     |     | 
يتـوخى  ،  واختاذها حمورا للتعقيبات  ؛  مث ميضي السياق خطوة أخرى يف استعراض أحداث املعركة        

والتنبيه إىل ما حييط باجلماعة املسلمة      ،   الطريق والتحذير من مزالق  ،  وتربية الضمائر ،  ا تصحيح التصور  
 : وما يبيته هلا أعداؤها املتربصون، من الكيد

وكانت املدنية مل   .  ولقد كانت اهلزمية يف أحد جماال لدسائس الكفار واملنافقني واليهود يف املدينة           
 " بـدر  "  غريبة أحاطتـها   نبتة. بل ال يزال املسلمون فيها نبتة غريبة إىل حد كبري         ؛  ختلص بعد لإلسالم  
؛ فلما كانت اهلزمية يف أحد تغري املوقف إىل حد كبري         . مبا كان فيها من النصر األبلج     ،  بسياج من الرهبة  

وأن جيدوا يف جـو  ؛ وأن ينفثوا مسومهم، وسنحت الفرصة هلؤالء األعداء املتربصني أن يظهروا أحقادهم  
 وخباصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم اجلراح املثخنة       - الفجائع اليت دخلت كل بيت من بيوت املسلمني       

 . ما يساعد على ترويج الكيد والدس والبلبلة يف األفكار والصفوف -
وهي متثل جسـم املعركـة وأضـخم         -  ويف هذه الفقرة التالية من االستعراض القرآين املوجه       

 سبحانه - ونسمعه؛   كفروا نسمع اهللا سبحانه يدعو الذين آمنوا ليحذرهم من طاعة الذين          - مشاهدها
، ويذكرهم بالنصر الذي حققه هلم يف أول املعركة       ؛  وإلقاء الرعب يف قلبه   ،  يعدهم النصر على عدوهم    -

مث  ع والذي إمنا أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخالفهم عـن أمـر رسـول اهللا             ؛  حسب وعده هلم  
مـن  ،  مث ما أعقب اهلزمية والفزع    . يف صورة فائضة باحليوية واحلركة    ،  يستحضر مشهد املعركة بشطريه   

الذين سـاء   ،  بينما القلق واحلرية واحلسرة تأكل قلوب املنافقني      ؛  إنزال الطمأنينة يف قلوب املؤمنني منهم     
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يف سـري   ،  ويكشف هلم كذلك عن جانب من حكمته اخلفية وتـدبريه اللطيـف           . ظنهم باهللا سبحانه  
وحيذرهم يف اية هـذه الفقـرة مـن    . آجال العبادمع تقرير حقيقة قدر اهللا يف ، األحداث سريا تلك 

اليت ينتهي  ،  ويردهم إىل حقيقة البعث   . ضالل التصورات اليت يشيعها الكفار يف قضية املوت واالستشهاد        
 : وإىل أم مرجوعون إىل اهللا على كل حال .. ماتوا أو قتلوا .. إليها الناس
بل  .. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين    يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا          " 

سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل به             . اهللا موالكم وهو خري الناصرين    
حـىت إذا   ،  ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوم بإذنه      ! وبئس مثوى الظاملني  ،  ومأواهم النار ؛  سلطانا
منكم من يريد الدنيا ومنكم مـن       :  من بعد ما أراكم ما حتبون      وعصيتم،  وتنازعتم يف األمر  ،  فشلتم

إذ تصعدون  . واهللا ذو فضل على املؤمنني    ،  ولقد عفا عنكم  ،  مث صرفكم عنهم ليبتليكم   ،  يريد اآلخرة 
لكيال حتزنوا على ما فاتكم     ،  فأثابكم غما بغم  ؛  والرسول يدعوكم يف أخراكم   ،  وال تلوون على أحد   

، نعاسا يغشى طائفة منكم   ،  مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة      . ري مبا تعملون  واهللا خب ،  وال ما أصابكم  
؟ هل لنا من األمر من شيء     : يقولون،  يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية     ،  وطائفة قد أمهتهم أنفسهم   

لو كان لنا من األمر شـيء مـا   : يقولون. خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك . إن األمر كله هللا   : قل
وليبتلي اهللا ما يف    . لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم          : قل. هاهناقتلنا  

إن الذين تولوا منكم يـوم التقـى        . واهللا عليم بذات الصدور   ؛  وليمحص ما يف قلوبكم   ،  صدوركم
 أيهـا   يـا . إن اهللا غفور حليم   ،  ولقد عفا اهللا عنهم   ؛  اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا      

 : - إذا ضربوا يف األرض أو كانوا غزى       - وقالوا إلخوام ،  الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا     
واهللا مبـا   ،  واهللا حييي ومييـت   . ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم     ،  لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا      

ولـئن مـتم أو   . ري مما جيمعونولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خ           . تعملون بصري 
  ..  " قتلتم إلىل اهللا حتشرون

 وحني ننظر يف هذه اموعة من اآليات نظرة فاحصة جندها قد ضمت جواحنها علـى حشـد                 
ويف احليـاة   ،  ومن احلقائق الكبرية األصيلة يف التصور اإلسـالمي       ،  ضخم من املشاهد الفائضة باحليوية    

فـال  ،  جندها تصور املعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة        .  .ويف السنن الكونية  . اإلنسانية
وهي بدون شك أشد حيويـة وأشـد   ؛ تدع منها جانبا إال سجلته تسجيال يستجيش املشاعر واخلواطر    

وبكل اخللجات النفسية واحلركات الشعورية املصاحبة      ،  استحضارا للمعركة جبوها ومالبساا ووقائعها    
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مث جندها تضم جواحنها على      - على طوهلا وتشعبها   - آخر ورد يف روايات السرية    من كل تصوير     .. هلا
 . البانية للتصور الصحيح، ذلك احلشد من احلقائق يف صورا احلية الفاعلة يف النفوس

يف هذا القدر مـن األلفـاظ       ،  وهذه احلقائق كلها  ،   وما من شك أن احتشاد هذه املشاهد كلها       
يدرك . أمر غري معهود يف التعبري البشري      -  وحركتها وإحيائها على هذا النحو     مع حيويتها  - والعبارات

ويعانون أسـرار  ،  وخباصة من يعاجلون منهم التعبري    ،  وطاقات األداء ،  ذلك من يدركون أسرار األساليب    
 ! األداء

بـل  . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين             " 
  ..  " اهللا موالكم وهو خري الناصرين

،  لقد انتهز الكفار واملنافقون واليهود يف املدينة ما أصاب املسلمني من اهلزمية والقتـل والقـرح               
وعواقب االشتباك مـع  ، ويصوروا هلم خماوف القتال، وخيوفوهم عاقبة السري مع حممد    ،  ليثبطوا عزائمهم 

وإشاعة ،  وخلخلة الصفوف ،   أصلح األجواء لبلبلة القلوب    وجو اهلزمية هو   .. مشركي قريش وحلفائهم  
، وتزيني االنسحاب منها  ؛  والتشكيك يف جدوى اإلصرار على املعركة مع األقوياء       ؛  عدم الثقة يف القيادة   

، وحتويلها كلها هلدم كيان اجلماعة    ؛  مع إثارة املواجع الشخصية واألالم الفردية     ! ومساملة املنتصرين فيها  
 ! مث لالستسالم لألقوياء الغالبني،  العقيدةمث هلدم كيان

فطاعة الذين كفروا عاقبتـها اخلسـارة       .  ومن مث حيذر اهللا الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا         
فاملؤمن إما أن ميضـي يف      . فيها االنقالب على األعقاب إىل الكفر     . وليس فيها ربح وال منفعة    ،  املؤكدة

 - والعياذ باهللا  - وإما أن يرتد على عقبيه كافرا     ،  ح الباطل واملبطلني  ويكاف،  طريقه جياهد الكفر والكفار   
خييل إليه يف    .. إنه قد خييل إليه هذا     .. وحمتفظا بدينه ،  حمافظا على موقفه  ،  وحمال أن يقف سلبيا بني بني     

 وأن  أنه مستطيع أن ينسحب من املعركة مع األقوياء الغالبني        ،  وحتت وطأة اجلرح والقرح   ،  أعقاب اهلزمية 
فالذي ال يتحرك   . وهو وهم كبري  ! وهو مع هذا حمتفظ بدينه وعقيدته وإميانه وكيانه       ،  يساملهم ويطيعهم 

والذي ال يكافح الكفر والشـر والضـالل والباطـل    ، إىل اإلمام يف هذا اال ال بد أن يرتد إىل الوراء    
! شر والضالل والباطل والطغيـان    ال بد أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد على عقبيه إىل الكفر وال          ،  والطغيان

 - والثقة م يتنـازل   ،  واالستماع إليهم ،  والذي ال تعصمه عقيدته وال يعصمه إميانه من طاعة الكافرين         
إا اهلزمية الروحية أن يركن صاحب العقيـدة إىل   .. عن عقيدته وإميانه منذ اللحظة األوىل - يف احلقيقة 

فال عاصم له   . اهلزمية بادىء ذي بدء    .. وأن يطيع توجيهام  ،  وأن يستمع إىل وسوستهم   ،  أعداء عقيدته 
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ولو مل حيس يف خطواته األوىل أنه يف طريقـه إىل           ،  واالرتداد على عقبيه إىل الكفر    ،  من اهلزمية يف النهاية   
. غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادتـه    ،  ويف قيادته ،  إن املؤمن جيد يف عقيدته     .. هذا املصري البائس  

، حقيقة فطرية وحقيقة واقعيـة     .. إذا استمع إىل هؤالء مرة فقد سار يف طريق االرتداد على األعقاب           ف
 : وهو يناديهم باسم اإلميان، وحيذرهم إياها، ينبه اهللا املؤمنني هلا

  ..  " يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين " 
وأي ربح يتحققق بعـد   ؟  من اإلميان إىل الكفر   ،  بعد خسارة االرتداد على األعقاب     وأية خسارة   

 ؟ خسارة اإلميان
، فهـو وهـم   ،   وإذا كان مبعث امليل إىل طاعة الذين كفروا هو رجاء احلماية والنصرة عندهم            

 : ليذكرهم حبقيقة النصرة واحلماية، يضرب السياق صفحا عنه
 .  " اصرينوهو خري الن، بل اهللا موالكم " 

ومـن كـان اهللا   . ويطلبون عندها النصـرة ،  فهذه هي اجلهة اليت يطلب املؤمنون عندها الوالية 
 ؟ ومن كان اهللا ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟ فما حاجته بوالية أحد من خلقه، مواله

بسـبب   ،ويبشرهم بإلقاء الرعب يف قلوب أعـدائهم      ،   مث ميضي السياق يثبت قلوب املسلمني     
 : وذلك فوق عذاب اآلخرة املهيأ للظاملني. ومل جيعل له قوة وقدرة، إشراكهم باهللا ما مل يرتل به سلطانا

، ومأواهم النار . سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطانا              " 
  ..  " وبئس مثوى الظاملني

، كفيل بنهاية املعركة  ،  بإلقاء الرعب يف قلوب الذين كفروا      ، والوعد من اهللا اجلليل القادر القاهر     
  .. وضمان هلزمية أعدائه ونصر أوليائه

فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حىت       .  وهو وعد قائم يف كل معركة يلتقي فيها الكفر باإلميان         
اإلميـان يف قلـوب     ولكن املهم أن توجد حقيقـة       . ويتحرك الرعب امللقى من اهللا يف قلوم      ،  خيافوهم
والتجرد من كل شائبة من شـك       ،  والثقة املطلقة ذه الوالية   ،  حقيقة الشعور بوالية اهللا وحده    . املؤمنني

وأن الذين كفروا غري معجـزين يف األرض وال         ،  وأن اهللا غالب على أمره    ،  يف أن جند اهللا هم الغالبون     
فوعد اهللا أصدق ممـا     ،  ن ظواهر األمور ختالفه   مهما تك ،  والتعامل مع وعد اهللا هذا    ! سابقني هللا سبحانه  

 ! تراه عيون البشر وتقدره عقوهلم
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. ألم ال يستندون إىل قوة وال إىل ذي قـوة         .  إنه الرعب ألن قلوم خاوية من السند الصحيح       
 . ألن اهللا مل مينحها سلطانا، إم أشركوا باهللا آهلة ال سلطان هلا

مرة توصف  . وهو يصادفنا يف القرآن كثريا    ،  ذو معىن عميق   " اناما مل يرتل به سلط    :  "  والتعبري
 : وهو يشري إىل حقيقة أساسية عميقة .. ومرة توصف به العقائد الزائفة، به اآلهلة املدعاة

إمنا حتيا وتعمل وتؤثر مبقدار ما حتمل من قوة          .. أو منظمة ،  أو شخصية ،  أو عقيدة ،   إن أية فكرة  
أي مبقدار ما فيها من توافق مع        " احلق " القوة تتوقف على مقدار ما فيها من      هذه  . كامنة وسلطان قاهر  

وعندئذ مينحهـا اهللا القـوة      . ومع سنن اهللا اليت تعمل يف هذا الكون       ،  القاعدة اليت أقام اهللا عليها الكون     
مهما بدا فيها   ،  وإال فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية     . والسلطان احلقيقيني الفاعلني املؤثرين يف هذا الوجود      

 ! من قوة والتماع وانتفاش
ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غري       - يف صور شىت   -  واملشركون يشركون مع اهللا آهلة أخرى     

ويف مقدمة هذه اخلصائص حـق التشـريع        . شيئا ما من خصائص األلوهية ومظاهرها      - سبحانه - اهللا
؛ تحاكم إليها العباد يف سلوكهم ويف جمتمعـام       وحق وضع القيم اليت ي    ؛  للعباد يف شؤون حيام كلها    

مث تـأيت مسـألة      .. وحق االستعالء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات واالعتبار هلذه القيم          
 ! وواحدة منها، العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه اخلصائص لغري اهللا سبحانه

إن اهللا الواحد خلق هـذا الكـون        ؟   عليه الكون   فماذا حتمل هذه اآلهلة من احلق الذي أقام اهللا        
ولتتلقى منه الشريعة   ؛  وخلق هذه اخلالئق لتقر له بالعبودية وحده بال شريك        ؛  لينتسب إىل خالقه الواحد   

فكل ما خيرج على قاعدة التوحيد يف معناهـا          .. ولتعبده وحده حق عبادته بال انداد     ؛  والقيم بال منازع  
ال حيمل قوة وال    ،  ومن مث فهو واه هزيل    . اقض للحق الكامن يف بنية الكون     من،  فهو زائف باطل  ،  الشامل
 ! بل ال ميلك عناصر احلياة وال حق احلياة؛ وال ميلك أن يؤثر يف جمرى احلياة، سلطانا

من اآلهلة والعقائد والتصـورات     ؛   وما دام أولئك املشركون يشركون باهللا ما مل يرتل به سلطانا          
وهم أبدا يف رعب حيثما التقوا بـاملؤمنني        ؛  وهم أبدا خوارون ضعفاء   ،   وخواء فهم يرتكنون إىل ضعف   

  .. املرتكنني إىل احلق ذي السلطان
وكم من مرة وقف الباطل مـدججا   ..  وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى احلق والباطل      

رجتف من كل حركـة     وي،  ومع ذلك كان الباطل حيتشد احتشاد املرعوب      . بالسالح أمام احلق األعزل   
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فأما إذا أقدم احلق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات         ! وهو يف حشده املسلح احملشود     - وكل صوت 
 : تصديقا لوعد اهللا الصادق، وكان للحق القلة، ولو كانت له احلشود؛ واالضطراب يف صفوف الباطل

  ..  " به سلطاناسنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل  " 
 . فهناك املصري احملزن البائس الذي يليق بالظاملني .. فأما يف اآلخرة.  ذلك يف الدنيا

  "  .. ! وبئس مثوى الظاملني. ومأواهم النار " 
فقد كان هلم النصر السـاحق   .  وهنا يردهم السياق إىل مصداق وعد اهللا هذا يف غزوة أحد ذاا           

وسقط لـواؤهم   ،  وتركوا وراءهم الغنائم  ،  لقتل يف املشركني حىت ولوا األدبار     ولقد استحر ا  . يف أوائلها 
ومل ينقلب النصر هزمية للمسلمني إال حني ضعفت نفـوس          !  .. فلم متتد يد لرفعه حىت رفعته هلم امرأة       

نـا  وه .. نبيهم وقائدهم  ع وخالفوا عن أمر رسول اهللا    ،  وتنازعوا فيما بينهم  ؛  الرماة أمام إغراء الغنائم   
 : يف حيوية عجيبة، يردهم السياق إىل صميم املعركة ومشاهدها ومواقفها وأحداثها ومالبساا

 وعصـيتم ،  حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر     ،  إذ حتسوم بإذنه  ،  ولقد صدقكم اهللا وعده    " 
مث صـرفكم عنـهم     . منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة       : من بعد ما أراكم ما حتبون      -

، إذ تصـعدون وال تلـوون علـى أحـد         . واهللا ذو فضل على املؤمنني    ،  ولقد عفا عنكم  . ليبتليكم
واهللا . لكيال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم       ،  فأثابكم غما بغم  ،  والرسول يدعوكم يف أخراكم   

ـ    ،  مث أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم          . خبري مبا تعملون   هم وطائفة قـد أمهت
إن األمر كلـه    : قل؟  هل لنا من األمر من شيء     : يقولون،  أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية      

لـو  : قل. لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا        : يقولون. خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك      . هللا
. يف صـدوركم  وليبتلـي اهللا مـا      . كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضـاجعهم          

إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعـان إمنـا        . واهللا عليم بذات الصدور   ،  وليمحص ما يف قلوبكم   
  ..  " إن اهللا غفور حليم. ولقد عفا اهللا عنهم. استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا

مشـهدا ال   . ولتداول النصر واهلزمية  ،   إن التعبري القرآين هنا لريسم مشهدا كامال ملسرح املعركة        
 إال ويثبتـها ،  وال خاجلة يف الضمائر   ،  وال مسة يف الوجوه   ،  وال خاطرة يف النفوس   ،  يترك حركة يف امليدان   

وخباصة حـني  . وحيمل يف كل حركة صورا جديدة نابضة      ،  وكأن العبارات شريط مصور مير بالبصر     .. 
فارين املرتـدين عـن     لل ع ودعاء الرسول ،  واهلروب يف دهش وذعر   ،  يصور حركة اإلصعاد يف اجلبل    

وما يدور فيها مـن خـواجل وخـواطر         ،  يصحب ذلك كله حركة النفوس    . املصعدين للهرب ،  املعركة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

194

تلك التوجيهات والتقريرات   ،  ومع هذا احلشد من الصور احلية املتحركة النابضة        .. وانفعاالت ومطامع 
 : ومنهج القرآن التربوي العجيب، اليت يتميز ا أسلوب القرآن

  ..  " د صدقكم اهللا وعده إذ حتسوم بإذنهولق " 
أو ،  أي خيمدون حسـهم   ،  حيث بدأ املسلمون حيسون املشركني    ،   وكان ذلك يف مطالع املعركة    

لكم النصـر   :  " قد قال هلم   ع وكان رسول اهللا  . قبل أن يلهيهم الطمع يف الغنيمة     . يستأصلون شأفتهم 
 . فصدقهم اهللا وعده على لسان نبيه " ما صربمت

منكم مـن يريـد     : حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون             " 
  ..  " الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة
ووقع الرتاع بينهم وبني مـن      ؛  وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة      .  وهو تقرير حلال الرماة   

بعد ما رأوا بأعينهم طالئع النصـر       . ىل العصيان وانتهى األمر إ   ع يرون الطاعة املطلقة ألمر رسول اهللا     
وتوزعت القلوب فلم   . وفريقا يريد ثواب اآلخرة   ،  فريقا يريد غنيمة الدنيا   : فكانوا فريقني . الذي حيبونه 

وشابت املطامع جالء اإلخالص والتجرد الذي ال بد منه يف          . ومل يعد اهلدف واحدا   ،  يعد الصف وحدة  
وال . إا معركة يف امليدان ومعركة يف الضـمري       . دة ليست ككل معركة   فمعركة العقي . معركة العقيدة 

فال ينصر اهللا فيهـا إال مـن        ،  إا معركة هللا  . انتصار يف معركة امليدان دون االنتصار يف معركة الضمري        
 . خلصت نفوسهم له

ـ        ،   وما داموا يرفعون راية اهللا وينتسبون إليها       هم وحمضـهم  فإن اهللا ال مينحهم النصر إال إذا حمص
ولقد يغلب املبطلـون الـذين      . كي ال يكون هناك غش وال دخل وال متويه بالراية         ؛  للراية اليت رفعوها  

أما الذين يرفعون راية العقيـدة وال        - حلكمة يعلمها اهللا   - يرفعون راية الباطل صرحية يف بعض املعارك      
وهذا ما   .. تليهم فيتمحصوا ويتمحضوا  حىت يب ،  فال مينحهم اهللا النصر أبدا    ،  خيلصون هلا إخالص التجرد   

 سبحانه - وهذا ما أراد اهللا   ،  يريد القرآن أن جيلوه للجماعة املسلمة ذه اإلشارة إىل موقفهم يف املعركة           
وهي تتلقى اهلزمية املريرة والقرح األليم مثرة هلـذا املوقـف املضـطرب             ،  أن يعلمه للجماعة املسلمة    -

 ! املتأرجح
  ..  " لدنيا ومنكم من يريد اآلخرةمنكم من يريد ا " 

اليت ما كان املسلمون أنفسهم يعرفون وجودها يف        ،   والقرآن يسلط األضواء على خفايا القلوب     
يريد  ع ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول اهللا        : قال ت   عن عبد اهللا بن مسعود     .. قلوم
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وبذلك يضع   .. )1( " منكم من يريد اآلخرة   منكم من يريد الدنيا و    :  " حىت نزل فينا يوم أحد    ،  الدنيا
 ! ويعرفهم من أين جاءم اهلزمية ليتقوها؛ قلوم أمامهم مكشوفة مبا فيها

؛ وراء هذه اآلالم اليت تعرضوا هلا     ،   ويف الوقت ذاته يكشف هلم عن طرف من حكمة اهللا وتدبريه          
 : ووراء هذه األحداث اليت وقعت بأسباا الظاهرة

  ..  " عنهم ليبتليكممث صرفكم  " 
فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صـرف اهللا قـوم   .  لقد كان هناك قدر اهللا وراء أفعال البشر      

فـالذوا  ،  وصرف املقاتلني عن امليدان   ،  وصرف الرماة عن ثغرة اجلبل    ،  وبأسهم وانتباههم عن املشركني   
ليبتلـيهم بالشـدة     .. اهللا ليبتليهم ولكن مدبرا من    ؛  وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم        .. بالفرار

ومن متحيص  ،  وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب        ؛  واخلوف واهلزمية والقتل والقرح   
 . كما سيجيء - ومتييز الصفوف، النفوس

بال تعارض بـني    . وهي يف الوقت ذاته مدبرة حبساا     ،   وهكذا تقع األحداث مرتبة على أسباا     
  .. من اللطيف اخلبري .. ووراء كل سبب تدبري، ادث سببفلكل ح. هذا وذاك
  ..  " ولقد عفا عنكم " 

وعفا كذلك عما وقع منكم من فـرار        ؛   عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان         
وجتاوزا عن ضعفكم البشري الذي مل تصاحبه نية سيئة         ،  عفا عنكم فضال منه ومنة     .. وانقالب وارتداد 
، واالستسالم لـه  ،  عفا عنكم ألنكم ختطئون وتضعفون يف دائرة اإلميان باهللا         ..  اخلطيئة وال إصرار على  

 : وتسليم قيادكم ملشيئته
  ..  " واهللا ذو فضل على املؤمنني " 

ال يدعون  ؛  مقرين بعبوديتهم له  ،  ما داموا سائرين على منهجه    ،   ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم     
 وال موازينهم إال منه   ،  وال يتلقون جهم وال شريعتهم وال قيمهم      ،  ممن خصائص األلوهية شيئا ألنفسه    

فيتلقاهم عفـو اهللا بعـد       .. فإذا وقعت منهم اخلطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة           .. 
  .. االبتالء والتمحيص واخلالص

 :  ويستحضر صورة اهلزمية حية متحركة
                                                 

 . ورواه ابن مردويه يف تفسريه. وي من غري وجه عن ابن مسعودر:  رواه ابن كثري يف التفسري وقال)1(
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  ..  " وكم يف أخراكموالرسول يدع، إذ تصعدون وال تلوون على أحد " 
مـن  ،  ومقدماته اليت نشأ عنها   ،  ويثري اخلجل واحلياء من الفعل    ؛  كي يعمق وقع املشهد يف حسهم     

 والعبارة ترسم صورة حركتهم احلسية وحركتهم النفسية يف الفاظ قالئل          .. الضعف والتنازع والعصيان  
وال جييب  ! أحد منهم إىل أحد   ال يلتفت   ،  يف اضطراب ورعب ودهش   ،  فهم مصعدون يف اجلبل هربا    .. 

إن حممدا قـد    : ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح      ،  يدعوهم ع والرسول! أحد منهم داعي أحد   
  .. إنه مشهد كامل يف الفاظ قالئل .. فزلزل ذلك قلوم وأقدامهم، قتل

ـ ، بفرارهم ع  وكانت النهاية أن جيزيهم اهللا على الغم الذي تركوه يف نفس الرسول  ا ميـأل  غم
وهـم  ،  وهو ثابت دوم   - وعلى تركهم رسوهلم احلبيب يصيبه ما أصابه      ،  نفوسهم على ما كان منهم    

وهـذا األمل   ،  فهذه التجربة اليت مرت م    . ذلك كي ال حيفلوا شيئا فام وال أذى أصام         - عنه فارون 
وذلك ،  ور نفوسهم وذلك الندم الذي سا    - وهو أشق عليهم من كل ما نزل م        - الذي أصاب نبيهم  
وكل ما يصـيبهم مـن      ،  كل ذلك سيصغر يف نفوسهم كل ما يفوم من عرض          .. الغم الذي أصام  

 : مشقة
  ..  " لكيال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم، فأثابكم غما بغم " 

 : ودوافع حركاتكم، يعلم حقيقة أعمالكم،  واهللا املطلع على اخلفايا
  ..  " لونواهللا خبري مبا تعم " 

سكون يف نفوس املؤمنني    . سكون عجيب ،  وهرجها ومرجها ،   ولقد أعقب هول اهلزمية وذعرها    
 ! لقد مشلهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنني. وثابوا إىل نبيهم، الذين ثابوا إىل رم

حىت ليصور جبرسه وظلـه ذلـك اجلـو         ،   والتعبري عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم       
 : طمئن الوديعامل

  ..  " مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم " 
فالنعاس حـني يلـم باهـدين       ؛   وهي ظاهرة عجيبة تشي برمحة اهللا اليت حتف بعباده املؤمنني         

ويسـكب يف   ،  ويردهم خلقا جديدا  ،  يفعل يف كيام فعل السحر    ،  ولو حلظة واحدة  ،  املرهقني املفزعني 
أقول هذا وقد جربته يف     ! بطريقة جمهولة الكنه والكيف   . كما يسكب يف كيام الراحة    ،   الطمأنينة قلوم
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فأحسست فيه رمحة اهللا الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبـارة البشـرية              . حلظة كرب وشدة  
 ! القاصرة

أيب طلحـة   روى الترمذي والنسائي واحلاكم من حديث محاد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن         
 " وما منهم يومئذ أحد إال مييل حتت جحفته من النعاس         ،  وجعلت أنظر ،  رفعت رأسي يوم أحد   :  " قال
 . 

فجعـل سـيفي    ،  غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم أحد      :  "  ويف رواية أخرى عن أيب طلحة     
  "  .. ويسقط وآخذه، يسقط من يدي وآخذه

والـذين مل   ،  الذين شغلتهم أنفسهم وأمهتـهم    ،  ملزعزعفهم ذوو اإلميان ا   ؛   أما الطائفة األخرى  
، ومل يستسلموا بكليتهم لقـدره    ،  ومل يسلموا أنفسهم كلها هللا خالصة     ،  يتخلصوا من تصورات اجلاهلية   

وال ،  وليس ختليا من اهللا عن أوليائه ألعدائه      ،  ومل تطمئن قلوم إىل أن ما أصام إمنا هو ابتالء للتمحيص          
 : للكفر والشر والباطل بالغلبة األخرية والنصر الكامل - سبحانه - قضاء منه
هل لنا من األمـر     : يقولون. يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية     ،  وطائفة قد أمهتهم أنفسهم    " 
  "  .. ؟ من شيء

؛ فهـم كلـهم هللا    ،  أن ليس هلم يف أنفسهم شيء      - فيما تعلم  -  أن هذه العقيدة تعلم أصحاا    
بال هدف آخر لـذوام  ، ويقاتلون له، ويتحركون له ،  للجهاد يف سبيله خيرجون له    وأم حني خيرجون    

، فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر يف رضـى ويف تسـليم           ،  وأم يسلمون أنفسهم لقدره   ،  يف هذا اجلهاد  
 . كائنا هذا القدر ما يكون

 .. مهم وانشـغاهلم  وحمور اهتمـا  ،  وتصبح حمور تفكريهم وتقديرهم   ،   فأما الذين مهم أنفسهم   
ومن هؤالء كانت تلك الطائفة األخرى اليت يتحدث عنها         . فهؤالء مل تكتمل يف نفوسهم حقيقة اإلميان      

حيسون أـم   ،  فهم يف قلق ويف أرجحة    ،  طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأمهتهم    . القرآن يف هذا املوضع   
وهم مع  ؛  عركة دفعا وال إرادة هلم فيها     ويرون أم دفعوا إىل امل    ،  مضيعون يف أمر غري واضح يف تصورهم      

وهم ال يعرفون اهللا علـى       .. ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح واألمل      ،  ذلك يتعرضون للبالء املرير   
 - ومن الظن غري احلق باهللا أن يتصـوروا أنـه         . كما تظن اجلاهلية  ،  فهم يظنون باهللا غري احلق    ،  حقيقته
وإمنا دفعوا إليهـا دفعـا ليموتـوا        ،  اليت ليس هلم من أمرها شيء      ،مضيعهم يف هذه املعركة    - سبحانه
 : ويتساءلون، إمنا يدعهم فريسة ألعدائهم؛ واهللا ال ينصرهم وال ينقذهم، وجيرحوا
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  " . ؟ هل لنا من األمر من شيء " 
ولعلهم ممن كان رأيهـم عـدم        ..  وتتضمن قولتهم هذه االعتراض على خطة القيادة واملعركة       

  .. ولكن قلوم مل تكن قد استقرت واطمأنت .. ممن مل يرجعوا مع عبد اهللا بن أيب؛ من املدينةاخلروج 
يبادر بتصحيح األمر وتقرير احلقيقة فيمـا       ،   وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم      

  " . ؟ هل لنا من األمر من شيء:  " ويرد على قولتهم، يتساءلون فيه
  ..  " إن األمر كله هللا: قل " 

.  " ليس لك من األمـر شـيء   " ع ومن قبل قال اهللا لنبيه. ال هلم وال لغريهم.  فال أمر ألحد 
وليس ،  كلها من أمر اهللا    .. وهداية القلوب له  ،  واجلهاد إلقامته وتقرير نظامه يف األرض     ،  فأمر هذا الدين  

 ! ا يشاؤه اهللا كيف يكونمث يكون م، ويفوا ببيعتهم، إال أن يؤدوا واجبهم، للبشر فيها من شيء
 :  ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسهم وظنوم

  ..  " خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك " 
هـل  :  " وسؤاهلم؛  حافلة باالعتراضات واالحتجاجات  ،   فنفوسهم مألى بالوساوس واهلواجس   

وأم ضحية سـوء  ! وا إىل مصري مل خيتاروه   خيفي وراءه شعورهم بأم دفع     ..  " لنا من األمر من شيء    
 . وأم لو كانوا هم الذين يديرون املعركة ما القوا هذا املصري، القيادة

  ..  " لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا: يقولون " 
، حينما تصطدم يف موقعة باهلزميـة     ،   وهو اهلاجس الذي جييش يف النفوس اليت مل ختلص للعقيدة         

وأن الثمرة أشد مـرارة ممـا كانـت    ؛ حني ترى الثمن أفدح مما كانت تظن    ! ا تعاين آالم اهلزمية   وحينم
وحني تتخيل أن تصرف القيادة هو      ؛  وحني تفتش يف ضمائرها فال ترى األمر واضحا وال مستقرا         ؛  تتوقع

ـذا   -  ميكنوهي ال! وكانت يف جنوة من األمر لو كان أمرها يف يدها        ،  الذي القى ا يف هذه املهلكة     
يف  - إمنا املسـألة كلـها    . وال حكمته يف االبتالء   ،  أن ترى يد اهللا وراء األحداث      - الغبش يف التصور  

 ! وضياع يف ضياع! خسارة يف خسارة - اعتبارها
وألمـر احلكمـة الكامنـة وراء       . ألمر احلياة واملوت  .  هنا جييئهم التصحيح العميق لألمر كله     

 : االبتالء
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وليبتلـي اهللا مـا يف   . تم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم  لو كن : قل " 
  ..  " واهللا عليم بذات الصدور، وليمحص ما يف قلوبكم، صدوركم

 .. وكان أمركم كله لتقديركم   ،  ومل خترجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة     ؛   قل لو كنتم يف بيوتكم    
وإن . إن هنالك أجال مكتوبا ال يستقدم وال يسـتأخر         .. عهملربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاج      

سعى صاحبه بقدميـه    ،  فإذا حم األجل  ! هنالك مضجعا مقسوما ال بد أن جييء إليه صاحبه فيضجع فيه          
 ! وال يدفعه أحد إىل مضجعه املقسوم، ال يسوقه أحد إىل أجله املرسوم، وجاء إىل مضجعه برجليه، إليه

فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيـه      ..  " إىل مضاجعهم .  "  . ويا للتعبري العجيب  
مضجع يأتون إليه بـدافع خفـي ال         .. وينتهي إليه الضاربون يف األرض    ،  وتسكن فيه اخلطى  ،  اجلنوب

واالستسالم له أروح   . ويتصرف يف أمرهم كما يشاء    ؛  إمنا هو يدركهم وميلكهم   ،  يدركونه وال ميلكونه  
 ! وأريح للضمري، سوأهدأ للنف، للقلب

 : ووراءه حكمته.  إنه قدر اهللا
  ..  " وليمحص ما يف قلوبكم، وليبتلي اهللا ما يف صدوركم " 

، فينفي عنها الزيف والريـاء    ،  ويصهر ما يف القلوب   ،   فليس كاحملنة حمك يكشف ما يف الصدور      
وهـو  ،  ليظهر على حقيقته  ،  فهو االبتالء واالختبار ملا يف الصدور      .. ويكشفها على حقيقتها بال طالء    

فال يبقى فيه   ؛  وهو التصحيح والتجلية للتصور   . فال يبقى فيها دخل وال زيف     ،  التطهري والتصفية للقلوب  
 : غبش وال خلل

 .  " واهللا عليم بذات الصدور " 
اليت ال تبارحها   ،  املصاحبة هلا ،  املختبئة فيها ،   وذات الصدور هي األسرار اخلفية املالزمة للصدور      

، يريد أن يكشـفها للنـاس      - سبحانه - ولكنه. واهللا عليم بذات الصدور هذه    ! وال تتكشف يف النور   
 ! حىت تنفضها األحداث وتكشفها هلم، فقد ال يعلموا من أنفسهم، ويكشفها ألصحاا أنفسهم

ا بسبب  إم ضعفوا وتولو  .  ولقد علم اهللا دخيلة الذين هزموا وفورا يوم التقى اجلمعان يف الغزوة           
واسـتزهلم  ، فدخل عليهم الشيطان من ذلك املنفـذ ، فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها ؛  معصية ارتكبوها 

 : فزلوا وسقطوا
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ولقد عفا  . إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا             " 
  ..  " إن اهللا غفور حليم، اهللا عنهم

آلية خاصة بالرماة الذين جال يف نفوسهم الطمع يف الغنيمة كمـا             وقد تكون اإلشارة يف هذه ا     
وهو الذي استزهلم الشيطان    ،  فكان هذا هو الذي كسبوه    . جال فيها أن رسول اهللا سيحرمهم أنصبتهم      

  .. به
، فتفقد ثقتـها يف قوـا     ،   ولكنها يف عمومها تصوير حلالة النفس البشرية حني ترتكب اخلطيئة         

بسبب ختلخـل   ،  وتصبح عرضة للوساوس واهلواجس   ،  وخيتل توازا ومتاسكها  ،  طهاويضعف باهللا ارتبا  
، فيقودها إىل الزلة بعد الزلـة ، وعندئذ جيد الشيطان طريقه إىل هذه النفس! صلتها باهللا وثقتها من رضاه 
 . والركن الركني، وهي بعيدة عن احلمى اآلمن

ه الربيون الذين قـاتلوا مـع النبـيني يف           ومن هنا كان االستغفار من الذنب هو أول ما توجه ب          
ويطرد ،  ويعفي قلوم من األرجحة   ،  ويقوي صلتهم به  ،  االستغفار الذي يردهم إىل اهللا    . مواجهة األعداء 
هـذه  . والبعد عن محاه  ،  ثغرة االنقطاع عن اهللا   ،  ويسد الثغرة اليت يدخل منها الشيطان     ،  عنهم الوساوس 

بعيدا بعيدا عن احلمى الذي ال      ،  حىت ينقطع م يف التيه    ،  هم مرة ومرة  الثغرة اليت يدخل منها فيزل أقدام     
 ! يناهلم فيه

 - ويعرفهم بنفسه  .. فعفا عنهم ،  فلم يدع الشيطان ينقطع م    ،  وحيدثهم اهللا أن رمحته أدركتهم    
، مىت علم من نفوسـهم التطلـع إليـه        ؛  ال يطرد اخلطاة وال يعجل عليهم     . فهو غفور حليم   - سبحانه

 ! ومل يعلم منها التمرد والتفلت واإلباق؛ تصال بهواال
وزيف تصورات الكفار واملنافقني عن هـذا       ،   ويتم السياق بيان حقيقة قدر اهللا يف املوت واحلياة        

ويردهم يف النهاية إىل قيم     . مناديا الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصورام كتصورات هؤالء         ،  األمر
 : اآلالم والتضحياتأخرى وإىل اعتبارات ترجح 

إذا ضربوا يف األرض أو      - وقالوا إلخوام ،  يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا        " 
واهللا حييـي  . ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلـوم      . لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا       : - كانوا غزى 
. م ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون       ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو مت      . واهللا مبا تعملون بصري   . ومييت

  ..  " ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون
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أن هذه كانت أقوال املنافقني الذين رجعـوا        ،   وظاهر من مناسبة هذه اآليات يف سياق املعركة       
 وبينهم  ولكن ما تزال بني املسلمني    ؛  واملشركني من أهل املدينة الذين مل يدخلوا يف اإلسالم        ،  قبل املعركة 

، مادة إلثارة احلسرة يف قلـوب أهلـيهم       ،  وأم اختذوا من مقاتل الشهداء يف أحد       .. عالقات وقرابات 
ومما ال شك فيه أن مثل هـذه الفتنـة           - نتيجة خلروجهم  - واستجاشة األسى على فقدهم يف املعركة     

ذا البيان القرآين لتصحيح القيم     ومن مث جاء ه   . واملواجع دامية مما يترك يف الصف املسلم اخللخلة والبلبلة        
 . ورد هذا الكيد إىل حنور كائديه، والتصورات

ليكشف عن الفارق األساسي يف      ..  " لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا      :  "  إن قول الكافرين  
سـراؤها  : للسنن اليت تسري عليها احلياة كلها وأحـداثها       ،  تصور صاحب العقيدة وتصور احملروم منها     

إنه يعلم  . مطمئن إىل قدر اهللا   ،  متعرف إىل مشيئة اهللا   ،  إن صاحب العقيدة مدرك لسنن اهللا      .. هاوضراؤ
ومن مث  . وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه     ،  وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه     ،  أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له       

وال يتحسر على أنه مل     ؛  لتلكوال تطري نفسه هلذه أو      ،  وال يتلقى السراء بالزهو   ،  ال يتلقى الضراء باجلزع   
فمجال التقدير والتـدبري والـرأي   ! بعد وقوع األمر وانتهائه، أو ليستجلب كذا، يصنع كذا ليتقي كذا 

يف حدود علمه ويف حـدود       - فأما إذا حترك بعد التقدير والتدبري     ؛  كله قبل اإلقدام واحلركة   ،  واملشورة
موقنا أنه وقع وفقـا     ؛  يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم   فهو  ،  فكل ما يقع من النتائج     - أمر اهللا ويه  

تـوازن  !  .. ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله؛ وأنه مل يكن بد أن يقع كما وقع  ؛  لقدر اهللا وتدبريه وحكمته   
فأما الـذي    .. ويستريح عليه الضمري  ،  يستقيم عليه اخلطو  ،  وبني اإلجيابية والتوكل  ،  بني العمل والتسليم  

 " لو " أبدا يف ! أبدا يف قلق  ،  فهو أبدا مستطار  ،  من العقيدة يف اهللا على هذه الصورة املستقيمة       يفرغ قلبه   
  " ! وا أسفاه " و " يا ليت " و " لوال " و

حيـذرهم أن    - ويف ظالل غزوة أحد وما نال املسلمني فيها       ،  يف تربيته للجماعة املسلمة    -  واهللا
كلما مات هلم قريب وهو يضـرب يف األرض         ،  بهم احلسرات أولئك الذين تصي  . يكونوا كالذين كفروا  

 : أو قتل يف ثنايا املعركة وهو جياهد، ابتغاء الرزق
يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخـوام إذا ضـربوا يف األرض أو                  " 

  ..  " لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا: كانوا غزى
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فهم . وحلقيقة القوة الفاعلة يف كل ما جيري      ،  م حلقيقة ما جيري يف الكون      يقولوا لفساد تصوره  
وعن قدره اجلـاري يف     ،  بسبب انقطاعهم عن اهللا   ،  ال يرون إال األسباب الظاهرة واملالبسات السطحية      

 . احلياة
  ..  " ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم " 

أو ليغزوا ويقاتلوا   ،  ب الرزق فيموتوا   فإحساسهم بأن خروج إخوام ليضربوا يف األرض يف طل        
يذهب بأنفسهم حسرات أن مل مينعوهم      ،  إحساسهم بأن هذا اخلروج هو علة املوت أو القتل         .. فيقتلوا

وسنته يف  ،  وقدر اهللا ،  ونداء املضجع ،  ولو كانوا يدركون العلة احلقيقية وهي استيفاء األجل       ! من اخلروج 
 : ولفاءوا إىل اهللا راضني، االبتالء صابرينولتلقوا . ما حتسروا، املوت واحلياة

  ..  " واهللا حييي ومييت " 
سواء كـان   ،  يف املوعد املضروب واألجل املرسوم    ،  وبيده استرداد ما أعطى   ،   فبيده إعطاء احلياة  

، وعنده العـروض  ،  وعنده اجلزاء . أو يف ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة      ،  الناس يف بيوم وبني أهلهم    
 : ة وعن علم وعن بصرعن خرب

  "  ..  .. واهللا مبا تعملون بصري " 
وعلى أن احليـاة يف األرض      . فهذه ليست اية املطاف   ؛   على أن األمر ال ينتهي باملوت أو القتل       

 : واعتبارات أرقى يف ميزان اهللا، فهناك قيم أخرى. ليست خري ما مينحه اهللا للناس من عطاء
ولـئن مـتم أو   . أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون   - يف سبيل اهللا   - ولئن قتلتم  " 

  ..  " قتلتم إلىل اهللا حتشرون
وخري ممـا جيمعـه     ،  خري من احلياة   - وذا االعتبار ،  ذا القيد  -  فاملوت أو القتل يف سبيل اهللا     
ا يعقبه من مغفرة    خري مب . من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع       : الناس يف احلياة من أعراضها الصغار     

 .. وإىل هذه املغفرة وهذه الرمحة يكل اهللا املؤمنني       . وهي يف ميزان احلقيقة خري مما جيمعون      ،  اهللا ورمحته 
، إمنا يكلهم إىل ما عند اهللا     . وال إىل اعتبارات بشرية   ،  إىل أجماد شخصية   - يف هذا املقام   - إنه ال يكلهم  

 وخري مما تتعلق به القلوب من أعراض      ،  مع الناس على اإلطالق   وهي خري مما جي   . ويعلق قلوم برمحة اهللا   
 .. 
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ماتوا على فراشهم أو مـاتوا وهـم        . حمشورون إليه على كل حال    ،   وكلهم مرجوعون إىل اهللا   
وما هلم مصري   ؛  فما هلم مرجع سوى هذا املرجع     . أو قتلوا وهم جياهدون يف امليدان     ،  يضربون يف األرض  

أمـا النهايـة     .. اوت إذن إمنا يكون يف العمل والنية ويف االجتاه واالهتمـام          والتف .. سوى هذا املصري  
 ورجعة إىل اهللا وحشر يف يوم اجلمع واحلشر       . واألجل املقسوم ،  موت أو قتل يف املوعد احملتوم     : فواحدة

 .فأمحق احلمقى من خيتار لنفسه املصري البـائس        .. أو غضب من اهللا وعذاب    ،  ومغفرة من اهللا ورمحة   .. 
 ! وهو ميت على كل حال

وبذلك تطمئن القلوب إىل مـا      . وحقيقة قدر اهللا  ،   بذلك تستقر يف القلوب حقيقة املوت واحلياة      
وبـذلك   .. وما وراء االبتالء من جزاء    ،  وإىل ما وراء القدر من حكمة     ؛  كان من ابتالء جرى به القدر     

  .. البساتوفيما صاحبها من م، تنتهي هذه اجلولة يف صميم أحداث املعركة
|     |     | 

وحقيقته النبوية   ع جولة حمورها شخص رسول اهللا     .. مث ميضي السياق القرآين يف جولة جديدة      
 ومدى ما يتجلى فيها من رمحة اهللا ذه األمة        ؛  وقيمة هذه احلقيقة الكبرية يف حياة األمة املسلمة       ؛  الكرمية

وأسس هـذا   ،  ي يف تنظيم حياة اجلماعة املسلمة     وحول هذا احملور خيوط أخرى من املنهج اإلسالم       .. 
ومن قيمة هذا التصور وذلك املنهج يف حياة        ،  ومن التصور اإلسالمي واحلقائق اليت يقوم عليها      ؛  التنظيم

 : البشرية بصفة عامة
، فاعف عنهم . ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك       . فبما رمحة من اهللا لنت هلم      " 

إن ينصـركم  . إن اهللا حيب املتوكلني، فإذا عزمت فتوكل على اهللا. هم يف األمر وشاور،  واستغفر هلم 
وما . وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون   ؟  وأن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده       ،  اهللا فال غالب لكم   
. مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون        ،  ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة      . كان لنيب أن يغل   

، هم درجات عنـد اهللا    ؟  ومأواه جهنم وبئس املصري   ،  تبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا       أفمن ا 
يتلو عليهم آياتـه  ، لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم . واهللا بصري مبا يعملون   

  ..  " وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، ويعلمهم الكتاب واحلكمة، ويزكيهم
وهي احلقيقة النبويـة   - ويف احلقائق الكثرية األصيلة املشدودة إىل حمورها     ،  هذه الفقرة  وننظر يف   

جند حقيقة الرمحة اإلهليـة املتمثلـة يف         .. فنجد كذلك أصوال كبرية حتتويها عبارات قصرية       - الكرمية
 وتتـألف حوهلـا     املعدة ألن تتجمع عليها القلوب    ،  وطبيعته اخلرية الرحيمة اهلينة اللينة     ع أخالق النيب 
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يؤمر بـه يف     - وهو الشورى  - وجند أصل النظام الذي تقوم عليه احلياة اجلماعية اإلسالمية         .. النفوس
 وجند مع مبدأ الشورى مبدأ احلزم واملضي      ! نتائج مريرة  - يف ظاهر األمر   - املوضع الذي كان للشورى   

 - إىل جانب الشـورى واملضـاء      - وجند حقيقة التوكل على اهللا    . يف مضاء وحسم   - بعد الشورى  -
ورد األمر كله إليه وفاعليته     ،  وجند حقيقة قدر اهللا   . حيث تتكامل األسس التصويرية واحلركية والتنظيمية     

وجند التحذير من اخليانـة والغلـول والطمـع يف          . اليت ال فاعلية غريها يف تصريف األحداث والنتائج       
تربز منها حقيقة القـيم     ،  رضوان اهللا ومن باء بسخط من اهللا      وجند التفرقة احلامسة بني من اتبع       . الغنيمة

إىل هذه   ع وختتم الفقرة باإلشادة باملنة اإلهلية املمثلة يف رسالة النيب         .. واالعتبارات والكسب واخلسارة  
 ! كما تتضاءل إىل جانبها اآلالم سواء، املنة اليت تتضاءل إىل جانبها الغنائم، األمة

 ! لك اآليات القالئل املعدودات هذا احلشد كله يف ت
، فاعف عنهم . ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك       . فبما رمحة من اهللا لنت هلم      " 
 .  " إن اهللا حيب املتوكلني. فإذا عزمت فتوكل على اهللا. وشاورهم يف األمر، واستغفر هلم

مث ،  مسـوا للخـروج   حت؛  ويف نفسه شيء مـن القـوم       ع  إن السياق يتجه هنا إىل رسول اهللا      
وضعفوا أمـام   ،  عن أمره  - بعد ذلك  - وخالفوا؛  فرجع ثلث اجليش قبل املعركة    ،  اضطربت صفوفهم 

، وأفـردوه يف النفـر القليـل      ،  وانقلبوا على أعقام مهزومني   ،  ووهنوا أمام إشاعة مقتله   ،  إغراء الغنيمة 
 ع يتوجـه إليـه    .. لى أحد وهم ال يلوون ع   ،  وتركوه يثخن باجلراح وهو صامد يدعوهم يف أخراهم       

ويذكره ويذكرهم رمحة اهللا املمثلـة يف خلقـه         . وإىل املسلمني يشعرهم نعمة اهللا عليهم به      ،  يطيب قلبه 
فتغلب على ما    ع ذلك ليستجيش كوامن الرمحة يف قلبه      .. الذي تتجمع حوله القلوب   ،  الكرمي الرحيم 

، مث يـدعوه أن يعفـو عنـهم       . ذا النيب الرحيم  وليحسوا هم حقيقة النعمة اإلهلية      ؛  آثاره تصرفهم فيه  
غري متأثر بنتائج املوقف إلبطال هـذا       ؛  وأن يشاورهم يف األمر كما كان يشاورهم       .. ويستغفر اهللا هلم  

 . املبدأ األساسي يف احلياة اإلسالمية
  ..  " ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك؛ فبما رمحة من اهللا لنت هلم " 

ولو كان فظا غليظ القلـب      . لينا معهم ،  رحيما م  ع فجعلته؛   اهللا اليت نالته ونالتهم     فهي رمحة 
وإىل رعايـة   ،  فالناس يف حاجة إىل كنف رحـيم      . وال جتمعت حوله املشاعر   ،  ما تألفت حوله القلوب   

يف حاجة إىل    .. وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم     ،  وإىل ود يسعهم  ،  وإىل بشاشة مسحة  ،  فائقة
وجيدون عنـده دائمـا     ؛  وحيمل مهومهم وال يعنيهم مه    ؛  ب كبري يعطيهم وال حيتاج منهم إىل عطاء       قل
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وهكذا كانت   ع وهكذا كان قلب رسول اهللا     .. االهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء     
 مـن   وال احتجز لنفسه شيئا   . وال ضاق صدره بضعفهم البشري    . ما غضب لنفسه قط   . حياته مع الناس  

ووسعهم حلمه وبره وعطفـه ووده  . بل أعطاهم كل ما ملكت يداه يف مساحة ندية       ،  أعراض هذه احلياة  
من نفسه الكبرية    ع نتيجة ملا أفاض عليه   ؛  وما من واحد منهم عاشره أو رآه إال امتأل قلبه حببه          . الكرمي
 . الرحيبة

 - لريتب عليها ما يريده   . املوقفيذكرهم ا يف هذا      ..  وكان هذا كله رمحة من اهللا به وبأمته       
 : حلياة هذه األمة من تنظيم - سبحانه

  ..  " وشاورهم يف األمر، واستغفر هلم، فاعف عنهم " 
حىت  - يقرر اإلسالم هذا املبدأ يف نظام احلكم       ..  " وشاورهم يف األمر  :  "  وذا النص اجلازم  

 يدع لألمة املسلمة شكا يف أن الشورى مبـدأ  وهو نص قاطع ال  . هو الذي يتواله   ع وحممد رسول اهللا  
فهذه ،  والوسيلة اليت تتحقق ا   ،  أما شكل الشورى   .. ال يقوم نظام اإلسالم على أساس سواه      ،  أساسي

تـتم ـا    ،  وكل شكل وكل وسيلة   . أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع األمة ومالبسات حياا        
 . سالمفهي من اإل - ال مظهرها - حقيقة الشورى

فقد كان مـن    !  لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو يف ظاهرها خطرية مريرة            
فرأت جمموعة أن يبقى املسـلمون      . اختلفت اآلراء ! جرائها ظاهريا وقوع خلل يف وحدة الصف املسلم       

ة أخرى فـرأت    وحتمست جمموع . حىت إذا هامجهم العدو قاتلوه على أفواه األزقة       ،  يف املدينة حمتمني ا   
إذ عاد عبـد اهللا     . وكان من جراء هذا االختالف ذلك اخللل يف وحدة الصف         . اخلروج للقاء املشركني  

كذلك بـدا    - وهو حدث ضخم وخلل خميف     - والعدو على األبواب  ،  بن أيب بن سلول بثلث اجليش     
 "  أا كانت خمالفة   إذ. أسلم اخلطط من الناحية العسكرية     - يف ظاهرها  - أن اخلطة اليت نفذت مل تكن     

وقد اتبع املسلمون عكسـها يف غـزوة         - كما قال عبد اهللا ابن أيب      - يف الدفاع عن املدينة    " للسوابق
منتفعني بالدرس الـذي    . ومل خيرجوا للقاء العدو   ،  وأقاموا اخلندق ،  فبقوا فعال يف املدينة   ،  األحزاب التالية 
 ! تلقوه يف أحد

فقـد  . تائج اخلطرية اليت تنتظر الصف املسلم من جراء اخلروج        جيهل الن  ع  ومل يكن رسول اهللا   
وقد تأوهلا قتيال من أهـل    . واليت يعرف مدى صدقها   ،  اليت رآها ،  كان لديه اإلرهاص من رؤياه الصادقة     

وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليـه األمـر    .. وتأول املدينة درعا حصينة   ،  وقتلى من صحابته  ،  بيته
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ألن إقـرار   . لكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من اآلالم واخلسائر والتضـحيات          و .. نتيجة للشورى 
 . أكرب من اخلسائر الوقتية، وتربية األمة، وتعليم اجلماعة، املبدأ

أمام ما أحدثتـه مـن      .  ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد املعركة            
ولكن اإلسـالم   ! أمام النتائج املريرة اليت انتهت إليها املعركة      و؛  انقسام يف الصفوف يف أحرج الظروف     

وكان اهللا يعلم أن خري وسيلة لتربية األمم وإعـدادها          . ويعدها لقيادة البشرية  ،  ويربيها،  كان ينشىء أمة  
مهمـا يكـن اخلطـأ       - وأن ختطىء ،  وأن تدرب على محل التبعة    ؛  أن ترىب بالشورى  ،  للقيادة الرشيدة 
فهي ال  . وكيف حتتمل تبعات رأيها وتصرفها    ،  لتعرف كيف تصحح خطأها    - ئج مريرة جسيما وذا نتا  

واخلسائر ال م إذا كانت احلصيلة هي إنشـاء األمـة املدربـة              .. تتعلم الصواب إال إذا زاولت اخلطأ     
ب واختصار األخطاء والعثرات واخلسائر يف حياة األمة ليس فيها شيء من الكس           . املدركة املقدرة للتبعة  

إا يف هذه احلالة تتقي خسـائر   . إذا كانت نتيجته أن تظل هذه األمة قاصرة كالطفل حتت الوصاية          ،  هلا
وختسـر تدريبـها   ، وختسر تربيتها، وختسر وجودها،  ولكنها ختسر نفسها  . مادية وحتقق مكاسب مادية   

أو تـوفري  . ثرات واخلبطاتلتوفري الع - مثال - كالطفل الذي مينع من مزاولة املشي  . على احلياة الواقعية  
 ! احلذاء

فلم يكن بد أن حيقق هلـذه األمـة         . ويعدها للقيادة الراشدة  ،   كان اإلسالم ينشىء أمة ويربيها    
 ع كي تدرب عليها يف حياة الرسول     ،  ويرفع عنها الوصاية يف حركات حياا العملية الواقعية       ،  رشدها

ومينع تدريب األمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا        ،  شورىولو كان وجود القيادة الراشدة مينع ال      . وبإشرافه
وهي أمة ناشئة حتـيط ـا       ،  كمعركة أحد اليت قد تقرر مصري األمة املسلمة ائيا         - يف أخطر الشؤون  

لو كـان    - وحيل للقيادة أن تستقل باألمر وله كل هذه اخلطورة         - العداوات واألخطار من كل جانب    
 لكان وجود حممد  ،  مة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى يف أخطر الشؤون        وجود القيادة الراشدة يف األ    

 -!  كافيا حلرمان اجلماعة املسلمة يومها من حق الشـورى         - ومعه الوحي من اهللا سبحانه وتعاىل      ع
ولكـن  . وخباصة على ضوء النتائج املريرة اليت صاحبتها يف ظل املالبسات اخلطرية لنشأة األمة املسلمة             

مل يلغ  ،  ووجود تلك املالبسات  ،  ومعه الوحي اإلهلي ووقوع تلك األحداث      ع سول اهللا وجود حممد ر  
، ومهما تكـن النتـائج    ،  يعلم أن ال بد من مزاولته يف أخطر الشؤون         - سبحانه - ألن اهللا . هذا احلق 

ومهما تكن األخطار   ،  ومهما تكن التضحيات املريرة   ،  ومهما يكن انقسام الصف   ،  ومهما تكن اخلسائر  
املدركة ؛  املدربة بالفعل على احلياة   ،  ألن هذه كلها جزئيات ال تقوم أمام إنشاء األمة الراشدة          .. يطةاحمل
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يف هذا الوقـت    ،  ومن هنا جاء هذا األمر اإلهلي      .. الواعية لنتائج الرأي والعمل   ،  لتبعات الرأي والعمل  
 : بالذات

  ..  " وشاورهم يف األمر، واستغفر هلم، فاعف عنهم " 
وليثبت هذا القرار يف حياة األمة      ؛  قرر املبدأ يف مواجهة أخطر األخطار اليت صاحبت استعماله         لي

وليسقط احلجة الواهية اليت تثار إلبطال هذا املبـدأ       ؛  املسلمة أيا كانت األخطار اليت تقع يف أثناء التطبيق        
ولو كان هـو انقسـام      ،  ئةكلما نشأ عن استعماله بعض العواقب اليت تبدو سي        ،  يف حياة األمة املسلمة   

. ألن وجود األمة الراشدة مرهون ـذا املبـدأ         .. والعدو على األبواب   " أحد " كما وقع يف  ،  الصف
 ! ووجود األمة الراشدة أكرب من كل خسارة أخرى يف الطريق

فنرى أن الشورى   ؛   على أن الصورة احلقيقية للنظام اإلسالمي ال تكمل حىت منضي مع بقية اآلية            
 : وال تغين كذلك عن التوكل على اهللا يف اية املطاف، نتهي أبدا إىل األرجحة والتعويقال ت

  ..  " إن اهللا حيب املتوكلني. فإذا عزمت فتوكل على اهللا " 
فإذا انتـهى   ،  واختيار اجتاه من االجتاهات املعروضة    ،   إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي      

ويف توكل علـى    ،  التنفيذ يف عزم وحسم    .. الشورى وجاء دور التنفيذ   انتهى دور   ،  األمر إىل هذا احلد   
 . ويدعه ملشيئته تصوغ العواقب كما تشاء، يصل األمر بقدر اهللا، اهللا

، ويعلمهـا إبـداء الـرأي   ، وهو يعلم األمة الشورى، درسه النبوي الرباين  ع  وكما ألقى النيب  
كذلك ألقى عليها درسه الثاين يف املضـاء بعـد          ..  يف أخطر الشؤون وأكربها   ،  واحتمال تبعته بتنفيذه  

فأمضى األمـر يف     - على علم مبجراه واجتاهه    - وإسالم النفس لقدره  ،  ويف التوكل على اهللا   ،  الشورى
وما الـذي ينتظـره وينتظـر       ،  وهو يعلم إىل أين هو ماض      - ودخل بيته فلبس درعه وألمته    ،  اخلروج

وخوفهم مـن   ،  حني أتيحت فرصة أخرى بتردد املتحمسني     وحىت   .. الصحابة معه من آالم وتضحيات    
حىت حني أتيحت هـذه      .. وتركهم األمر له ليخرج أو يبقى     ،  على ما ال يريد    ع أن يكونوا استكرهوه  

مـع  . مث العـزم واملضـي    . درس الشورى . ألنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     . الفرصة مل ينتهزها لريجع   
وال جمال بعدها للتردد والتـأرجح      ،  وأن يعلمهم أن للشورى وقتها     .التوكل على اهللا واالستسالم لقدره    

إمنا هـو رأي     .. فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي ال ينتهي       . ومعاودة تقليب الرأي من جديد    
 : حيبه اهللا، وتوكل على اهللا. وعزم ومضاء. وشورى

  ..  " إن اهللا حيب املتوكلني " 
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بل هي اليت متيز    . حيب أهلها هي اخللة اليت ينبغي أن حيرص عليها املؤمنون          واخللة اليت حيبها اهللا و    
هو خط التوازن األخري يف التصور اإلسـالمي        ،  ورد األمر إليه يف النهاية    ،  والتوكل على اهللا   .. املؤمنني

 فعال ملـا    وأن اهللا ،  حقيقة أن مرد األمر كله هللا     : وهو التعامل مع احلقيقة الكبرية    . ويف احلياة اإلسالمية  
  .. يريد

وليس ،  هو رصيد األمة املسلمة يف أجياهلا كلها      . الكبار " أحد "  لقد كان هذا درسا من دروس     
  .. رصيد جيل بعينه يف زمن من األزمان

ميضي السياق فيقـرر أن القـوة       ،  وإقامتها على أصوهلا الثابتة   ،   ولتقرير حقيقة التوكل على اهللا    
، وإليها يكون التوجه  ،  ومنها تتقى اهلزمية  ،  فعندها يلتمس النصر  ،   هي قوة اهللا   الفاعلة يف النصر واخلذالن   

 : وتعليقها بقدر اهللا، ونفض األيدي من العواقب، بعد اختاذ العدة، وعليها يكون التوكل
وعلـى اهللا   ؟  وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده       ،  إن ينصركم اهللا فال غالب لكم      " 

  ..  " فليتوكل املؤمنون
 - سـبحانه  -  إن التصور اإلسالمي يتسم بالتوازن املطلق بني تقرير الفاعلية املطلقة لقـدر اهللا            

إن سـنة اهللا جتـري       .. وحتقق هذا القدر يف احلياة اإلنسانية من خالل نشاط اإلنسان وفاعليته وعمله           
. فالفاعل املؤثر هو اهللا   . جالنتائ " تنشىء " ولكن األسباب ليست هي اليت    . بترتيب النتائج على األسباب   

وأن ،  ومن مث يطلب إىل اإلنسان أن يؤدي واجبـه         .. واهللا يرتب النتائج على األسباب بقدره ومشيئته      
وهكذا تظـل    .. وبقدر ما يويف بذلك كله يرتب اهللا النتائج وحيققها        . وأن يفي بالتزاماته  ،  يبذل جهده 

 وكيفما يشاء ،   وحده الذي يأذن هلا بالوجود حني يشاء       هو. النتائج والعواقب متعلقة مبشيئة اهللا وقدره     
وهو يتعلـق يف نتيجـة عملـه        ؛  فهو يعمل ويبذل ما يف طوقه     . وهكذا يتوازن تصور املسلم وعمله    .. 

 ! فهو ال حيتم أمرا بعينه على اهللا. وال حتمية يف تصوره بني النتائج واألسباب. وجهده بقدر اهللا ومشيئته
يرد املسـلمني إىل     - أية معركة  - بوصفهما نتيجتني للمعركة  ،  واخلذالن وهنا يف قضية النصر     

وأن خيذهلم فال ناصر هلم     . إن ينصرهم اهللا فال غالب هلم     : ويعلقهم بإرادة اهللا وقدرته   ؛  قدر اهللا ومشيئته  
، درتـه وال قدرة إال ق، حيث ال قوة إال قوة اهللا. وهي احلقيقة الكلية املطلقة يف هذا الوجود       .. من بعده 

ولكن هذه احلقيقة الكلية املطلقـة ال تعفـي    .. وعنها تصدر األشياء واألحداث. وال مشيئة إال مشيئته  
والتوكل بعد هذا كله    ،  وبذلك اجلهد ،  والنهوض بالتكاليف ،  وطاعة التوجيه ،  املسلمني من اتباع املنهج   

 : على اهللا
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  ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون " 
ويتصل قلبـه مباشـرة بـالقوة       ؛   املسلم من التماس شيء من عند غري اهللا         وبذلك خيلص تصور  

فينفض يده من كل األشباح الزائفة واألسـباب الباطلـة للنصـرة واحلمايـة              ؛  الفاعلة يف هذا الوجود   
وتقبل مـا  ، وتدبري األمر حبكمته، وحتقيق املصاير، ويتوكل على اهللا وحده يف أحداث النتائج ؛  وااللتجاء
 . قدر اهللا يف اطمئنان أيا كانجييء به 

 . الذي ال يعرفه القلب البشري إال يف اإلسالم،  إنه التوازن العجيب
ليمد من هذا احملـور خيوطـا يف التوجيـه      ؛   مث يعود إىل احلديث عن النبوة وخصائصها اخللقية       

 : وتوفية النفوس دون إجحاف، والتذكري باحلساب، والنهي عن الغلول، لألمانة
، مث توىف كل نفس ما كسـبت      . ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة      .  كان لنيب أن يغل    وما " 

  ..  " وهم ال يظلمون
خوفهم أال يقسم هلـم     ،   ولقد كان من بني العوامل اليت جعلت الرماة يزايلون مكام من اجلبل           

 مـن قبـل قـد       كذلك كان بعض املنافقني قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر         ! من الغنائم  ع رسول اهللا 
 . يف هذا اال ع ومل يستحوا أن يهمسوا بامسه؛ اختفت

أي أن حيتجزوا شيئا مـن       ..  فهنا يأيت السياق حبكم عام ينفي عن األنبياء عامة إمكان أن يغلوا           
 : أو خيونوا إمجاال يف شيء، األموال والغنائم أو يقسموا لبعض اجلند دون بعض

  ..  " وما كان لنيب أن يغل " 
فالنفي هنا نفي إلمكان وقوع     . فهو ليس من شأنه أصال وال من طبعه وال من خلقه          . ما كان له   

 فطبيعة النيب األمينة العادلة العفيفة ال يتأتى أن يقع منها الغلول ابتـداء . وليس نفيا حلله أو جوازه . الفعل
 وال أن خيفي عنه أتباعه شيئا     . انأي ال جيوز أن خي    . على بناء الفعل لغري الفاعل     " يغلّ:  " ويف قراءة .. 
 . وهي قراءة احلسن البصري. وهو يتمشى مع عجز اآلية. فيكون يا عن خيانة النيب يف شيء.. 

 : ذلك التهديد املخيف، وخيفون شيئا من املال العام أو من الغنائم،  مث يهدد الذين يغلون
  ..  " وهم ال يظلمون، ا كسبتمث توىف كل نفس م. ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة " 

: حدثنا أبو محيد الساعدي قال    : مسع عروة يقول  ،  حدثنا سفيان عن الزهري   .  روى اإلمام أمحد  
هذا لكـم وهـذا   : فجاء فقال. على الصدقة. رجال من األزد يقال له ابن اللتيبة ع استعمل رسول اهللا  
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هذا لكم وهذا   :  العامل نبعثه على عمل فيقول     ما بال :  " على املنرب فقال   ع فقام رسول اهللا  . أهدي إيل 
ال يـأيت   ،  والذي نفس حممـد بيـده     ؟  أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي إليه أم ال          . أهدي إيل 

 أو شاة تيعر  ،  أو بقرة هلا خوار   ،  وإن بعريا له رغاء   ،  أحدكم منها بشيء إال جاء به يوم القيامة على رقبته         
وأخرجـه  [   .. - ثالثـا  -"  ؟    اللهم هل بلغت  :  " مث قال . ا عفرة إبطيه  مث رفع يديه حىت رأين    "  .. 

، يوما فذكر الغلـول    ع قام فينا رسول اهللا   : عن أيب هريرة قال   ،  وروى اإلمام أمحد بإسناده    ]الشيخان  
يـا  : فيقـول ، ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء:  " مث قال. فعظمه وعظم أمره 

ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة علـى        . ال أملك لك من اهللا شيئا قد بلغتك       : فأقول. ول اهللا أغثين  رس
ال . ال أملك لك من اهللا شيئا قـد بلغتـك         : فأقول،  يا رسول اهللا أغثين   : فيقول،  رقبته فرس هلا مححمة   

ال أملك لك من    : فأقول. يا رسول اهللا أغثين   : فيقول. ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت       
  .. ]وأخرجه الشيخان من حديث أيب حيان [  "  .. اهللا شيئا قد بلغتك

يـا  :  " ع قال رسول اهللا  : قال. عن عدي بن عمرية الكندي     - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  
 "  .. امـة فهو غل يأيت به يوم القي،  فما فوقه )1(فكتمنا منه خميطا    ،  من عمل لنا منكم عمال    . أيها الناس 

يا رسـول   : فقال - هو سعد بن عبادة كأين أنظر إليه      : قال جماهد  - فقام رجل من األنصار أسود    : قال
وأنا أقـول ذلـك     :  " قال. كذاوكذا: مسعتك تقول : قال" ؟    وما ذاك :  " قال. أقبل مين عملك  ،  اهللا

[  "  .. وما ي عنه انتـهى     ؛فما أويت منه أخذه   . من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثريه      . اآلن
  .. ]ورواه مسلم وأبو داود من طرق عن إمساعيل بن أيب رافع 

 وقد عملت هذه اآلية القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة عملـها يف تربيـة اجلماعـة                
وحىت أنشأت جمموعة من الناس تتمثل فـيهم األمانـة والـورع    ؛ حىت أتت بالعجب العجاب   ؛  املسلمة

وقد كان الرجل من    . كما مل تتمثل قط يف جمموعة بشرية      ،  التحرج من الغلول يف أية صورة من صوره       و
ال حتدثه نفسـه    ،  فيأيت به إىل أمريه   ،  ال يراه أحد  ،  أفناء الناس من املسلمني يقع يف يده الثمني من الغنيمة         

يه على الصـورة املفزعـة      وخشية أن يلقى نب   ،  خشية أن ينطبق عليه النص القرآين املرهوب      ،  بشيء منه 
وكانت اآلخرة  . فقد كان املسلم يعيش هذه احلقيقة فعال      ! املخجلة اليت حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة       

وكان هذا  . فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها    ،  وكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه       ،  يف حسه واقعا  

                                                 
 .  يعين إبرة خياطة)1(
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وكان علـى يقـني ال      ! ال وعدا بعيدا  ،   يعيشها فاآلخرة كانت حقيقة  . هو سر تقواه وخشيته وحترجه    
  .. وهم ال يظلمون، خياجله الشك من أن كل نفس ستوىف ما كسبت

أقبل رجـل   ،  ومجعوا األقباض ،  ملا هبط املسلمون املدائن   :  روى ابن جرير الطربي يف تارخيه قال      
ما يعدله ما عنـدنا وال       ،ما رأينا مثل هذا قط    : فقال والذين معه  . فدفعه إىل صاحب األقباض   ،  حبق معه 

. فعرفوا أن للرجـل شـأنا     . أما واهللا لوال اهللا ما آتيتكم به      : فقال؟  هل أخذت منه شيئا   : فقالوا. يقاربه
ولكين أمحد اهللا وأرضـى     ! وال غريكم ليقرظوين  ،  ال واهللا ال أخربكم لتحمدوين    : فقال؟  من أنت : فقالوا
  .. )1(سأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس ف، فأتبعوه رجال حىت انتهى إىل أصحابه. بثوابه

 وفيها تاج كسرى وإيوانه ال يقومان بثمن      ،  بعد القادسية  ا وقد محلت الغنائم إىل عمر     .. 
  "  .. إن قوما أدوا هذا ألمريهم ألمناء:  " إىل ما أداه اجلند يف غبطة وقال ا فنظر.. 

 .  تكاد أخبارها حتسب يف األساطري وهكذا رىب اإلسالم املسلمني تلك التربية العجيبة اليت
القيم احلقيقية   .. يوازن بني القيم   - يف معرض احلديث عن الغنائم والغلول      -  مث يستطرد السياق  

 : وأن يشغل ا، اليت يليق أن يلتفت إليها القلب املؤمن
 هم درجـات  ؟  ومأواه جهنم وبئس املصري   ،  أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا         " 
  ..  " واهللا بصري مبا يعملون، عند اهللا

وهي ملسة مـن  . ويصغر يف ظلها التفكري يف هذه االعراض   ،   إا النقلة اليت تصغر يف ظلها الغنائم      
وتوسيع آفاقهـا وشـغلها بالسـباق    ، ورفع اهتماماا، ملسات املنهج القرآين العجيب يف تربية القلوب     

 . احلقيقي يف امليدان األصيل
  ..  "  اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصريأفمن " 

. وهذا هو ميدان الكسـب واخلسـارة      . وجمال االختيار ! وهذا هو جمال الطمع   ،  هذه هي القيم  
 .. يذهب بـه إىل جهـنم     ! ومن يعود ويف وطابه سخط اهللا     ،  وشتان بني من يتبع رضوان اهللا فيفوز به       

 ! وبئس املصري
 : وشتان شتان .. درجة وهذه درجة هذه 

  ..  " هم درجات عند اهللا " 
                                                 

 . 16 ص4 تاريخ الطربي جزء )1(
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 ! وال حماباة وال جزاف، فال ظلم وال إجحاف،  وكل ينال درجته باستحقاق
  ..  " واهللا بصري مبا يعملون " 

ورسالته وعظم املنة ا علـى       ع شخص الرسول :  مث خيتم الفقرة بالرجوع إىل حمورها األصيل      
 . املؤمنني

، ويـزكيهم ،  يتلو عليهم آياته  ،  قد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم          ل " 
  ..  " وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، ويعلمهم الكتاب واحلكمة

وعظم املنة اإلهلية   ،  وقيمتها الذاتية  ع حقيقة الرسول .  إن ختام هذه الفقرة ذه احلقيقة الكبرية      
ونقلها من الضالل املبني إىل العلم واحلكمة       ،  هذه األمة وتعليمها وتربيتها وقيادا    ودورها يف إنشاء    ،  ا

 : إن هذا اخلتام يتضمن ملسات قرآنية كثرية منوعة عميقة .. والطهارة
الـذي  ،  واالنشغال ذا األمر الصغري   ،   إا جتيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول        

وفعل باملسلمني  ،  وبدل النصر هزمية  ،  السبب املباشر الذي قلب املوقف يف املعركة      كان اإلنشغال به هو     
ملسة عميقة من ملسات التربية     ،  واملنة العظيمة املتمثلة فيها   ،  فاإلشارة إىل حقيقة الرسالة الكبرية    . األفاعيل

شيئا ،  رض كلها وإعراض األ ،  وأسالب األرض كلها  ،  تبدو يف ظلها غنائم األرض كلها     . القرآنية الفريدة 
فضـال  ! بل تستحي أن تفكر فيه    ،  شيئا ختجل النفس املؤمنة أن تذكره     . ال يذكر وال يقدر   ،  تافها زهيدا 

 ! عن أن تشغل به
 وهي جتيء يف سياق احلديث عن اهلزمية والقرح واألمل واخلسارة اليت أصابت اجلماعة املسلمة يف               

ملسة عميقة من ملسات التربيـة      ،  وما متثله من منة عظيمة     ،فاإلشارة إىل تلك احلقيقة الكبرية     .. املعركة
علـى حـني    . وتصغر إىل جانبها اجلراح والتضحيات    ،  تصغر يف ظلها اآلالم واخلسائر    ،  القرآنية العجيبة 

 . ويتجلى العطاء الذي يرجح كل شيء يف حياة األمة املسلمة على اإلطالق، تعظم املنة
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهـم       "  يف حياة األمة املسلمة    اإلشارة إىل آثار هذه املنة     ..  مث

، وهي تشي بالنقلة من حـال إىل حـال       ..  " وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني      ،  الكتاب واحلكمة 
فتشعر األمة املسلمة مبا وراء هذه النقلة من قـدر اهللا الـذي   . ومن عهد إىل عهد، ومن وضع إىل وضع   

والذي يعدها هلذا األمر الضخم بإرسال      ،  ويف حياة البشر  ،  خما يف تاريخ األرض   يريد ذه األمة أمرا ض    
أن تشغل باهلا بالغنائم اليت تبدو تافهة زهيدة يف ظل هذا اهلدف            ،  فما ينبغي ألمة هذا شأا     ع الرسول
   ..اليت تبدو هينة يسرية يف ظل هذه الغاية الكبرية، وال أن جتزع من التضحيات واآلالم، الضخم
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، نذكرها باختصـار وإمجـال    .  هذه بعض اللمسات املستفادة من ذكر هذه املنة يف هذا السياق          
 : لنواجه النص القرآين احلافل باإلحياءات والظالل

  ..  " لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم " 
إن  ..  " مـن أنفسـهم    " ولوأن يكون هذا الرس   ،   إا املنة العظمى أن يبعث اهللا فيهم رسوال       

هي املنة اليت ال تنبثق إال من فيض الكرم         ،  بإرسال رسول من عنده إىل بعض خلقه      ،  العناية من اهللا اجلليل   
ومن هم هـؤالء    ،  وإال فمن هم هؤالء الناس    . املنة اخلالصة اليت ال يقابلها شيء من جانب البشر        . اإلهلي
أن يرسـل هلـم     ،  ويبلغ من حفاوة اهللا م    ؟   م هذه العناية   ويعىن،  حىت يذكرهم اهللا هذا الذكر    ،  اخللق

ويغمـر  ،  لوال أن كرم اهللا يفيض بال حسـاب       ،  وكلماته - سبحانه - حيدثهم بآياته ،  رسوال من عنده  
 ؟ خالئقه بال سبب منهم وال مقابل

 لقرآينفإن للتعبري ا   " منهم " مل يقل  "  .. من أنفسهم  "  وتتضاعف املنة بأن يكون هذا الرسول     
إن الصلة بني املؤمنني والرسول هـي صـلة الـنفس            .. ظالال عميقة اإلحياء والداللة    " من أنفسهم " 

 . ال صلة الفرد باجلنس، بالنفس
مث إم باإلميان يرتفعـون  . إمنا هي أعمق من ذلك وأرقى   .  فليست املسألة أنه واحد منهم وكفى     

فاملنـة   .. فهو منة على املؤمنني   .  من الكرامة على اهللا    ويصلون إىل هذا األفق   ،  إىل هذه الصلة بالرسول   
ونفس الرسول بأنفسهم على هذا     ،  ويف وصل أنفسهم بنفس الرسول    ،  ممثلة يف إرسال الرسول   ،  مضاعفة

 . النحو احلبيب
 : يف نفوسهم وحيام وتارخيهم اإلنساين ..  مث تتجلى هذه املنة العلوية يف آثارها العملية

  ..  " ويعلمهم الكتاب واحلكمة، ويزكيهم، آياتهيتلو عليهم  " 
بإرسال رسول من عنده خياطبهم بكـالم اهللا  . يف تكرمي اهللا هلم.  تتجلى هذه املنة يف أكرب جماليها 

 : اجلليل
  ..  " يتلو عليهم آياته " 

حىت ،   ولو تأمل اإلنسان هذه املنة وحدها لراعته وهزته حىت ما يتمالك أن ينصب قامته أمام اهللا               
 ! وهو يقف أمامه للشكر والصالة
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خياطبه ليحدثه عـن ذاتـه      . فيخاطبه بكلماته ،  يتكرم عليه  - سبحانه -  ولو تأمل أن اهللا اجلليل    
 - هو اإلنسـان   - مث خياطبه ليحدثه عن شأنه هو     . وليعرفه حبقيقة األلوهية وخصائصها   ؛  اجلليلة وصفاته 

خياطبه ليدعوه إىل مـا     . وعن حركاته وسكناته  ،  ن خواجله وع،  وعن حياته  - هو العبد الصغري الضئيل   
 . ويهتف به إىل جنة عرضها السماوات واألرض، ولريشده إىل ما يصلح قلبه وحاله، حيييه

 ؟ وهذا العطاء، وهذا التفضل،  فهل هو إال الكرم الفائض الذي جيري ذه املنة
ولكن اجلليل هو الذي     ..  هلو الفقري احملووج   وإن اإلنسان الضئيل  .  إن اهللا اجلليل غين عن العاملني     

والغين هو الذي خياطب الفقري ويـدعوه ويكـرر         ! ويتابعه بدعوته ،  ويتلمسه بعنايته ،  حيفل هذا الضئيل  
 ! ويا للفضل والعطاء الذي ال كفاء له من الشكر والوفاء! ويا للمنة! فيا للكرم! دعوته

  ..  " ويزكيهم " 
ويطهر بيـوم وأعراضـهم     . يطهر قلوم وتصورام ومشاعرهم   . م يطهرهم ويرفعهم وينقيه  

يطهرهم من أرجـاس الشـرك والوثنيـة واخلرافـة           .. ويطهر حيام وجمتمعهم وأنظمتهم   . وصالم
 وما تبثه يف احلياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية باإلنسان ومبعىن إنسانيته            ،  واألسطورة

 . وما تلوث به املشاعر والشعائر والتقاليد والقيم واملفاهيم، حلياة اجلاهليةويطهرم من دنس ا.. 
 . وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها،  وقد كان لكل جاهلية من حوهلم أرجاسها

 من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أيب طالب وهو حيدث جناشـي احلبشـة يف مواجهـة                  
 : يقول جعفر .. ا املهاجرين من املسلمني عندهوقد جاءا إليه ليسلمهم، رسويل قريش إليه

ونقطـع  ،  ونـأيت الفـواحش   ،  ونأكل امليتة ،  نعبد األصنام ،  كنا قوما أهل جاهلية   . أيها امللك  " 
، فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منـا       .. ويأكل القوي منا الضعيف   ،  ونسيء اجلوار ،  األرحام

وخنلع ما كنـا نعبـد حنـن    ، انا إىل اهللا وحده لنوحده ونعبده فدع. نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه    
وحسـن  ،  وصلة الرحم ،  وأداء األمانة ،  وأمرنا بصدق احلديث  ،  وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان     

وقـذف  ،  وأكل مـال اليتـيم    ،  وقول الزور ،  وانا عن الفواحش  . والكف عن احملارم والدماء   ،  اجلوار
  .. وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام، اهللا وال نشرك به شيئاوأمرنا أن نعبد ، احملصنات

وهي تصور أنواع االتصال بني اجلنسني يف اجلاهلية كما          ل  ومن أرجاسها ما حكته عائشة    
 : يف هذه الصورة اهلابطة احليوانية املزرية، جاء يف صحيح البخاري
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خيطب الرجل إىل   : ا نكاح الناس اليوم   فنكاح منه . إن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء        " 
والنكاح اآلخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت مـن           .. مث ينكحها ،  فيصدقها،  الرجل وليته أو بنته   

ويعتزهلا وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي           ! أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه    : طمثها
فكان هذا  ! وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الرجل      . زوجها إذا أحب  فإذا تبني محلها أصاا     ! تستبضع منه 

كلـهم  ، فيدخلون على املـرأة ، ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة       .. النكاح نكاح االستبضاع  
فلم يستطع رجل منهم    ،  ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم        ،  فإذا محلت ووضعت  . يصيبها
فهو إبنك يـا    . وقد ولدت ،  قد عرفتم الذي كان من أمركم     : تقول هلم ،  ا عندها حىت جيتمعو ،  أن ميتنع 

: والنكاح الرابع ! وال يستطيع أن ميتنع منه الرجل     . تسمي من أحبت منهم بامسه فيلحق به ولدها       . فالن
كن ينصنب علـى أبـوان      ،  وهن البغايا  - فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها      ،  جيتمع الناس الكثري  
ودعـوا  ، مجعوا هلا، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها   - رايات تكون علما  

 !  "  .. ال ميتنع من ذلك، ودعي إبنه، فالتاطه، مث احلقوا ولدها بالذي يرون، هلم القافة
ويكفـي تصـور    .  وداللة هذه الصورة على هبوط التصور اإلنساين ويميته ال حتتاج إىل تعليق           

متاما كما يرسل ناقته أو فرسه أو يمته        . لتأيت له منه بولد جنيب     " فالن " وهو يرسل امرأته إىل   ،  لرجلا
 ! لتأيت له منه بنتاج جيد، إىل الفحل النجيب

!  "  كلهم يصيبها   " - يدخلون إىل املرأة جمتمعني    -!  ما دون العشرة   -  ويكفي تصور الرجال  
 ! ه ولدهامث ختتار هي أحدهم لتلحق ب.. 

ال جيـد   ! يزيد عليه إحلاق نتاجه برجل من البغاة      ! فهو البغاء  - وهو الصورة الرابعة   -  أما البغاء 
 ! وال ميتنع من ذلك! يف ذلك معرة

غـارقني إىل    - لوال اإلسـالم   - وكانوا. وزكاهم. الذي طهر اإلسالم منه العرب    .  إنه الوحل 
 ! األذقان فيه

يقول . القات اجلنسية إال طرفا من النظرة اهلابطة إىل املرأة يف اجلاهلية           ومل يكن هذا الوحل يف الع     
  " : ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني:  " األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه القيم

وحترم من  ،  وتبتز أمواهلا ،  تؤكل حقوقها ،  وكانت املرأة يف اتمع اجلاهلي عرضة غنب وحيف        " 
 وتورث كما يورث املتـاع أو       )1(الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه          وتعضل بعد   ،  إرثها

                                                 
 . 232:  سورة البقرة)1(
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إن شاء أمسكها   ،  فهو أحق بامرأته  ،  كان الرجل إذا مات أبوه أو محوه      :  " عن ابن عباس قال   . )1(الدابة  
إن أهـل    ..  " وقال عطاء بـن ربـاح      "  .. أو متوت فيذهب مباهلا   ،  أو حيبسها حىت تفتدى بصداقها    

إن : وقال السدي  "  .. فترك امرأة حبسها أهله على الصيب يكون فيهم       ،  اهلية كانوا إذا هلك الرجل    اجل
فإن سبق وارث امليت فألقى     ،  فإذا مات وترك امرأته   ،  الرجل يف اجلاهلية كان ميوت أبوه أو أخوه أو إبنه         

إن سـبقته فـذهبت إىل      و. أو ينكحها فيأخذ مهرها   ،  عليها ثوبه فهو أحق ا أن ينكحها مبهر صاحبه        
فيتمتع الرجل حبقوقـه وال     ،  وكانت املرأة يف اجلاهلية يطفف معها الكيل      . )2( " أهلها فهي أحق بنفسها   

وتالقي من بعلها نشـوزا أو      . )3(ومتسك ضرارا لالعتداء    ،  يؤخذ مما تؤيت من مهر    ،  تتمتع هي حبقوقها  
والت ما هو خالص للـذكور وحمـرم علـى          ومن املأك . )4(وتترك يف بعض األحيان كاملعلقة      ،  إعراضا
 . )6(وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غري حتديد . )5(اإلناث 

 - على ما حكاه عنه امليـداين      - ذكر اهليثم بن عدي   . وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد       " 
، فجـاء اإلسـالم    .فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة    ،  أن الوأد كان مستعمال يف قبائل العرب قاطبة       
فمنهم من كان يئد البنات ملزيد الغرية وخمافة حلوق العار          . وكانت مذاهب العرب خمتلفة يف وأد األوالد      

[  أو برشـاء   ]سـوداء   [  أو شيماء . ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء        . م من أجلهن  
، ان يقتل أوالده خشية اإلنفـاق     ومنهم ك . تشاؤما منهم ذه الصفات    ]عرجاء  [  أو كسحاء  ]برصاء  

  .. وخوف الفقر
فقد يتأخر وأد املوءودة لسفر     ،  وكانوا يقتلون البنات ويئدون بقسوة نادرة يف بعض األحيان         " 

وقد . وقد حكوا يف ذلك عن أنفسهم مبكيات      . وصارت تعقل ،  فال يئدها إال وقد كربت    ،  الوالد وشغله 
  .. )7( " كان بعضهم يلقي األنثى من شاهق

                                                 
 . 19:  سورة النساء)1(
 . 308 ص4 تفسري الطربي جزء )2(
 . 231:  سورة البقرة)3(
 . 139:  سورة النساء)4(
 . 140:  سورة األنعام)5(
 . 3:  سورة النساء)6(
 .  بلوغ األرب يف أحوال العرب)7(
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كما يصورها  : الشرك والوثنية اهلابطة الساذجة    - وأصل هذه األرجاس مجيعا    -  ومن أرجاسها 
 : يف إمجال األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه

، فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة      . انغمست األمة يف الوثنية وعبادة األصنام بأبشع أشكاهلا        " 
كان ألهل كل دار من مكـة صـنم يف          : قال الكليب . يبل كان لكل بيت صنم خصوص     ،  صنم خاص 

وإذا قدم من سفره    ،  كان آخر ما يصنع يف مرتله أن يتمسح به        ،  فإذا أراد أحدهم السفر   ،  دارهم يعبدونه 
فمنهم ،  واستهترت العرب يف عبادة األصنام    . )1( " كان أول ما يصنع إذا دخل مرتله أن يتمسح به أيضا          

، ومن مل يقدر عليه وال على بناء بيت نصب حجرا أمـام احلـرم             ؛  ذ صنما ومنهم من اخت  ،  من اختذ بيتا  
 - وكان يف جوف الكعبة   . )2(ومسوها األنصاب   ،  مث طاف به كطوافه بالبيت    ،  وامام غريه مما استحسن   

وتدرجوا من عبادة األصـنام     . )3(ويف فنائها ثالمثائة وستون صنما       - البيت الذي بين لعبادة اهللا وحده     
فإذا ،  كنا نعبد احلجر  : قال،  روى البخاري عن أيب رجاء العطاردي     .  إىل عبادة جنس احلجارة    واألوثان

مث جئنـا   ،  فإذا مل جند حجرا مجعنا حثوة من تـراب        ؛  وجدنا حجرا هو خريا منه القيناه وأخذنا اآلخر       
،  أربعة أحجـار   أخذ،  كان الرجل إذا سافر فرتل مرتال     : وقال الكليب . )4(بالشاة فحلبنا عليه مث طفنا به       

 . )5(وإذا ارحتل تركه ، وجعل ثالث أثايف لقدره، فاختذه ربا، فنظر إىل أحسنها
آهلة شىت من املالئكة واجلـن       - شأن كل أمة مشركة يف كل زمان ومكان        - وكان للعرب  " 
يتوسلون و،  ويعبدوم،  فكانوا يعتقدون أن املالئكة بنات اهللا فيتخذوم شفعاء هلم عند اهللا          . والكواكب
: قال الكليب . )6(وعبدوهم  ،  وآمنوا بقدرم وتأثريهم  ،  واختذوا كذلك معه اجلن شركاء هللا     . م عند اهللا  

. وكنانة القمـر  . كانت محري تعبد الشمس   : وقال صاعد . )7(كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن        
 . )8( " وأسد عطاردا. وقيس الشعري العبور. وطي سهيال. وخلم وجذام املشتري. ومتيم الدبران

                                                 
 .  كتاب األصنام)1(
 .  املصدر السابق)2(
 .  اجلامع الصحيح للبخاري)3(
 .  املصدر السابق)4(
 .  كتاب األصنام)5(
 .  كتاب األصنام)6(
 .  املصدر السابق)7(
 .  طبقات األمم لصاعد)8(
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ليعرف أي رجس كانـت     ،   ويكفي أن يتصفح اإلنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية         
، ويدرك النقلة الضخمة اليت نقلـها اإلسـالم للقـوم         ! تنشره يف القلوب والتصورات ويف واقع احلياة      

رجـاس تلـك األدواء اخللقيـة    ومن هذه األ. والطهارة اليت أسبغها على تصورام وعلى حيام سواء       
مـن  ! ومن مفاخرام يف أسواقهم   ! اليت كانت يف الوقت ذاته من مفاخرهم يف أشعارهم        ،  واالجتماعية

فال ترتفع على تلـك التصـورات       ،  اليت تشغل اهتمامام  ،  اخلمر إىل القمار إىل الثارات القبلية الصغرية      
 : احمللية احملدودة

فقد وقعـت   . لدماء حىت كانت تثريها حادثة ليست بذات خطر       هانت عليهم احلرب وإراقة ا     " 
وما ذاك إال أن كليبـا      ،  ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة      ،  احلرب بني بكر وتغلب إبين وائل     

، وقتل جساس بـن مـرة كليبـا   ؛ رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها        ،  رئيس معد 
وثكلـت  ،  قد فين احلياة  :  " وكانت كما قال املهلهل أخو كليب     . واشتبكت احلرب بني بكر وتغلب    

  " . وأجساد ال تدفن، دموع ال ترقأ. ويتم األوالد، األمهات
كـان  ،  فما كان سببها إال أن داحسا فرس قيس بن زهـري          . وكذلك حرب داحس والغرباء    " 

فلطـم وجهـه    ،  حذيفةفعارضه أسدي بإيعاز من     ،  سابقا يف رهان بني قيس بن زهري وحذيفة بن بدر         
وقتل ،  ونزح للقبائل ،  وأسر،  ونصر القبائل ألبنائها  . مث أخذ بالثأر  ،  وتال ذلك قتل  . ففاتته اخليل ،  وشغله

 . )1( " يف ذلك ألوف من الناس
اليت تشغلهم عن تفريغ الطاقة يف هـذه        ،   وكان ذلك عالمة فراغ احلياة من االهتمامات الكبرية       

يشغلهم عـن   ،  وال دور لإلنسانية  ،  وال فكرة للبشرية  ،  كن هلم رسالة للحياة   إذ مل ت  . املالبسات الصغرية 
وماذا يكون   .. ومل تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه األرجاس االجتماعية الذميمة          .. هذا السفساف 

 ؟ وماذا تكون أخالقهم؟ وماذا تكون تصورام؟ ماذا تكون اهتمامام؟ الناس من غري عقيدة إهلية
. ال يهم موقعها من الزمان واملكان     . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها   . لية هي اجلاهلية   إن اجلاه 

 - منبثقة من هذه العقيـدة     - ومن شريعة ،  فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إهلية حتكم تصورام        
رية اليوم  واجلاهلية اليت تتمرغ البش    .. فلن تكون إال اجلاهلية يف صورة من صورها الكثرية        ،  حتكم حيام 

ال ختتلف يف طبيعتها عن تلك اجلاهلية العربية أو غريها من اجلاهليات اليت عاصرا يف أحنـاء  ،  يف وحلها 
 . حىت أنقذها منها اإلسالم وطهرها وزكاها، األرض

                                                 
 . 34سلمني صماذا خسر العامل باحنطاط امل:  كتاب)1(
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. ونظرة إىل صـحافتها وأفالمهـا ومعـارض أزيائهـا         ! إن البشرية اليوم تعيش يف ماخور كبري      
واألوضاع ،  ونظرة إىل سعارها انون للحم العاري     . وإذاعاا. وحاناا،  قصهاومرا،  ومسابقات مجاهلا 

ومـا  ،  إىل جانب نظامها الربوي    .. يف األدب والفن واجهزة اإلعالم كلها     ،  واإلحياءات املريضة ،  املثرية
وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس     ،  ووسائل خسيسة جلمعه وتثمريه   ،  يكمن وراءه من سعار للمال    

الذي أصبح يهدد كـل نفـس       ،  وإىل جانب التدهور اخللقي واالحنالل االجتماعي      .. )1(ثوب القانون   
نظرة إىل هذا كله تكفي للحكم على املصري البائس الذي           .. وكل جتمع إنساين  ،  وكل نظام ،  وكل بيت 

 . تدلف إليه البشرية يف ظل هذه اجلاهلية
، ومـثريات احليـوان   ،  وهي تلهث وراء احليوان   ،  هاوتتحلل آدميت ،   إن البشرية تتآكل إنسانيتها   

وال تأسـن   ،  ألنه حمكوم بفطرة حازمة ال تتميـع      . واحليوان أنظف وأشرف وأطهر   ! لتلحق بعامله اهلابط  
ويرتد إىل اجلاهلية الـيت     ،  ومن نظام العقيدة  ،  كما تأسن شهوات اإلنسان حني ينفلت من رباط العقيدة        

 :  على عباده املؤمنني بتطهريهم منها يف تلك اآلية الكرميةواليت مينت اهللا، أنقذه اهللا منها
  ..  " ويعلمهم الكتاب واحلكمة " 

وما كان هلم من املعرفة     . وأمية العقل سواء  ،  أمية القلم .  وكان املخاطبون ذه اآلية أميني جهاال     
م يف حيام مـن مهـوم       وما كان هل  . يف أي باب من األبواب    ،  شيء ذو قيمة باملقاييس العاملية للمعرفة     

، فإذا هذه الرسالة حتيلهم أساتذة الـدنيا      . كبرية تنشىء معرفة ذات قيمة عاملية يف أي باب من األبواب          
الذي ينقذ البشرية كلـها  ، وأصحاب املنهج العقيدي والفكري واالجتماعي والتنظيمي     ،  وحكماء العامل 

إلنقاذ البشرية مـرة     - بإذن اهللا  - ولة القادمة والذي يرتقب دوره يف اجل    . من جاهليتها يف ذلك الزمان    
من النـواحي األخالقيـة     ؛  اليت تتمثل فيها كل خصائص اجلاهلية القدمية      ،  أخرى من جاهليتها احلديثة   

على الرغم من فتوحات العلـم املـادي        ! وتصور أهداف احلياة اإلنسانية وغاياا كذلك     ؛  واالجتماعية
 ! ريوالرخاء احلضا، واإلنتاج الصناعي

 .  " وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني " 
وضالل يف  ،  وضالل يف الغاية واالجتاه   ،  وضالل يف مفهومات احلياة   ،   ضالل يف التصور واالعتقاد   

  .. وضالل يف اتمع واألخالق، وضالل يف األنظمة واألوضاع، العادات والسلوك
                                                 

الربا للسـيد أيب األعلـى   :  ويراجع كتاب328 - 318 يراجع ما جاء عن الربا يف اجلزء الثالث من الظالل ص           )1(
 . املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية يف باكستان
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ماضـي حيـام    - وال شـك  -  والعرب الذين كانوا خياطبون ذه اآلية كـانوا يـذكرون       
وهي نقلـة  ؛ وما كانوا ببالغيها بغري اإلسالم، ويعرفون طبيعة النقلة اليت نقلهم إليها اإلسالم ،  وأوضاعهم

 . غري معهودة يف تاريخ بين اإلنسان
واهتمامـات  ،  هو الذي نقلهم من طور القبيلة      - واإلسالم وحده  -  كانوا يدركون أن اإلسالم   

على حني فجأة ومـن غـري متهيـد          - ولكن ليكونوا . ال ليكونوا أمة فحسب   ،  القبيلةوثارات  ،  القبيلة
يف صـورة   ،  وأنظمتها كذلك ،  ومناهج حياا ،  وترسم هلا مثلها  ،  أمة تقود البشرية   - يتدخل فيه الزمن  

 . غري معهودة يف تاريخ البشرية الطويل
ووجودهم ،   وجودهم القومي  هو الذي منحهم   - واإلسالم وحده  -  كانوا يدركون أن اإلسالم   

الذي يرفـع   ،  وجودهم اإلنساين  .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء       .. السياسي ووجودهم الدويل  
الذي جاءهم هدية ومنـه     ،  ويقيم نظام حيام كله على أساس هذا التكرمي       ،  ويكرم آدميتهم ،  إنسانيتهم

 اإلنسان " وعلموها كيف حتترم  ،  لكوالذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذ       . من لدن رم الكرمي   
ويف اللفتـة    .. وال يف أي مكـان    ،  ال يف اجلزيرة العربيـة    ،  غري مسبوقني يف هذا   . وتكرمه بتكرمي اهللا  " 

 . الذي كانوا يدركون فيه عظم املنة عليهم من اهللا، طرف من هذا املنهج اإلهلي " الشورى " السابقة إىل
، هو الذي جعل هلم رسالة يقدموا للعامـل        - الم وحده واإلس -  وكانوا يدركون أن اإلسالم   

واألمة ال توجد يف احلقل اإلنساين الكـبري إال          .. ومذهبا مميزا للحياة اإلنسانية   ،  ونظرية للحياة البشرية  
 . لتدفع بالبشرية إىل اإلمام، تقدمه للبشرية، برسالة ونظرية ومذهب

وتنظيمـه للحيـاة   ، وشريعته للمجتمـع ، احلياةورأيه يف ، وتصوره للوجود،  وقد كان اإلسالم 
كـان اإلسـالم     "  .. اإلنسـان  " ومنهجه املثايل الواقعي اإلجيايب إلقامة نظام يسعد يف ظله        ،  البشرية

وسـلمهم  ،  واحتـرمهم ،  فعـرفهم ،  اليت تقدم ا العرب للعامل     " بطاقة الشخصية  " خبصائصه هذه هو  
 . القيادة

وهم . ليست هلم رسالة غريها يتعرفون ا إىل العامل       . ال هذه البطاقة   وهم اليوم وغدا ال حيملون إ     
ال يعـرفهم    - كما كانوا  - وإما أن ينبذوها فيعودوا مهال    ؛  إما أن حيملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم     

 ! وال يعترف م أحد، أحد
 ؟  وما الذي يقدمونه للبشرية حني ال يتقدمون إليها ذه الرسالة
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. لقد سبقتهم شعوب األرض يف هذه احلقول      ؟   عبقريات يف اآلداب والفنون والعلوم      يقدمون هلا 
وليست يف حاجة وال يف انتظار إىل عبقريات        . والبشرية تغص بالعبقريات يف هذه احلقول الفرعية للحياة       

 ! من هناك يف هذه احلقول الفرعية للحياة
، ويغرقـون بـه أسـواقها     ،  حين له اجلباه  تن،   يقدمون هلا عبقريات يف اإلنتاج الصناعي املتفوق      

يف يدها عجلـة القيـادة يف هـذا         ،  لقد سبقتهم شعوب كثرية   ؟ ؟   ويغطون به على ما عندها من انتاج      
 ! املضمار

ومن وحـي   ،  ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم     ،   يقدمون هلا فلسفة مذهبية اجتماعية    
وتشقى ـا مجيعـا غايـة       . ملذاهب واملناهج األرضية  إن األرض تعج بالفلسفات وا    ؟  أفكارهم البشرية 

 ! الشقاء
 ؟ وتعترف هلم بالسبق والتفوق واالمتياز،  ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به

ال شيء إال هـذه املنـة الـيت       . ال شيء إال هذا املنهج الفريد     .  ال شيء إال هذه الرسالة الكبرية     
والبشرية اليوم أحوج مـا  . ا البشرية كلها على أيديهم ذات يوموأنقذ  ،  وأكرمهم ا ،  اختارهم اهللا هلا  

 ! وهي تتردى يف هاوية الشقاء واحلرية والقلق واإلفالس، تكون إليها
واليت ميكـن   . فأحنت هلا هامتها  ،  بطاقة الشخصية اليت تقدموا ا قدميا للبشرية       - وحدها -  إا

 . إلنقاذفيكون فيها اخلالص وا، أن يقدموها هلا اليوم
وهي الـيت تقـدم     . وأكرب أمة هي اليت حتمل أكرب رسالة      .  إن لكل أمة من األمم الكبرية رسالة      

 . وهي اليت تتفرد يف األرض بأرفع مذهب للحياة. أكرب منهج
فـأي   - وغريهم من الشعوب هم شـركاء     ،  وهم فيها أصالء   -  والعرب ميلكون هذه الرسالة   
 ! ؟ أي شيطان؟ صيد الضخمشيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الر

وما ميكـن أن    .  لقد كانت املنة اإلهلية على هذه األمة ذا الرسول وذه الرسالة عظيمة عظيمة            
 ! وهي مكلفة من را مبطاردة الشيطان .. يصرفها عن هذه املنة إال شيطان

 ملـا   فيعرض دهشـتهم  ؛  والتعقيب عليها ،  مث ميضي السياق خطوة يف استعراض أحداث املعركة       
مما يشي بسذاجة تصورهم لألمر      - وهم املسلمون  - واستغرام لوقوع ما وقع م    ،  صارت إليه األمور  

، وطبيعـة السـنن   ،  تتعامل مع واقع األمر   ،  وتصوغهم صياغة واقعية  ،  يومذاك قبل أن تطحنهم التجربة    
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لصارم يف طبيعة الكـون     وال يستقيم مع اجلد ا    ،  وجدية هذا الواقع الذي ال حيايب أحدا ال يأخذ بالسنن         
، وهو يبني هلم أن ما أصام كان بفعلهم       ؛  ومن مث يقفهم على األرض الصلبة املكشوفة      ! واحلياة والعقيدة 

اليت وإن كانت حقيقة إال أا       - ولكنه ال يتركهم عند هذه النقطة     !  .. وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم   
ومبشيئة اهللا الطليقـة مـن وراء       ؛  وراء األسباب والنتائج  بل يصلهم بقدر اهللا من       - ليست اية احلقيقة  

، وعن تدبري اهللا فيه ليحقق من ورائـه اخلـري هلـم           ،  فيكشف هلم عن حكمة ما وقع     ؛  السنن والقوانني 
، ومييز صـفوفهم  ،  وليمحص قلوم ،  وليعدهم ذه التجربة ملا بعدها    ؛  وللدعوة اليت جياهدون يف سبيلها    

وبذلك تتكامـل    .. فاألمر يف النهاية مرجعه إىل قدر اهللا وتدبريه       . هم األحداث من املنافقني الذين كشفت   
 : احلقيقة يف تصورهم ومشاعرهم من وراء هذا البيان القرآين الدقيق العميق

إن اهللا  ،  هو من عند أنفسـكم    : قل؟  أىن هذا : أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم        " 
، وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا    ،  يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا    وما أصابكم   . على كل شيء قدير   

هم للكفـر يومئـذ     ! لو نعلم قتاال التبعناكم   : قالوا،  تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا      : وقيل هلم 
الـذين قـالوا    . واهللا أعلم مبا يكتمـون    ،  يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوم     ،  أقرب منهم لإلميان  

فادرؤوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صـادقني       : قل. لو أطاعونا ما قتلوا    : - وقعدوا - مإلخوا "  
 .. 

ولكنه علق هذا النصر     .. وأصحاب عقيدته ،  محلة رايته ،   لقد كتب اهللا على نفسه النصر ألوليائه      
تكمال العدة  وباس؛  وباستيفاء مقتضيات اإلميان يف تنظيمهم وسلوكهم     ؛  بكمال حقيقة اإلميان يف قلوم    

فأما حـني    .. وسنة اهللا ال حتايب أحدا    . فهذه سنة اهللا   .. وببذل اجلهد الذي يف وسعهم    ،  اليت يف طاقتهم  
فإن كوم مسلمني ال يقتضي خرق      . فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصري     ،  يقصرون يف أحد هذه األمور    

ويصـطلحون  ، حيام كلها على السـنن   فإمنا هم مسلمون ألم يطابقون      . السنن هلم وأبطال الناموس   
  .. بفطرم كلها مع الناموس

ومحلـهم  ،  فإن استسالمهم هللا  . وال يضيع هباء  ،   ولكن كوم مسلمني ال يذهب هدرا كذلك      
من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصريهم خـريا وبركـة يف    .. والتزام منهجه، وعزمهم على طاعته  ،  لرايته
وأن جيعل من األخطاء ونتائجهـا       - تب عليها من التضحية واألمل والقرح     بعد استيفاء ما يتر    - النهاية

؛ وتؤهل للنصر املوعـود   ؛  وتطهري الصفوف ،  ومتحيص القلوب ،  تزيد يف نقاء العقيدة   ،  دروسا وجتارب 
. بل متدهم بـزاد الطريـق     . وال تطرد املسلمني من كنف اهللا ورعايته وعنايته        .. وتنتهي باخلري والربكة  

 .  من الربح واألمل والضيق يف أثناء الطريقمهما ميسهم
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وهو يرد على تساؤهلا ودهشـتها ممـا        ؛   وذا الوضوح والصرامة معا يأخذ اهللا اجلماعة املسلمة       
 - سبحانه - كما يكشف عن احلكمة البعيدة من قدره      ؛  ويكشف عن السبب القريب من أفعاهلا     ؛  وقع

 : منها حذر وال قعوداليت ال يعصم ، يواجه املنافقني حبقيقة املوت
إن اهللا على   . قل هو من عند أنفسكم    ؟  أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا          " 

  ..  " كل شيء قدير
والذين فقدوا سبعني من شهدائهم غـري اجلـراح         ؛   واملسلمون الذين أصيبوا يف أحد مبا أصيبوا      

وهـم  ،  وهم املسلمون ،  ن عز عليهم أن يصيبهم ما أصام      والذي؛  واآلالم اليت عانوها يف هذا اليوم املرير      
كان ،  املسلمون الذين أصيبوا ذه املصيبة     .. وأعداؤهم هم املشركون أعداء اهللا    ،  جياهدون يف سبيل اهللا   

وأصابوا مثلها يوم   . أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعني من صناديد قريش        : قد سبق هلم أن أصابوا مثليها     
وقبل أن يضعفوا أمام إغراء      ع حينما كانوا مستقيمني على أمر اهللا وأمر رسوله       ،  املعركةأحد يف مطلع    

 ! وقبل أن جس يف أنفسهم اخلواطر اليت ال ينبغي أن جس يف ضمائر املؤمنني. الغنائم
فريجع ما حدث هلم إىل سببه املباشـر  ، وهو يرد على دهشتهم املتسائلة،  ويذكرهم اهللا هذا كله 

 : بالقري
  ..  " هو من عند أنفسكم: قل " 

وأنفسكم هي اليت أخلـت بشـرط اهللا        .  أنفسكم هي اليت ختلخلت وفشلت وتنازعت يف األمر       
وأنفسكم هي الـيت عصـت أمـر    . وأنفسكم هي اليت خاجلتها األطماع واهلواجس     ع وشرط رسوله 

هو من عنـد    ؟  كيف هذا : نوتقولو،  فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم      .. رسول اهللا وخطته للمعركة   
فاإلنسان حني يعرض نفسه لسنة اهللا ال بد        . حني عرضتم أنفسكم هلا   ،  بانطباق سنة اهللا عليكم   ،  أنفسكم

فمن كمال إسالمه أن يوافق نفسه علـى        ،  وال تنخرق حماباة له   ،  مسلما كان أو مشركا   ،  أن تنطبق عليه  
 ! مقتضى سنة اهللا ابتداء

  .. "  إن اهللا على كل شيء قدير " 
، وأن متضي األمور وفق حكمه وإرادتـه      ،  وأن حيكم ناموسه  ،   ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته     

 . وأال تتعطل سننه اليت أقام عليها الكون واحلياة واألحداث
وقدر اهللا دائما من وراء كل أمـر        .  ومع هذا فقد كان قدر اهللا من وراء األمر كله حلكمة يراها           

 : وكل انبثاقة يف هذا الكون كله،  وكل نأمةومن وراء كل حركة، حيدث
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  "  ..  .. . وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا " 
فكل حركة حمسوب حساا يف تصميم هذا       . ومل يقع عبثا وال سدى    ،   مل يقع مصادفة وال جزافا    

قوانني الثابتة اليت ال    ومع جرياا وفق السنن وال     - وهي يف جمموعها  ؛  ومقدر هلا علتها ونتائجها   ؛  الكون
النهائي للكـون يف     " التصميم " وتكمل؛  حتقق احلكمة الكامنة وراءها    - تنخرق وال تتعطل وال حتايب    

 ! جمموعة
ما ال يبلغه أي تصور آخـر يف        ،   إن التصور اإلسالمي يبلغ من الشمول والتوازن يف هذه القضية         

  .. تاريخ البشرية
وهناك وراء الناموس الثابت والسنن احلتمية إرادة فاعلـة         ..   هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية    

 وهناك وراء الناموس والسنن واإلرادة واملشيئة حكمة مدبرة جيري كل شيء يف نطاقها            . ومشيئة طليقة 
واإلنسان يتعرض هلذه السـنن   - ومن بينها اإلنسان - والناموس يتحكم والسنن جتري يف كل شيء     .. 

ولكن  .. وتؤثر فيه ،  فتنطبق عليه ،  وبفعله الذي ينشئه حسب تفكريه وتدبريه     ،  تارةحبركاته اإلرادية املخ  
وإرادة اإلنسـان    .. وحيقق يف الوقت ذاته حكمتـه وتقـديره       ؛  هذا كله يقع موافقا لقدر اهللا ومشيئته      

وحيقق ا مـا حيقـق يف       ،  وتفكريه وحركته وفاعليته هي جزء من سنن اهللا وناموسه يفعل ا ما يفعل            
، وال مقابال هلا ومناهضـا لفعلـها  . فليس شيء منها خارجا على السنن والناموس. طاق قدره وتدبريه  ن

 .. ويضعون إرادة اإلنسان وفاعليته يف الكفة املقابلة      ،  كما يتصور الذين يضعون إرادة اهللا وقدره يف كفة        
 - واهللا. دوا لـه كـذلك    وال ع ،  فاإلنسان ليس ندا هللا    .. ليس األمر هكذا يف التصور اإلسالمي     . كال

مل جيعـل   ،  حني وهب اإلنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبريه وفاعليته يف األرض           - سبحانه
وال خارجا كذلك عن احلكمـة      ،  ال مناهضا ملشيئته   - سبحانه - شيئا من هذا كله متعارضا مع سنته      

وأن ؛  وقدره أن يقدر اإلنسان ويـدبر     ولكن جعل من سنته      .. األخرية وراء قدره يف هذا الكون الكبري      
، وأن يلقى جزاء هذا التعرض كامال مـن لـذة وأمل          ؛  وأن يتعرض لسنة اهللا فتنطبق عليه     ؛  يتحرك ويؤثر 
قدر اهللا احملـيط بكـل      ،  وأن يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته       .. وسعادة وشقاوة ،  وراحة وتعب 

  .. يف تناسق وتوازن، شيء
فقد . مثل هلذا الذي نقوله عن التصور اإلسالمي الشامل الكامل        ،  ة أحد  وهذا الذي وقع يف غزو    

فتعرضـوا لـألمل    ،  فخالفوا هم عن سنته وشـرطه     . عرف اهللا املسلمني سنته وشرطه يف النصر واهلزمية       
فقد كان وراء املخالفة واألمل حتقيق قدر       ،  ولكن األمر مل ينته عند هذا احلد       .. والقرح الذي تعرضوا له   
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، ومتحيص قلوب املؤمنني وجتلية ما فيها من غبش يف التصور         ،   متييز املؤمنني من املنافقني يف الصف      اهللا يف 
  .. ومن ضعف أو قصور

وقد نالوه وفـق سـنة اهللا        - من واء األمل والضر    -  وهذا بدوره خري ينتهي إليه أمر املسلمني      
يعينـهم اهللا   ،  مون لـه يف عمومـه     فمن سنته أن املسلمني الذين يسلمون مبنهج اهللا ويستسـل         . كذلك

ألن هـذا األمل     - ولو ذاقوا مغبتها مـن األمل      - وجيعل من أخطائهم وسيلة خلريهم النهائي     ،  ويرعاهم
 . وسيلة من وسائل التمحيص والتربية واإلعداد

بال أرجحـة وال    ،   وعلى هذا املوقف الصلب املكشوف تستريح أقدام املسلمني وتطمئن قلوم         
وهم حيسون أن اهللا يصنع م يف       ؛  ويتعاملون مع سنته يف احلياة    ،  وهم يواجهون قدر اهللا   ،  ةقلق وال حري  

وأن خطـأهم   ،  وأم أداة من أدوات القدر يفعل ا اهللا مـا يشـاء           ،  أنفسهم وفيمن حوهلم ما يريده    
م إىل  وصائر  ،  متساوق مع قدر اهللا وحكمته     - وكل ما يلقونه من نتائج خلطئهم وصوام       - وصوام

 : اخلري ما داموا يف الطريق
وقيـل  ،  وليعلم الذين نافقوا  ،  وليعلم املؤمنني  .. وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا       " 

هم للكفر يومئـذ أقـرب      . لو نعلم قتاال التبعناكم   : قالوا،  تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا      : هلم
  ..  " واهللا أعلم مبا يكتمون.  قلوميقولون بأفواههم ما ليس يف. منهم لإلميان

الـذين  :  " ويسميهم،  وممن معه ،   وهو يشري يف هذه اآلية إىل موقف عبد اهللا بن أيب بن سلول            
وقـرر حقيقـة مـوقفهم      . وميز الصف اإلسالمي منهم   ،  وقد كشفهم اهللا يف هذه املوقعة      ..  " نافقوا

وهم غري صادقني يف احتجاجهم بأم يرجعون        ..   "هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان     :  " يومذاك
فلم يكن هذا هو السبب يف حقيقـة        . ألم ال يعلمون أن هناك قتاال سيكون بني املسلمني واملشركني         

الـذي ال   ،  فقد كان يف قلوم النفـاق      ..  " يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوم     :  " وإمنا هم ،  األمر
فالذي كـان بـرأس     . جيعل أشخاصهم واعتباراا فوق العقيدة واعتباراا     وإمنا  ،  جيعلها خالصة للعقيدة  

 والذي كان به قبل هذا أن قدومه      . مل يأخذ برأيه يوم أحد     ع أن رسول اهللا   - عبد اهللا بن أيب    - النفاق
، وجعل الرياسـة لـدين اهللا     ،  إىل املدينة بالرسالة اإلهلية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم            ع

واملشركون علـى  ، والذي جعلهم يرجعون يوم أحد، فهذا الذي كان يف قلوم!  .. وحلامل هذا الدين  
وهو يقـول   ،  وجعلهم يرفضون االستجابة إىل املسلم الصادق عبد اهللا بن عمرو بن حرام           ،  أبواب املدينة 
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وهذا ما فضحهم   ! اك قتاال حمتجني بأم ال يعلمون أن هن      " تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا      :  " هلم
 : اهللا به يف هذه اآلية

  ..  " واهللا أعلم مبا يكتمون " 
 :  مث مضى يكشف بقية موقفهم يف حماولة خلخلة الصفوف والنفوس

  ..  " لو أطاعونا ما قتلوا - وقعدوا - الذين قالوا إلخوام " 
 هذا التخلف من رجة وزلزلة يف       وما حيدثه  - واملعركة على األبواب   -  فهم مل يكتفوا بالتخلف   

، ومل يكشف هلم نفاقه بعد    ،  كان ما يزال سيدا يف قومه     ،  وخباصة أن عبد اهللا بن أيب     ،  الصفوف والنفوس 
بل راحوا يثريون الزلزلة واحلسرة     . ومل يدمغه اهللا ذا الوصف الذي يهز مقامه يف نفوس املسلمني منهم           

 : وهم يقولون، كةيف قلوب أهل الشهداء وأصحام بعد املعر
  ..  " لو أطاعونا ما قتلوا " 

. واتباعه مغرما ومضـرة    ع وجيعلون من طاعة الرسول   ،   فيجعلون من ختلفهم حكمة ومصلحة    
وحلقيقـة املـوت    ،  وحلتمية األجـل  ،  وأكثر من هذا كله يفسدون التصور اإلسالمي الناصع لقدر اهللا         

الذي يـرد كيـدهم مـن    ، بادرهم بالرد احلاسم الناصعومن مث ي   .. وتعلقهما بقدر اهللا وحده   ،  واحلياة
 : ويصحح التصور اإلسالمي وجيلو عنه الغبش من ناحية، ناحية

  ..  " فادرؤوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني: قل " 
وال يؤجله جنب   . وال يرده حرص وال حذر    . والشجاع واجلبان ،   فاملوت يصيب ااهد والقاعد   

، وهذا الوقاع هو الذي جيبههم به القرآن الكرمي        .. ع هو الربهان الذي ال يقبل املراء      والواق .. وال قعود 
ويسكب عليها الطمأنينـة والراحـة      . ويثبت قلوب املسلمني  ،  ويقر احلق يف نصابه   ،  فريد كيدهم اللئيم  

  .. واليقني
حـادث   - دثتأخريه ذكر هذا احلا   ،   ومما يلفت النظر يف االستعراض القرآين ألحداث املعركة       

تأخريه إىل هذا    .. وقد وقع يف أول أحداثها وقبل ابتدائها       - نكول عبد اهللا ابن أيب ومن معه عن املعركة        
  .. املوضع من السياق

فقد آخره حىت يقرر مجلـة القواعـد        ..  وهذا التأخري حيمل مسة من مسات منهج التربية القرآنية        
وحىت ؛   يقر يف األخالد مجلة املشاعر الصحيحة اليت أقرها        وحىت؛  األساسية للتصور اإلسالمي اليت قررها    
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وفعلتـهم   " . الذين نافقوا  " مث يشري هذه اإلشارة إىل     .. يضع تلك املوازين الصادقة للقيم اليت وضعها      
وقد يأت النفوس إلدراك ما يف هذه الفعلة وما يف هذا التصرف من احنـراف عـن                 ،  وتصرفهم بعدها 
وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقـيم   ..  القيم الصحيحة يف امليزان الصحيح    وعن،  التصور الصحيح 

، وأن توضع هلا املوازين الصحيحة اليت تعود إليها الختبار التصورات والقـيم    ،  اإلميانية يف النفس املسلمة   
فتحكم عليها احلكم    - بعد ذلك  - مث تعرض عليها األعمال واألشخاص    ،  ووزن األعمال واألشخاص  

  .. بذلك احلس اإلمياين الصحيح، ملستنري الصحيحا
فعبد اهللا بن أيب كان إىل ذلك احلني ما يـزال           .  ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات املنهج الفريد       

ألن إقرار مبدأ الشـورى      - مل يأخذ برأيه   ع وقد ورم أنفه ألن النيب     - كما أسلفنا  - عظيما يف قومه  
وقد أحدث تصرف هذا     - خر الذي بدا رجحان االجتاه إليه يف اجلماعة       وإنفاذه اقتضى األخذ بالرأي اآل    

كما أحدثت أقاويله بعد ذلـك عـن القتلـى          ،  وبلبلة يف األفكار  ،  املنافق الكبري رجة يف الصف املسلم     
؛ فكان من حكمة املنهج إظهار االستهانة به وبفعلته وبقولـه          .. حسرات يف القلوب وبلبلة يف اخلواطر     

وتأخريه إىل هـذا    ؛  االستعراض القرآين ألحداث الغزوة بذلك احلادث الذي وقع يف أوهلا         وعدم تصدير   
 " الـذين نـافقوا   :  " مع وصف الفئة اليت قامت به بوصـفها الصـحيح         . املوضع املتأخر من السياق   

هم وعدم إبراز اسم كـبري    ،  " ؟    أمل تر إىل الذين نافقوا    :  " والتعجيب من أمرهم يف هذه الصيغة املة      
وكما تساوي حقيقتـه يف     ،  كما يستحق من يفعل فعلته     " الذين نافقوا :  " ليبقى نكره يف  ،  أو شخصه 

  .. ميزان اإلميان الذي أقامه فيما سبق من السياق .. ميزان اإلميان
|     |     | 

وعلى حقيقـة   ،  وتستقر الضمائر على حقيقة السنن اجلارية يف الكون       ،  وبعد أن تستريح القلوب   
، مث على حقيقة األجل املكتوب     .. وعلى حقيقة حكمة اهللا من وراء التقدير والتدبري       ،  ر اهللا يف األمور   قد

  .. وال مينعه حرص وال حذر وال تدبري، وال يقدمه خروج، الذي ال يؤجله قعود، واملوت املقدور
 .. ثارهـا حقيقة ضخمة يف ذاا وضخمة يف آ       ..  بعد ذلك ميضي السياق يف بيان حقيقة أخرى       

مل ينقطعوا عن حياة    ؛  أحياء عند رم يرزقون   . حقيقة أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا بل أحياء          
والتـأثري والتـأثر أهـم      ،  مؤثرون فيها ،  فهم متأثرون ا  ،  اجلماعة املسلمة من بعدهم وال عن أحداثها      

 . خصائص احلياة
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مث ،  األحداث اليت تلت استشهادهم برباط حمكـم  ويربط بني حياة الشهداء يف معركة أحد وبني 
، اليت استجابت هللا والرسول بعد كل ما أصـاا مـن القـرح          ،  ينتقل إىل تصوير موقف العصبة املؤمنة     

ومل تبال ختويف النـاس جبمـوع    ،  وخرجت تتعقب قريشا بعد ذهاا خوفا من كرة قريش على املدينة          
 :  املوقف معىن اإلميان وحقيقتهحمققة ذا، متوكلة على اهللا وحده، قريش

فرحني مبا آتـاهم    . بل أحياء عند رم يرزقون    ،  وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا        " 
. أال خوف عليهم وال هـم حيزنـون       : ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم      ،  اهللا من فضله  

مـن  ، الذين استجابوا هللا والرسول   . ؤمننيوأن اهللا ال يضيع أجر امل     ،  يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل    
إن الناس قـد    : الذين قال هلم الناس   . للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم     ،  بعد ما أصام القرح   
فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل     ،  حسبنا اهللا ونعم الوكيل   : وقالوا،  فزادهم إميانا ،  مجعوا لكم فاخشوهم  

فال ،  إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه     .. واهللا ذو فضل عظيم   ،  واتبعوا رضوان اهللا  ،  مل ميسسهم سوء  
  ..  " ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني

وحتدى ما يبثه املنافقون مـن      ،   لقد شاء اهللا بعد أن جال يف قلوب املؤمنني حقيقة القدر واألجل           
قل فـادرؤوا   :  " مفقال يتحداه  " لو أطاعونا ما قتلوا   :  " شكوك وبلبلة وحسرات بقوهلم عن القتلى     
  ..  " عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني

أن يزيد هـذه القلـوب       ..  شاء اهللا بعد أن أراح القلوب املؤمنة على صدر هذه احلقيقة الثابتة           
وليس هنالـك شـهداء إال       - الذين قتلوا يف سبيل اهللا    : فكشف هلا عن مصري الشهداء    . طمأنينة وراحة 

فإذا هؤالء الشهداء    - جمردة من كل مالبسة أخرى    ،   خالصة قلوم هلذا املعىن    الذين يقتلون يف سبيل اهللا    
. وهم فرحون مبا آتاهم اهللا مـن فضـله        . عند رم  " يرزقون " فهم. هلم كل خصائص األحياء   ،  أحياء

 وهم حيفلون األحداث اليت متر مبن خلفهم من إخوام        . وهم يستبشرون مبصائر من وراءهم من املؤمنني      
وهـم  ؟  فما احلسرة على فراقهم   . من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثري     : هذه خصائص األحياء  ف.. 

وفوق ما لقوا عنـده مـن الـرزق      ،  فوق ما ناهلم من فضل اهللا     ،  أحياء موصولون باألحياء وباألحداث   
؟ إخوانـه وما هذه الفواصل اليت يقيمها الناس يف تصورام بني الشهيد احلي ومن خلفه مـن               ؟  واملكانة

الـذين  ،  وال فواصل وال حواجز بالقياس إىل املؤمنني      ؟  واليت يقيموا بني عامل احلياة وعامل ما بعد احلياة        
 ؟  .. يتعاملون هنا وهناك مع اهللا
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 - بل تنشىء إنشاء   - إا تعدل .  إن جالء هذه احلقيقة الكبرية ذو قيمة ضخمة يف تصور األمور          
فلـيس  ؛  وهي موصولة ال تنقطع   ،  ليت تتنوع معها صور احلياة وأوضاعها     تصور املسلم للحركة الكونية ا    

 ! بل ليس حاجزا بني ما قبله وما بعده على اإلطالق؛ املوت خامتة املطاف
، واستقباهلم للحياة واملـوت   ،  ذات آثار ضخمة يف مشاعر املؤمنني     ،   إا نظرة جديدة هلذا األمر    

 . وتصورهم ملا هنا وما هناك
  ..  "  الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقونوال حتسنب " 

وبعدوا عـن   ،  وفارقوا هذه احلياة  ،   واآلية نص يف النهي عن حسبان أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا           
مث يلي هذا النـهي      " . عند رم  ..  "  " أحياء " ونص كذلك يف إثبات أم     .. أموات .. أعني الناس 
  ..  " يرزقون " فهم. وصف ما هلم من خصائص احلياة، باتوهذا اإلث

إال مـا يبلغنـا مـن    ، ال نعرف نوع احلياة اليت حيياها الشهداء - يف هذه الفانية  - ومع أننا حنن  
إال أن هذا النص الصادق من العليم اخلبري كفيل وحده بـأن يغـري               .. وصفها يف األحاديث الصحاح   

وكفيل وحده بأن يعلمنا أن األمور يف حقيقتها        .  بينهما من انفصال والتئام    وما،  مفاهيمنا للموت واحلياة  
وإننا حني ننشىء مفاهيمنا للحقائق املطلقـة باالسـتناد إىل          ؛  ليست كما هي يف ظواهرها اليت ندركها      

لـك  وأنه أوىل لنا أن ننتظر البيان يف شأا ممن مي         ؛  ال ننتهي إىل إدراك حقيقي هلا     . الظواهر اليت ندركها  
 . البيان سبحانه وتعاىل

ويفارقون احلياة كما تبدو لنـا      ،  وتفارقهم احلياة اليت نعرف ظواهرها    ،  يقتلون،   فهؤالء ناس منا  
وجتردوا له من كل االعراض واألغـراض اجلزئيـة   ؛  " قتلوا يف سبيل اهللا :  " ولكن ألم . من ظاهرها 

 سبحانه - فإن اهللا ،  ألم قتلوا كذلك   ..  سبيله فجادوا بأرواحهم يف  ،  واتصلت أرواحهم باهللا  ؛  الصغرية
، ويؤكد لنا أم أحياء عنـده     ،  وينهانا أن حنسبهم كذلك   . أم ليسوا أمواتا  ،  خيربنا يف اخلرب الصادق    -

 : وخيربنا كذلك مبا هلم من خصائص احلياة األخرى .. فيتلقون رزقه هلم استقبال األحياء. وأم يرزقون
  ..  "  اهللا من فضلهفرحني مبا آتاهم " 

فهو دليل رضاه وهـم  . عليهم " من فضله " ألم يدركون أنه؛  فهم يستقبلون رزق اهللا بالفرح  
 ؟ فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه. قد قتلوا يف سبيل اهللا
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اهللا عـن  ملا علموه من رضـى  ؛  وهم مستبشرون هلم  ؛   مث هم مشغولون مبن وراءهم من إخوام      
 : املؤمنني ااهدين

يستبشرون . ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون             " 
 .  " وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني، بنعمة من اهللا وفضل

 " إم. ومل تنقطع م صالم    " الذين مل يلحقوا م من خلفهم      "  إم مل ينفصلوا من إخوام    
أال خـوف   :  " موضع استبشارهم هلـم   . مستبشرون مبا هلم يف الدنيا واآلخرة     ،  كذلك معهم  " حياءأ

ومن تلقيهم ملا يفيضه     " عند رم  " وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيام      ..  " عليهم وال هم حيزنون   
  يضيع أجر املؤمنني   وأنه ال . ومن يقينهم بأن هذا شأن اهللا مع املؤمنني الصادقني        ،  عليهم من نعمة وفضل   

 .. 
ومـا   -؟    الذين قتلوا يف سبيل اهللا     -  فما الذي يبقى من خصائص احلياة غري متحقق للشهداء        

وما الذي جيعل هذه النقلة موضع حسـرة        ؟  الذي يفصلهم عن إخوام الذين مل يلحقوا م من خلفهم         
 تكون موضع غبطـة ورضـى   وهي أوىل أن؛ وفقدان ووحشة يف نفس الذين مل يلحقوا م من خلفهم        

 ! مع هذا االتصال باألحياء واحلياة، عن هذه الرحلة إىل جوار اهللا، وأنس
وللمشاعر املصاحبة لـه يف نفـوس        - مىت كان يف سبيل اهللا     -  إا تعديل كامل ملفهوم املوت    

،  وصـورها  وإفساح ال احلياة ومشـاعرها    . ويف النفوس اليت خيلفوا من ورائهم     ،  ااهدين أنفسهم 
وحيث تسـتقر يف جمـال فسـيح    . كما تتجاوز مظاهر احلياة الزائلة، حبيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة 

ومـن  ،  ال تعترضه احلواجز اليت تقوم يف أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إىل صورة              ،  عريض
 ! حياة إىل حياة

، ئرها من القرآن الكرمي يف قلوب املسلمني       ووفقا هلذا املفهوم اجلديد الذي أقامته هذه اآلية ونظا        
وكانت منها تلك النمـاذج الـيت        - يف سبيل اهللا   - سارت خطى ااهدين الكرام يف طلب الشهادة      

 . )1(فريجع إليها هناك . ذكرنا بعضها يف مقدمات احلديث عن هذه الغزوة
بشر الشهداء يف املوقعة مبـا      الذين يست  " املؤمنني "  وبعد تقرير هذه احلقيقة الكبرية يتحدث عن      

 : وحيدد خصائصهم وصفام وقصتهم مع رم؛ فيعني من هم، هو مدخر هلم عند رم

                                                 
 . .  من هذا اجلزء 465، 464، 463، 462 ص)1(
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الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا منهم واتقـوا أجـر                 " 
حسـبنا اهللا   : وقالوا. فزادهم إميانا ،  إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم     : الذين قال هلم الناس   . عظيم

واتبعوا رضـوان اهللا واهللا ذو فضـل        ،  فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء       . ونعم الوكيل 
  ..  " عظيم

وهـم  . إىل اخلروج معه كرة أخرى غداة املعركة املريـرة         ع  إم أولئك الذين دعاهم الرسول    
وهم مل ينسـوا بعـد هـول        . ملعركةوهم ناجون بشق األنفس من املوت أمس يف ا        . مثخنون باجلراح 

فوق ما هـم    ،  فقل عددهم ،  وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا     . وشدة الكرب ،  ومرارة اهلزمية ،  الدعكة
 ! مثخنون باجلراح

ومل يأذن ألحد ختلف عن الغـزوة أن خيـرج          . ودعاهم وحدهم . دعاهم ع  ولكن رسول اهللا  
 ع استجابوا لدعوة الرسول   .. فاستجابوا -!  لليقويهم ويكثر عددهم كما كان ميكن أن يقا        - معهم

فاستجابوا ـذا هللا     - كما يقرر السياق وكما هي يف حقيقتها ويف مفهومهم كذلك          - وهي دعوة اهللا  
 . وأثخنتهم اجلراح، ونزل م الضر،  " من بعد ما أصام القرح " والرسول

وما تالها من استجابة حتمـل      وكانت هذه الدعوة    . ودعاهم وحدهم  ع  لقد دعاهم رسول اهللا   
 : نشري إىل شيء منها، وتومى ء إىل حقائق كربى، إحياءات شىت

هو شـعور   ،  شاء أال يكون آخر ما تنضم عليه جوانح املسلمني ومشاعرهم          ع  فلعل رسول اهللا  
، ابتالءكي يقر يف أخالدهم إا جتربة و      ،  وتعقبها،  فاستنهضهم ملتابعة قريش  ؛  وآالم الربح والقرح  ،  اهلزمية

، إمنا هي واحدة ومتضي   ،  وأن خصومهم املنتصرين ضعفاء   ،  وأم بعد ذلك أقوياء   . وليست اية املطاف  
 . واستجابوا لدعوة اهللا والرسول، مىت نفضوا عنهم الضعف والفشل، وهلم الكرة عليهم

 ويف جواحنها ومشـاعرها أخيلـة     ،  شاء يف اجلانب اآلخر أال متضي قريش       ع  ولعل رسول اهللا  
يشعر قريشا أا مل تنـل مـن        ؛  فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا املعركة أمس       . النصر ومذاقاته 
  .. وأنه بقي هلا منهم من يتعقبها ويكر عليها. املسلمني مناال

 .  وقد حتققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السرية
بقيـام هـذه    ،   ورائهم وأن يشعر الدنيا كلها من    ،  شاء أن يشعر املسلمني    ع  ولعل رسول اهللا  

حقيقة أن هناك عقيدة هـي كـل شـيء يف نفـوس              .. احلقيقة اجلديدة اليت وجدت يف هذه األرض      
عقيدة يعيشون هلـا    . وليس هلم من غاية يف حيام سواها      ،  ليس هلم من أرب يف الدنيا غريها      . أصحاا
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قية يف أنفسهم ال يبـذلوا      وال يستبقون هم ألنفسهم ب    ،  فال يبقى هلم يف أنفسهم شيء بعدها      ،  وحدها
  .. وال يقدموا فداها، هلا

 - ومل يكن بد أن تشعر األرض كلها      .  لقد كان هذا أمرا جديدا يف هذه األرض يف ذلك احلني          
 . وبوجود هذه احلقيقة الكبرية، بقيام هذا األمر اجلديد - بعد أن يشعر املؤمنني

ة من خروج هؤالء الذين استجابوا هللا والرسـول         ومل يكن أقوى يف التعبري عن ميالد هذه احلقيق        
صورة التوكل علـى اهللا     : ومن خروجهم ذه الصورة الناصعة الرائعة اهلائلة      . من بعد ما أصام القرح    

 - كما أبلغهم رسـل أيب سـفيان       - وحده وعدم املباالة مبقالة الناس وختويفهم هلم من مجع قريش هلم          
  : -  وهو ما ال بد أن يفعلواوكما هول املنافقون يف أمر قريش

حسـبنا اهللا   : إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا        : الذين قال هلم الناس    " 
  ..  " ونعم الوكيل

وكان هذا بعض ما    .  هذه الصورة الرائعة اهلائلة كانت اعالنا قويا عن ميالد هذه احلقيقة الكبرية           
  .. ةتشري إليه اخلطة النبوية احلكيم

 :  وحتدثنا بعض روايات السرية عن صورة من ذلك القرح ومن تلك االستجابة
حدثين عبد اهللا بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أيب السائب موىل عائشة              :  قال حممد بن إسحاق   

شـهدنا  : من بين عبد األشهل كان قد شهد أحدا قال ع بنت عثمان أن رجال من أصحاب رسول اهللا      
باخلروج يف طلـب     ع فلما إذن مؤذن رسول اهللا    . فرجعنا جرحيني ،  أنا وأخي  ع هللاأحدا مع رسول ا   

وما ،  واهللا ما لنا من دابة نركبها      -؟    ع أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا     - أو قال يل   - قلت ألخي ،  العدو
 .. فكان إذا غلب محلته عقبـة ، وكنت أيسر جراحا منه  ع فخرجنا مع رسول اهللا   . منا إال جريح ثقيل   

 . حىت انتهيا إىل ما انتهى إليه املسلمون
فلما كان الغد من يـوم      ،  كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال       :  وقال حممد بن إسحاق   

وإذن مؤذنه  ،  يف الناس بطلب العدو    ع أذن مؤذن رسول اهللا   ،  األحد لست عشرة ليلة مضت من شوال      
: فقال.  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام        فكلمه. أن ال خيرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس         

يا بين إنه ال ينبغي يل وال لك أن نتـرك           : وقال. يا رسول اهللا إن أيب كان خلفين على أخوات يل سبع          
فتخلف على  . على نفسي  ع ولست بالذي أوثرك باجلهاد مع رسول اهللا      . هؤالء النسوة وال رجل فيهن    

  .. فخرج معه ع اهللافأذن له رسول  .. فتخلفت عليهن. أخوتك
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يف تلك النفـوس  ،  وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعالن ميالد تلك احلقيقة الكبرية   
وتزداد إميانـا بـه يف سـاعة    ، وترضى به وحده وتكتفي، النفوس اليت ال تعرف إال اهللا وكيال   . الكبرية
 : وتقول يف مواجهة ختويف الناس هلم بالناس، الشدة

  ..  " ونعم الوكيل، اهللاحسبنا  " 
 : املتجردين له، املكتفي به،  مث تكون العاقبة كما هو املنتظر من وعد اهللا للمتوكلني عليه

 .  " فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا " 
  .وعادوا بالنجاة والرضى. ونالوا رضوان اهللا - مل ميسسهم سوء -  فأصابوا النجاة

  ..  " بنعمة من اهللا وفضل " 
ومع التنويه مبـوقفهم    . نعمة اهللا وفضله على من يشاء     :  فهنا يردهم إىل السبب األول يف العطاء      

ومـا  ، الذي يرجع إليه كل فضل، ألن هذا هو األصل الكبري،  فإنه يرد األمر إىل نعمة اهللا وفضله      ،  الرائع
 ! موقفهم ذاك إال طرف من هذا الفضل اجلزيل

  ..  " واهللا ذو فضل عظيم " 
صـورم  ، ويف كالمه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله ،  ذا يسجل اهللا هلم يف كتابه اخلالد      

 . وهو موقف كرمي، وهي صورة رفيعة، وموقفهم هذا، هذه
فيحس كأن كيان اجلماعة كله قد تبدل ما بني         ،   وينظر اإلنسان يف هذه الصورة ويف هذا املوقف       

. واجنلى الغبش عـن تصـورها     . واطمأنت إىل األرض اليت تقف عليها     . وتناسقت. نضجت. لةيوم ولي 
اليت حدثت باألمس فقط يف التصورات      ،  وخلصت من تلك األرجحة والقلقلة    . وأخذت األمر جدا كله   

 .. فما كانت سوى ليلة واحدة هي اليت تفرق بني موقف اجلماعة اليوم وموقفها بـاألمس              . والصفوف
وقد هزا احلادثـة هـزا      ؛  لقد فعلت التجربة املريرة فعلها يف النفوس       ..  هائل واملسافة بعيدة   والفارق

  .. ومأل النفوس بالعزم والتصميم، وثبت األقدام، وأيقظ القلوب، أطار الغبش. عنيفا
  .. وكان فضل اهللا عظيما يف االبتالء املرير.  نعم

إنه الشـيطان حيـاول أن       .. وف والفزع واجلزع   وأخريا خيتم هذه الفقرة بالكشف عن علة اخل       
ومـن مث ينبغـي أن يفطـن         .. وأن خيلع عليهم مسة القوة واهليبة     ،  جيعل أولياءه مصدر خوف ورعب    
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بل خيـافوا اهللا    . وال خيشوهم ،  فال خيافوا أولياءه هؤالء   . وأن يبطلوا حماولته  ،  املؤمنون إىل مكر الشيطان   
 : الذي ينبغي أن خياف، قادرفهو وحده القوي القاهر ال. وحده

 .  " فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني. إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه " 
ويوقع يف القلوب   ،  ويلبسهم لباس القوة والقدرة   ،   إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       

وليحقـق ـم   ، أغراضهذلك ليقضي م لباناته و   .. وأم ميلكون النفع والضر   ،  أم ذوو حول وطول   
فال يرتفع يف وجـوههم صـوت       ،  وليخضع هلم الرقاب ويطوع هلم القلوب     ،  الشر يف األرض والفساد   

 . ودفعهم عن الشر والفساد، وال يفكر أحد يف االنتقاض عليهم؛ باإلنكار
وأن يتبدى قويا قادرا قاهرا     ،  وأن يتضخم الشر  ،   والشيطان صاحب مصلحة يف أن ينتفش الباطل      

 .. وال يغلبه مـن املعارضـني غالـب       ،  وال يصمد له مدافع   ،  ال تقف يف وجهه معارضة    ،  شا جبارا بطا
ويف ظـل اإلرهـاب     ،  فتحت ستار اخلوف والرهبة   . الشيطان صاحب مصلحة يف أن يبدو األمر هكذا       

وينشـرون  ، واملنكـر معروفـا  ، يقلبون املعروف منكرا! يفعل أولياؤه يف األرض ما يقر عينه      ،  والبطش
ويقيمون أنفسهم آهلة يف األرض حتمي      ،  وخيفتون صوت احلق والرشد والعدل    ،  فساد والباطل والضالل  ال

ومطاردم وطردهم من   ،  دون أن جيرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف يف وجههم         .. الشر وتقتل اخلري  
  يطمسـونه وجالء احلق الذي، بل دون أن جيرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له. مقام القيادة 

 .. 
وينشر اخلوف منـهم يف صـدور الـذين ال    ، خيتفي وراء أوليائه،  والشيطان ماكر خادع غادر  

ويعـرف  . ويوقفه عاريا ال يستره ثوب من كيده ومكـره        ،  ومن هنا يكشفه اهللا    .. حيتاطون لوسوسته 
 الشـيطان وال    فال يرهبـوا أوليـاء    . ليكونوا منها على حذر   ،  حقيقة مكره ووسوسته  : املؤمنني احلقيقة 

إن القوة الوحيـدة     .. ويستند إىل قوته  ،  فهم وهو أضعف من أن خيافهم مؤمن يركن إىل ربه         . خيافوهم
، وهي القوة اليت خيشاها املؤمنون باهللا     . هي قوة اهللا  . اليت ختشى وختاف هي القوة اليت متلك النفع والضر        

ال قوة الشيطان وال قوة أولياء       ..  األرض فال تقف هلم قوة يف    . وهم حني خيشوا وحدها أقوى األقوياء     
 : الشيطان

  ..  " وخافون إن كنتم مؤمنني. فال ختافوهم " 
|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

235

يسليه ويؤسيه عما يقـع يف       ع إىل الرسول ،  وأخريا يتجه السياق يف ختام االستعراض والتعقيب      
! هم فيه كأم يف سباق إىل هدف      ونشاط،  من مسارعة الكفار إىل الكفر    ،  قلبه الكرمي من األسى واحلزن    

فقد علم اهللا من أمرهم وكفـرهم مـا         ،  وقدر اهللا م  ،  وإمنا هي فتنة اهللا هلم    . فإن هذا لن يضر اهللا شيئا     
فآثروا ،  وقد كان اهلدى مبذوال هلم    ! فتركهم يسارعون يف الكفر إىل ايته     ؛  يؤهلهم للحرمان يف اآلخرة   

. وأملي هلم ليزدادوا إمثا مع اإلمالء يف الزمن واإلمالء يف الرخاء          . رفتركوا يسارعون يف الكف   ؛  عليه الكفر 
وخيتم االستعراض بكشف حكمة اهللا وتدبريه مـن         .. فهذا اإلمهال واإلمالء إمنا هو وبال عليهم وبالء       

 باالختبـار ، إا متييز اخلبيث من الطيب. من وراء ابتالء املؤمنني وإمهال الكافرين : وراء األحداث كلها  
فشاء سبحانه أن يكشـف  ، وال يطلع الناس عليه، فقد كان أمر القلوب غيبا مما يستأثر اهللا به      ،  واالبتالء

فكان االبتالء للمؤمنني واإلمهـال      .. وبالوسيلة اليت يدركها البشر   ،  هذا الغيب بالصورة املناسبة للبشر    
تبني املؤمنون باهللا ورسله علـى      وي؛  ويتميز اخلبيث من الطيب   ،  ليتكشف املخبوء يف القلوب   ،  للكافرين

 : وجه القطع واليقني
يريد اهللا أال جيعل هلم حظا      ،  إم لن يضروا اهللا شيئا    ،  وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر      " 
وهلـم عـذاب    ،  إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئا        . وهلم عذاب عظيم  ،  يف اآلخرة 

وهلـم عـذاب    ،  إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا    ،  منا منلي هلم خري ألنفسهم    وال حيسنب الذين كفروا أ    . أليم
ومـا كـان اهللا     ،  حىت مييز اخلبيث من الطيـب     ،  ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه        . مهني

وإن تؤمنوا وتتقـوا    ،  فآمنوا باهللا ورسله  ،  ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء      ،  ليطلعكم على الغيب  
  ..  " مفلكم أجر عظي

والـيت  ؛  إن هذا اخلتام هو أنسب ختام الستعراض الغزوة اليت أصيب فيها املسلمون هذه اإلصابة 
أو ؛  فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة اليت حتيك يف بعض الصدور          .. رجع منها املشركون بالنصر والغلبة    

مث يعود فيها احلق    . ني احلق والباطل  أمام املعارك اليت تنشب ب    ،  األمنية العاتبة اليت مس يف بعض القلوب      
 ! ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة، مبثل هذه اإلصابة

ملاذا ؟  ملاذا يصاب احلق وينجو الباطل    ؟  ملاذا يا رب  : أو األمنية العاتبة  ،   هناك دائما الشبهة الكاذبة   
؟ ويعود بالغلبة والغنيمة  ،  طلوملاذا ال ينتصر احلق كلما التقى مع البا       ؟  يبتلى أهل احلق وينجو أهل الباطل     

وفيم يعود الباطل من صدامه مع      ؟  وفيم تكون للباطل هذه الصولة    ؟  أليس هو احلق الذي ينبغي أن ينتصر      
 ! ؟ وفيها فتنة للقلوب وهزة، احلق ذه النتيجة
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  "  .. ! ؟ أىن هذا:  "  ولقد وقع بالفعل أن قال املسلمون يوم أحد يف دهشة واستغراب
وجيلـو  ،  ويريح اهللا القلوب املتعبة   . والبيان األخري ،  املقطع اخلتامي جييء اجلواب األخري     ففي هذا   

أمس واليوم  : ويبني سنته وقدره وتدبريه يف األمر كله      ،  كل خاطرة تتدسس إىل القلوب من هذه الناحية       
 : وحيثما التقى احلق والباطل يف معركة فانتهت مبثل هذه النهاية. وغدا

ليس معنـاه أن اهللا     ،  ل ناجيا يف معركة من املعارك وبقاءه منتفشا فترة من الزمان          إن ذهاب الباط  
  .. أو حبيث يضر احلق ضررا باقيا قاضيا، أو أنه من القوة حبيث ال يغلب، تاركه

ليس معناه  ،  وبقاءه ضعيف احلول فترة من الزمان     ،   وإن ذهاب احلق مبتلى يف معركة من املعارك       
  .. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه! اسيهإن اهللا جمافيه أو ن

ولريتكـب  ؛  ميلي للباطل ليمضي إىل اية الطريق      .. هنا وهناك  .. إمنا هي حكمة وتدبري   .  كال
ليميز اخلبيث من   ،  ويبتلى احلق !  .. ولينال أشد العذاب باستحقاق   ،  وليحمل أثقل األوزار  ،  أبشع اآلثام 

مضاعفا هذا  ،  فهو الكسب للحق واخلسار للباطل     .. البتالء ويثبت ويعظم األجر ملن ميضي مع ا     ،  الطيب
 ! هنا وهناك! وذاك

يريد اهللا أال جيعل هلم حظا      ،  إم لن يضروا اهللا شيئا    ،  وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر      " 
  ..  " وهلم عذاب عظيم، يف اآلخرة

، يـرى املغـالني يف الكفـر   وهـو  ؛  ويدفع عنه احلزن الذي يساور خاطره      ع  إنه يواسي النيب  
 ! كأمنا هنالك هدف منصوب هلم يسارعون إىل بلوغه، وميضون بعنف واندفاع وسرعة، يسارعون فيه

فبعض الناس يرى مشتدا يف طريق الكفر والباطل والشـر          .  وهو تعبري مصور حلالة نفسية واقعية     
اسة كأن هناك من يطارده مـن       فهو ميضي يف عنف واندفاع ومح     ! كأنه جيهد لنيل السبق فيه    ؛  واملعصية
 ! إىل جائزة تنال، أو من يهتف له من اإلمام، اخللف

الذين يراهم مشمرين ساعني    ؛  حسرة على هؤالء العباد    ع  وكان احلزن يساور قلب رسول اهللا     
وكان احلزن يساور قلبه كذلك ملـا يـثريه         ! وهم ال يسمعون له نذارة    ،  وهو ال ميلك هلم ردا    ،  إىل النار 
، ويصيب دعـوة اهللا   ،  من الشر واألذى يصيب املسلمني    ،   املشمرون إىل النار املسارعون يف الكفر      هؤالء

اليت كانت تنتظر نتائج املعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحـاز إليـه يف               ،  وسريها بني اجلماهري  
فيه أنه كـان    ومما ال شك     .. فلما أسلمت قريش واستسلمت دخل الناس يف دين اهللا أفواجا          .. النهاية
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وميسح عنه احلزن   ،  ويواسي قلبه  ع فيطمئن اهللا رسوله  . هلذه االعتبارات وقعها يف قلب الرسول الكرمي      
 . الذي يساوره

  ..  " إم لن يضروا اهللا شيئا. وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر " 
إمنا يريد  .  حيتاج إىل بيان   واألمر يف هذا ال   .  وهؤالء العباد املهازيل ال يبلغون أن يضروا اهللا شيئا        

ويريـد أن   . وأن جيعل املعركة مع املشركني معركته هو      ؛  اهللا سبحانه أن جيعل قضية العقيدة قضيته هو       
فالـذين   .. وعاتق املسلمني مجلـة    ع يرفع عبء هذه العقيدة وعبء هذه املعركة عن عاتق الرسول         

. وهم إذن لن يضروا دعوتـه      ..  اهللا شيئا  وهم أضعف من أن يضروا    ،  يسارعون يف الكفر حياربون اهللا    
 . ومهما أصابوا أولياء اهللا باألذى، مهما سارعوا يف الكفر. ولن يضروا محلة هذه الدعوة

 ؟ وهم أعداؤه املباشرون، وينتفشون غالبني،  إذن ملاذا يتركهم اهللا يذهبون ناجني
 !  ألنه يدبر هلم ما هو أنكى وأخزى

  ..  " م حظا يف اآلخرةيريد اهللا أال جيعل هل " 
وأن ، وأن يستحقوا عذام كلـه ، وأن حيملوا وزرهم كله   ؛   يريد هلم أن يستنفدوا رصيدهم كله     

 ! ميضوا مسارعني يف الكفر إىل اية الطريق
  ..  " وهلم عذاب عظيم " 

 . ألم استحقوها بشرائهم الكفر باإلميان؟  وملاذا يريد اهللا م هذه النهاية الفظيعة
  ..  " إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئا وهلم عذاب أليم " 

. ويف أعمـاق الفطـرة    ،  دالئله مبثوثة يف صفحات الكون    .  ولقد كان اإلميان يف متناول أيديهم     
 " وقائمة كـذلك يف   ،  ويف تناسقه وتكامله الغريب   ،  هذا الوجود العجيب   " تصميم " وأماراته قائمة يف  

 .. وبطابع الصنعة البارعة  ،  وشعورها باليد الصانعة  ،  وجتاوا مع هذا الوجود   ،  الفطرة املباشرة  " تصميم
وقائمة يف طبيعة الدعوة وما فيهـا       ،  قائمة على لسان الرسل    - بعد هذا كله   - مث إن الدعوة إىل اإلميان    

  .. ومن صالحية للحياة والناس، ومن مجال التناسق، من تلبية الفطرة
ومن هنا استحقوا   ،  على علم وعن بينة   ،  فباعوه واشتروا به الكفر   ،  كان اإلميان مبذوال هلم    أجل  

. وال يستبقوا هلم حظا من ثواب اآلخـرة       ،  ليستنفدوا رصيدهم كله  ،  أن يتركهم اهللا يسارعون يف الكفر     
.  شيء فهم يف ضاللة كاملة ليس معهم من احلق       . ومن هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا اهللا شيئا         
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، فهم أضعف من أن يضروا أولياء اهللا ودعوتـه        . ومل جيعل يف الباطل قوة    ؛  ومل يرتل اهللا بالضاللة سلطانا    
 ! ومهما أوقعت باملؤمنني من أذى وقيت إىل حني، مهما انتفشت، ذه القوة الضئيلة اهلزيلة

  ..  " وهلم عذاب أليم " 
 ! ه باملؤمنني من اآلممما ميلكون إيقاع - مبا ال يقاس -  أشد إيالما

وهلم عذاب  . إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا    . وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم         " 
  ..  " مهني

والشبهة اليت جتول يف بعض     ،   ويف هذه اآلية يصل السياق إىل العقدة اليت حتيك يف بعض الصدور           
متـروكني ال   ،  ي ترى أعداء اهللا وأعـداء احلـق       وه،  والعتاب الذي جتيش به بعض األرواح     ،  القلوب

مما يوقع الفتنـة يف قلـوم ويف        ! بالقوة والسلطة واملال واجلاه   ،  ممتعني يف ظاهر األمر   ،  يأخذهم العذاب 
 - حيسبون أن اهللا  ؛  ومما جيعل ضعاف اإلميان يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية         ؛  قلوب الناس من حوهلم   

 - أو حيسبون أن اهللا   ! فيملي له ويرخي له العنان    ،  والشر واجلحود والطغيان  يرضى عن الباطل     - حاشاه
أو ! وال يتدخل لنصرته  ،  فيدع للباطل أن حيطم احلق    ،  ال يتدخل يف املعركة بني احلق والباطل       - سبحانه

ن أو حيسبون أن من شأن الباطل أ      ! ؟  وإال فلم تركه اهللا ينمو ويكرب ويغلب      ،  حيسبون أن هذا الباطل حق    
يدع املبطلني الظلمة الطغـاة      .. مث! وأن ليس من شأن احلق أن ينتصر      ،  يغلب على احلق يف هذه األرض     

ويظنون أن األمر قد استقام     ،  ويلجون يف طغيام  ،  ويسارعون يف كفرهم  ،  يلجون يف عتوهم  ،  املفسدين
 ! ! ! وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف يف وجههم، هلم

وها هو ذا اهللا سبحانه وتعـاىل    . واألمر ليس كذلك  ،  وظن باهللا غري احلق   ،  طل وهذا كله وهم با   
وإذا ،  إنه إذا كان اهللا ال يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه          .. حيذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن      

 هـي  فإمنـا ، إذا كان اهللا يأخذهم ذا االبتالء      .. كان يعطيهم حظا يف الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه        
 : وإمنا هو االستدراج البعيد، وإمنا هو الكيد املتني؛ الفتنة

 !  " إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا .. وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم " 
ولكنـه ال    .. البتالهم،  باالبتالء املوقظ ،   ولو كانوا يستحقون أن خيرجهم اهللا من غمرة النعمة        

فلم يعودوا يستحقون أن    ! وسارعوا يف الكفر واجتهدوا فيه    ،  د اشتروا الكفر باإلميان   وق،  يريد م خريا  
 ! باالبتالء - غمرة النعمة والسلطان - يوقظهم اهللا من هذه الغمرة

  ..  " وهلم عذاب مهني " 
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 .  واإلهانة هي املقابل ملا هم فيه من مقام ومكانة ونعماء
فـإذا أصـابت    . عمة ال تصيب إال من يريد له اهللا به اخلري          وهكذا يتكشف أن االبتالء من اهللا ن      

فهناك  - ولو وقع االبتالء مترتبا على تصرفات هؤالء األولياء        - فإمنا تصيبهم خلري يريده اهللا هلم     ،  أولياءه
 . وفضل اهللا على أوليائه املؤمنني، احلكمة املغيبة والتدبري اللطيف
تستقر احلقائق األصيلة البسيطة يف التصور اإلسـالمي  و، وتطمئن النفوس، وهكذا تستقر القلوب  

 . الواضح املستقيم
حتت ،  الذين اندسوا يف الصفوف   ،  أن مييزهم من املنافقني   ،   ولقد شاءت حكمة اهللا وبره باملؤمنني     

 - يف أحـد   - فابتالهم اهللا هذا االبـتالء    . )1(ليست من حب اإلسالم يف شيء       ،  تأثري مالبسات شىت  
 : عن هذا الطريق، ليميز اخلبيث من الطيب، ام وتصورامبسبب من تصرف

ومـا كـان اهللا   . ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيـب           " 
وإن تؤمنوا وتتقـوا    . فآمنوا باهللا ورسله  . ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء      . ليطلعكم على الغيب  
  ..  " فلكم أجر عظيم

وليس من  ،  وليس من مقتضى ألوهيته    - سبحانه - ع النص القرآين بأنه ليس من شأن اهللا        ويقط
ومظهـر  ،  يتوارى املنافقون فيه وراء دعوى اإلميـان      ؛  أن يدع الصف املسلم خمتلطا غري مميز      ،  فعل سنته 
سلمة لتؤدي  فقد أخرج اهللا األمة امل    . ومن روح اإلسالم  ،  بينما قلوم خاوية من بشاشة اإلميان     ،  اإلسالم

وهذا  .. ونظاما جديدا ،  ولتنشىء يف األرض واقعا فريدا    ،  ولتحمل منهجا إهليا عظيما   ،  دورا كونيا كبريا  
وال يف  ،  ويقتضي أال يكون يف الصف خلـل      ،  الدور الكبري يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتماسك      

عظمة حبيث تسامي عظمة الـدور      وبتعبري خمتصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه األمة من ال          .. بنائه دخل 
  .. وتسامي املكانة اليت أعدها اهللا هلا يف اآلخرة؛ الذي قدره اهللا هلا يف هذه األرض

. وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضـعيفة     .  وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه اخلبث        
أن مييـز   - سـبحانه  - ومن مث كان شأن اهللا   .. وأن تسلط عليه األضواء لتتكشف الدخائل والضمائر      

 ! ومل يكن شأنه أن يذر املؤمنني على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة، اخلبيث من الطيب

                                                 
 .  من اجلزء األول من الظالل31 ص)1(
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فهـم  ،  الذي استأثر بـه   ،  أن يطلع البشر على الغيب     - سبحانه -  كذلك ما كان من شأن اهللا     
لبشري الذي أعطاه اهللا هلـم  وجهازهم ا، ليسوا مهيئني بطبيعتهم اليت فطرهم عليها لالطالع على الغيب  

مصـمم ألداء   . وهو مصمم هكذا حبكمة   . على أساس استقبال هذا الغيب إال مبقدار       " مصمما " ليس
ولو فتح اجلهاز اإلنساين علـى الغيـب   . وهي ال حتتاج لالطالع على الغيب   . وظيفة اخلالفة يف األرض   

. ويصل كيانه بكيان هذا الكون    ،  حه خبالقه ألنه ليس معدا الستقباله إال باملقدار الذي يصل رو        . لتحطم
أو أن يظل قلقـا     ،  أال حيرك يدا وال رجال يف عمارة األرض       ،  وأبسط ما يقع له حني يعلم مصائره كلها       

 ! حبيث ال تبقى فيه بقية لعمارة األرض، مشغوال ذه املصائر
رى سـنته أن    وال من جم  ،  وال من مقتضى حكمته   ،   من أجل ذلك مل يكن من شأن اهللا سبحانه        

 . يطلع الناس على الغيب
، وكيف حيقق شأنه وسنته يف تطهـري الصـف املسـلم          ؟   إذن كيف مييز اهللا اخلبيث من الطيب      

الذي أخرج األمـة املسـلمة      ،  وإعداده للدور الكوين العظيم   ،  ومتحيصه من النفاق  ،  وجتريده من الغبش  
 ؟ لتنهض به
  ..  " ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء " 

وعن طريق جهاد الرسل يف حتقيق مقتضى       ،  وعن طريق اإلميان ا أو الكفر     ،   وعن طريق الرسالة  
وتتحقـق  ،  عن طريق هذا كله يتم شأن اهللا       .. وعن طريق االبتالء ألصحام يف طريق اجلهاد      ،  الرسالة

  ما يكـون   ويكون من قدر اهللا    .. ويطهر النفوس ،  وميحص القلوب ،  ومييز اهللا اخلبيث من الطيب    ،  سنته
 .. 

وهكـذا تسـتقر هـذه    ؛ وهي تتحقق يف احلياة،  وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة اهللا  
  .. احلقيقة على أرض صلبة مكشوفة منرية

يتجه إىل الذين آمنوا ليحققوا يف ذواـم مـدلول          ،   وامام مشهد احلقيقة متجلية بسيطة مرحية     
 . الذي ينتظر املؤمنني، يمويلوح هلم بفضل اهللا العظ، اإلميان ومقتضاه

  ..  " وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فآمنوا باهللا ورسله " 
خري خامتة السـتعراض    ،  بعد ذلك البيان وذلك االطمئنان    ،   فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب    

  .. والتعقيب على هذه األحداث " أحد " األحداث يف
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|     |     | 
يصـعب  ،  كة والتعقيب القرآين عليها عن حقائق ضـخمة منوعـة         فقد متخضت املعر   .. وبعد

فنكتفي باإلشارة إىل أمشلـها  . إحصاؤها مث إيفاؤها حقها من البسط والعرض يف هذا السياق من الظالل  
 : ليقاس عليه سائر ما يف الغزوة كما عرضها القرآن الكرمي من مواضع للعربة واالستدالل، وأبرزها
ة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبرية يف طبيعة هذا الدين الـذي              لقد متخضت املعرك   1 - 

ولكنها ،  وهي حقيقة أولية بسيطة   . ويف طريقته يف العمل يف حياة البشر      ،  هو املنهج اإلهلي للحياة البشرية    
فينشأ عن نسياا أو عدم إدراكها خطأ جسيم يف النظـر إىل هـذا              ،  أو ال تدرك ابتداء   ،  كثريا ما تنسى  

  .. ويف دوره أمس واليوم وغدا، يف حقيقته ويف واقعه التارخيي يف حياة اإلنسانية: ينالد
أن يعمل يف حيـاة      - ما دام هو املنهج اإلهلي للحياة البشرية       -  إن بعضنا ينتظر من هذا الدين     

 أيـة   يف،  ولواقعهم املـادي  ،  ولطاقتهم الفطرية ،  دون اعتبار لطبيعة البشر   ! البشر بطريقة سحرية خارقة   
 ! ويف أية بيئة من بيئام، مرحلة من مراحل منوهم

وحدود الواقـع  ،  وإمنا هو يعمل يف حدود الطاقة البشرية      ،   وحني يرون أنه ال يعمل ذه الطريقة      
أو يؤثران  ،  فيتأثران به يف فترات تأثرا واضحا     ،  وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعالن معه      . املادي للبشر 

، وقد يكون تأثريمها مضادا يف فترات أخرى فتقعد بالنـاس ثقلـة الطـني             ،  الناس له يف مدى استجابة    
حني يرون   .. دون تلبية هتاف الدين أو االجتاه معه يف طريقه اجتاها كامال          ،  وجاذبية املطامع والشهوات  

أو  - ما دام هذا الـدين مـن عنـد اهللا          -!  هذه الظواهر فإم يصابون خبيبة أمل مل يكونوا يتوقعوا        
 ! أو يصابون بالشك يف الدين إطالقا! يصابون خبلخلة يف ثقتهم جبدية املنهج الديين للحياة وواقعيته

، هو عدم إدراك طبيعـة هـذا الـدين        ،   وهذه السلسلة من األخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد        
 . أو نسيان هذه احلقيقة األولية البسيطة، وطريقته

يف حـدود الطاقـة   ، يتم حتقيقه يف حياة البشر جبهد بشري     ،  رية إن هذا الدين منهج للحياة البش     
ويسري ـم إىل    ،  ويبدأ يف العمل من النقطة اليت يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم املادي            ،  البشرية

ويبلغ م أقصى ما متكنهم طاقتهم وجهدهم       ،  يف حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية     ،  اية الطريق 
 . من بلوغه

، عن طبيعة فطـرة اإلنسـان     ،  ويف أية خطوة  ،  يف أية خطة  ،  يزته األساسية أنه ال يغفل حلظة      وم
كما حتقق ذلـك فعـال يف بعـض          - وأنه يف الوقت ذاته يبلغ به     . وواقعه املادي أيضا  ،  وحدود طاقته 
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هج آخر  ما مل يبلغه وما ال يبلغه أي من        - وكما ميكن أن يتحقق دائما كلما بذلت حماولة جادة        ،  الفترات
 . من صنع البشر على اإلطالق

ومـن  ؛  ينشأ من عدم اإلدراك لطبيعة هذا الدين أو نسـياا          - كما تقدم  -  ولكن اخلطأ كله  
ال ،  وتنشئه نشأة أخـرى   ،  واليت تبذل فطرة اإلنسان   ؛  انتظار اخلوارق اليت ال ترتكن على الواقع البشري       

 ! قعه املادي كلهووا، عالقة هلا بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته
فلماذا إذن يعمـل  ؟ أليس دينا من عند القوة القادرة اليت ال يعجزها شيء  ؟   أليس هو من عند اهللا    
وال ينتصر  ؟  مث ملاذا ال ينتصر دائما    ؟  وملاذا حيتاج إىل اجلهد البشري ليعمل     ؟  فقط يف حدود الطاقة البشرية    

وملاذا يغلب أهل الباطـل     ؟  والواقع املادي أحيانا  ملاذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات       ؟  أصحابه دائما 
 ؟ على أصحابه وهم أهل احلق أحيانا

أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك احلقيقة األولية البسيطة لطبيعة هـذا             - كما نرى  -  وكلها
 ! الدين وطريقته أو نسياا

 -  أو من غري طريقـه     عن طريق هذا الدين    - على تبديل فطرة اإلنسان    - طبعا -  إن اهللا قادر  
وشاء أن  . ولكنه شاء أن خيلق اإلنسان ذه الفطرة       .. وكان قادرا على أن خيلقه منذ البدء بفطرة أخرى        

وشـاء أن   . وشاء أن جيعل اهلدى مثرة للجهد والتلقي واالسـتجابة        . جيعل هلذا اإلنسان إرادة واستجابة    
وشاء أن يتم حتقيق منهجه للحياة يف حياة        . عطلوال ت ،  وال تبدل ،  وال متحى ،  تعمل فطرة اإلنسان دائما   

من هـذا كلـه      " اإلنسان " وشاء أن يبلغ  . ويف حدود الطاقة البشرية   ،  البشر عن طريق اجلهد البشري    
 . بقدر ما يبذل من اجلهد يف حدود مالبسات حياته الواقعة

وليس لديه  ! س إهلا ما دام أن أحدا من خلقه لي      ؟  ملاذا شاء هذا  :  وليس ألحد من خلقه أن يسأله     
ومبقتضيات هذا النظام يف طبيعة كـل كـائن يف هـذا      ،  بالنظام الكلي للكون  ،  وال إمكان العلم  ،  العلم

 ! اخلاص " التصميم " وباحلكمة املغيبة وراء خلق كل كائن ذا، الوجود
 .. وال يسأله كذلك ملحد جـاد     ،  سؤال ال يسأله مؤمن جاد     - يف هذا املقام   -"  ؟    ملاذا "  و

وأكثر معرفة بـأن اإلدراك      - الذي يعرفه قلبه حبقيقته وصفاته     - ألنه أكثر أدبا مع اهللا    ،  املؤمن ال يسأله  
فـإن اعتـرف    . ألنه ال يعترف باهللا ابتـداء     ،  والكافر ال يسأله   .. البشري مل يهيأ للعمل يف هذا اال      

 ! ومقتضى ألوهيته - سبحانه - بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه
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ومن مث ال ينبغـي      .. وال هو ملحد جاد   ،  ال هو مؤمن جاد   . ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع      
 ! االحتفال به وال اجلد يف أخذه

إمنـا  . فالسبيل إلجابة هذا اجلاهل ليس هو اجلواب املباشر        ..  وقد يسأله جاهل حبقيقة األلوهية    
وذا ينتهي اجلدل إال أن      .. كرها فهو ملحد  أو ين ،  حىت يعرفها فهو مؤمن    - هو تعريفه حبقيقة األلوهية   

 ! يكون مراء
ملاذا شاء أن خيلق الكائن اإلنسـاين ـذه          - سبحانه -  ليس ألحد من خلق اهللا إذن أن يسأله       

وملاذا شـاء أن جيعـل      ! وال تعطل ،  وال تعدل ،  ال متحى ،  وملاذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة      ؟  الفطرة
 ؟ ويف حدود الطاقة البشرية، اته عن طريق اجلهد البشرياملنهج اإلهلي يتحقق يف حي

ويفسـر  ،  ويراها وهي تعمل يف واقع البشرية     ؛   ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه احلقيقة        
ويعرف كيف يوجه هذا اخلـط مـن        ،  فيفقه خط سري التاريخ من ناحية     ؛  التاريخ البشري على ضوئها   

 . ناحية أخرى
ال يتحقـق يف األرض يف دنيـا    ع كما جاء به حممـد  - ثله اإلسالم هذا املنهج اإلهلي الذي مي 

وال يتحقق بالقهر اإلهلي علـى      . وال يتحقق مبجرد إبالغه للناس وبيانه     . مبجرد ترتله من عند اهللا    ،  الناس
إمنـا   .. وترتب النتائج على أسباا الطبيعية    ،  حنو ما ميضي اهللا ناموسه يف دورة الفلك وسري الكواكب         

وجتعلـه   - بقدر طاقتـها   - وتستقيم عليه ،  تؤمن به إميانا كامال   ،   بأن حتمله جمموعة من البشر     يتحقق
وجتاهد هلـذه   ؛  وجتهد لتحقيقه يف قلوب اآلخرين ويف حيام العملية كذلك        ؛  وظيفة حياا وغاية آماهلا   

جلهل البشري يف   وا،  واهلوى البشري ،  جتاهد الضعف البشري   .. الغاية حبيث ال تستبقي جهدا وال طاقة      
 .. وجتاهد الذين يدفعهم الضعف واهلوى واجلهل للوقوف يف وجه هذا املنهج          . أنفسها وأنفس اآلخرين  

على . من حتقيق هذا املنهج اإلهلي إىل احلد واملستوى الذي تطيقه فطرة البشر            - بعد ذلك كله   - وتبلغ
يف سري مراحـل  ، ومقتضيات هذا الواقع، هموال تغفل واقع؛ أن تبدأ بالبشر من النقطة اليت هم فيها فعال      

وتنـهزم يف   ؛  مث تنتصر هذه اموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تـارة            .. هذا املنهج وتتابعها  
وبقدر ما تتخذ مـن األسـاليب       ؛  بقدر ما تبذل من اجلهد    . املعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة       

 وقبل كل وسيلة  ،  وقبل كل جهد  ،  وقبل كل شيء   .. األساليبوبقدر ما توفق يف اختيار هذه       ؛  العملية
ومدى متثيلها حلقيقة هـذا املنـهج يف        . هو مدى جترد هذه اموعة هلذا الغرض      : هنالك عنصر آخر  .. 

 . وتوكلها عليه، وثقتها به، ومدى ارتباطها باهللا صاحب هذا املنهج؛ ذات نفسها
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  ..  خطته احلركية ووسيلتهوهذه هي،  هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته
؛ وهو يربيها بأحداث معركة أحـد     ،   وهذه هي احلقيقة اليت شاء اهللا أن يعلمها للجماعة املسلمة         

  .. وبالتعقيب على هذه األحداث
وحينمـا  .  حينما قصرت يف متثيل حقيقة هذا الدين يف ذات نفسها يف بعض مواقف املعركـة              

؛ وحينما غفلت عن تلك احلقيقة األولية أو نسـيتها        . عض مواقفها قصرت يف اختاذ الوسائل العملية يف ب      
حينئـذ   - وفهمت أنه من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها وتصـرفها              

أو ملا  :  " مث جاء التعقيب القرآين يردها إىل تلك احلقيقة       . وتعاين آالمها املريرة  ؛  تركها اهللا تالقي اهلزمية   
إن اهللا على كـل شـيء   . قل هو من عند أنفسكم؟ أىن هذا : ة قد أصبتم مثليها قلتم    أصابتكم مصيب 

  ..  " قدير
بـل  ،  ال يترك املسلمني عند هذه النقطـة       - كما قلنا يف سياق االستعراض للنصوص      -  ولكنه

لـذي  ا،  ويكشف هلم عن إرادة اخلري م من وراء االبتالء        ؛  يصلهم بقدر اهللا من وراء األسباب والنتائج      
  .. وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفام الواقعة

هو  .. ويتأثر بتصرف البشر إزاءه   ،   إن ترك املنهج اإلهلي يعمل ويتحقق عن طريق اجلهد البشري         
ويصلح الفطرة البشـرية ويوقظهـا      ؛  فهو يصلح احلياة البشرية وال يفسدها أو يعطلها       ،  خري يف عمومه  

ة اإلميان ال يتم متامها يف قلب حىت يتعرض اهدة الناس يف أمر هذا              ذلك أن حقيق   .. ويردها إىل سوائها  
وجماهدم باليد لدفعهم من طريق اهلدى حـني يعترضـونه          ؛  جماهدم باللسان بالتبليغ والبيان   . اإلميان

 والصرب،  والصرب على األذى  ،  وحىت يتعرض يف هذه ااهدة لالبتالء والصرب على اجلهد         .. بالقوة الباغية 
وحىت يتمحص   - فالصرب على النصر أشق من الصرب على اهلزمية        - والصرب على النصر أيضا   ،  على اهلزمية 

 . متوكلة على اهللا، ومتضي فيه راشدة صاعدة، وتستقيم اجلماعة على الطريق، ويتميز الصف، القلب
ألنـه جياهـد    . انحقيقة اإلميان ال يتم متامها يف قلب حىت يتعرض اهدة الناس يف أمر هذا اإلمي              

وهو قاعـد آمـن     ،  وتتفتح له يف اإلميان آفاق مل تكن لتتفتح له أبدا         ؛  نفسه أوال يف أثناء جماهدته للناس     
ويبلغ هو بنفسـه    ؛  مل تكن لتتبني له أبدا بغري هذه الوسيلة       ،  ويف احلياة ،  وتتبني له حقائق يف الناس    ؛  سامل

بـدون هـذه    ،  ما مل يكن ليبلغه أبـدا     ،  ته واستجاباته وبانفعاال،  وبعاداته وطباعه ،  ومبشاعره وتصوراته 
 . التجربة الشاقة املريرة
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وحىت يتعرف  ،  حىت تتعرض للتجربة واالمتحان واالبتالء    ،   وحقيقة اإلميان ال يتم متامها يف مجاعة      
. مث تتعرف هي على حقيقة اللبنات اليت تتألف منها        ؛  وعلى حقيقة غايته  ،  كل فرد فيها على حقيقة طاقته     

 . مث مدى متاسك هذه اللبنات يف ساعة الصدام، مدى احتمال كل لبنة
 " أحـد  " وهو يربيها باألحداث يف   ،  أن يعلمه للجماعة املسلمة    - سبحانه -  وهذا ما أراد اهللا   

:  " بعد بيان السبب الظاهر يف ما أصاا      ،  وهو يقول هلا  . وبالتعقيب على هذه األحداث يف هذه السورة      
:  " وهو يقـول  ..  " وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا  ،  م التقى اجلمعان فبإذن اهللا    وما أصابكم يو  

وهو يردهم إىل قدر     .. مث.  " ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب             
لـيت ال يـتم إال      فريدهم إىل حقيقة اإلميان الكـربى ا      ؛  اهللا وحكمته من وراء األسباب والوقائع مجيعا      

وتلك األيام نداوهلا بني    ،  إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله       :  " باستقرارها يف النفس املؤمنة   
ولـيمحص اهللا الـذين     ،  واهللا ال حيب الظاملني   . ويتخذ منكم شهداء  ،  وليعلم اهللا الذين آمنوا   . الناس

  ..  " آمنوا وميحق الكافرين
من وراء األسباب واألحداث واألشخاص     ،  اهللا وتدبريه وحكمته  قدر   - يف النهاية  -  وإذن فهو 

والتعقيـب  ،  يستقر يف النفس من وراء األحداث     ،  وهو التصور اإلسالمي الشامل الكامل     .. واحلركات
 . املنري على هذه األحداث

 ومتخضت املعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبرية عن طبيعة الـنفس البشـرية               2 - 
 : ومدى ما ميكن أن يبلغه يف حتقيق املنهج اإلهلي، وطبيعة اجلهد البشري، لفطرة اإلنسانيةوطبيعة ا

، ولكنها يف الوقت ذاته قابلة للنمـو واالرتقـاء         - يف واقعها  -  إن النفس البشرية ليست كاملة    
 . حىت تبلغ أقصى الكمال املقدر هلا يف هذه األرض

ممثال يف اجلماعـة     - كما هو وعلى الطبيعة    - بشرية وها حنن أوالء نرى قطاعا من قطاعات ال       
 ع وهم أصحاب حممد   ..  " كنتم خري أمة أخرجت للناس    :  " اليت متثل قمة األمة اليت يقول اهللا عنها       

فيهم الضعف وفـيهم  ، نرى جمموعة من البشر؟ فماذا نرى .. املثل الكامل للنفس البشرية على اإلطالق     
إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا اسـتزهلم          :  " ول اهللا عنهم  وفيهم من يبلغ أن يق    ،  النقص

حىت إذا فشـلتم    :  " ومن يبلغ أن يقول اهللا عنهم     .  " الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم       
منكم من يريد الدنيا ومـنكم مـن يريـد    ،  وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون      ،  وتنازعتم يف األمر  

واهللا ،  إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال     :  " وفيهم من يقول اهللا عنهم     ..  " رفكم عنهم مث ص ،  اآلخرة
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وتبلغ منهم اهلزمية ما وصفه اهللا      ،  وفيهم من ينهزم وينكشف    ..  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون   ،  وليهما
غمـا  فأثابكم  . والرسول يدعوكم يف أخراكم   ،  إذ تصعدون وال تلوون على أحد     :  " سبحانه بقوله 

  ..  " بغم لكيال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم
. كانوا يف دور التربية والتكوين    . ولكنهم كانوا يف أوائل الطريق    ؛   وكل هؤالء مؤمنون مسلمون   

ومن . ومستسلمني ملنهجه ،  مرتضني قيادته ،  مسلمني أمرهم هللا  ،  ولكنهم كانوا جادين يف أخذ هذا األمر      
وأمـره  ،  ويستغفر هلم ،  أن يعفو عنهم   ع وأمر نبيه ؛  بل رمحهم وعفا عنهم   ،  نفهمث مل يطردهم اهللا من ك     

 سـبحانه  - نعم إنه ! وبعد كل ما وقع من جراء املشورة      ،  بعد كل ما وقع منهم    ،  أن يشاورهم يف األمر   
ولكنه مل يطردهم خارج     .. وابتالهم ذلك االبتالء الشاق املرير    ،  تركهم يذوقون عاقبة تصرفام تلك     -
بعد ما بدا منكم يف التجربة من الـنقص         ،  إنكم ال تصلحون لشيء من هذا األمر      : ومل يقل هلم  ،  صفال

، مث رباهم بالتعقيـب علـى االبـتالء       ،  ورباهم باالبتالء ،  لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم     .. والضعف
؛ صـغار كما يربت الكبري علـى ال ؛ يف رمحة ويف عفو ويف مساحة   . والتوجيه إىل ما فيه من عرب وعظات      

ال ليفضحهم  ،  وخمبآت نفوسهم ،  وكشف هلم ضعفهم  . ليعرفوا ويدركوا وينضجوا  ،  وهم يكتوون بالنار  
ويـوحي  ،  ولكن ليأخذ بأيديهم  . وال لريهقهم وحيملهم ما ال يطيقون له محال       ،  وحيقرهم،  ويرذهلم،  ا

 .  حببل اهللا املتنيإليهم أن يثقوا بأنفسهم وال حيتقروها وال ييأسوا من الوصول ما داموا موصولني
وإذا . وغلبت فيهم النماذج اليت كانت يف أول املعركة معـدودة         ،  وصلوا يف النهاية   ..  مث وصلوا 

غري هيابني وال مترددين وال وجلني مـن         ع خيرجون مع رسول اهللا   ،  هم يف اليوم التايل للهزمية والقرح     
ل هلم الناس إن الناس قـد مجعـوا لكـم           الذين قا :  " ختويف الناس هلم حىت استحقوا تنويه اهللا م       

  ..  " حسبنا اهللا ونعم الوكيل: وقالوا، فزادهم إميانا، فاخشوهم
بعد . وحوسبوا كما حياسب الرجال الكبار    ،  تغريت معاملتهم  ..  وملا كربوا بعد ذلك شيئا فشيئا     
ومؤاخـذة اهللا   ؛  والذي يراجع غزوة تبوك يف سـورة بـراءة        ! ما كانوا يربتون هنا كما يربت األطفال      

وجيـد الفـرق    ؛  جيد الفرق واضحا يف املعاملة    ،  تلك املؤاخذة العسرية  ،  ورسوله للنفر القالئل املتخلفني   
وهم  .. والقوم يوم تبوك  ،  كما جيد الفارق بني القوم يوم أحد      . واضحا يف مراحل التربية اإلهلية العجيبة     

وظل فـيهم   . ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا     .. سامقولكن بلغت م التربية اإلهلية هذا املستوى ال        .. هم
 . ولكن ظل فيهم كذلك االستغفار والتوبة والرجوع إىل اهللا. واخلطأ، والنقص، الضعف
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. وال حيملها ما ال تطيـق     ،  وال يبدهلا أو يعطلها   ؛   إا الطبيعة البشرية اليت حيافظ عليها هذا املنهج       
 . ه األرضوإن بلغ ا أقصى الكمال املقدر هلا يف هذ

يف ظل هذا املنهج    ،  لتحاول وتبلغ ،   وهذه احلقيقة ذات قيمة كبرية يف إعطاء األمل الدائم للبشرية         
. إمنا بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه        ،  فهذه القمة السامقة اليت بلغتها تلك اجلماعة      . الفريد

. متخلفة يف كل شـيء .  متخلفة يف اجلاهليةوهذه اخلطى املتعثرة يف الطريق الشاق زاولتها مجاعة بشرية        
وكل ذلك يعطي البشرية أمـال كـبريا يف          .. على النحو الذي عرضنا مناذج منه يف سياق هذا الدرس         

، وال يعزل هذه اجلماعة الصاعدة    . مهما تكن قابعة يف السفح    ،  إمكان الوصول إىل ذلك املرتقى السامي     
، إمنا هي وليدة املنهج اإلهلـي     . ي ليست وليدة خارقة عابرة    فه. فيجعلها وليدة معجزة خارقة ال تتكرر     

 ! والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثري - يف حدود الطاقة البشرية، الذي يتحقق باجلهد البشري
مث ميضي  . ومن الواقع املادي الذي هي فيه     ،   هذا املنهج يبدأ بكل مجاعة من النقطة اليت هي فيها         

مث انتهى ـا يف فتـرة        .. من السفح  ..  اجلماعة من اجلاهلية العربية الساذجة     ا صعدا كما بدأ بتلك    
  .. إىل ذلك األوج السامق، وجيزة مل تبلغ ربع قرن من الزمان

وأن . أن تؤمن به  . أن تسلم اجلماعات البشرية قيادها هلذا املنهج       ..  شرط واحد ال بد أن يتحقق     
  .. وحادي خطاها يف الطريق الشاق الطويل، شعار حركتهاو، وأن تتخذه قاعدة حياا. تستسلم له

حقيقة االرتباط الوثيق يف منهج اهللا       .. وحقيقة ثالثة متخضت عنها املعركة والتعقيب عليها       - 3 
االرتباط . وبني كل معركة ختوضها مع أعدائها يف أي ميدان        ،  بني واقع النفس املسلمة واجلماعة املسلمة     

وبني النصـر أو     ..  واخللق والسلوك والتنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي      بني العقيدة والتصور  
 . فكل هذه عوام أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزمية .. اهلزمية يف كل معركة

مساحة . يعمل يف مساحة هائلة يف النفس اإلنسانية ويف احلياة البشرية          - من مث  -  واملنهج اإلهلي 
واخلطة يصيبها اخللـل    . متكاملة يف الوقت ذاته وشاملة    ،  قط واخلطوط واخليوط  متداخلة الساحات والن  

وهذه ميزة   .. والفشل حني خيتل الترابط والتناسق بني هذه الساحات كلها والنقط واخلطوط واخليوط           
والذي يتناول الـنفس    . وال يأخذها مزقا وتفاريق   ،  الذي يأخذ احلياة مجلة   ،  ذلك املنهج الكلي الشامل   

فيحركها كلها حركة واحـدة     ،  يف قبضته ،  ويلم خيوطها املتشابكة املتباعدة   ،  ياة من أقطارها مجيعا   واحل
 . وال تصيب احلياة بالتمزق واالنقسام، ال تصيب النفس بالفصام، متناسقة
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عن  - يف التعقيب القرآين   - وهذه االرتباطات املتداخلة الكثرية حديثه    ،   ومن مناذج هذا التجميع   
فهو يقرر أن اهلزمية كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضـعف           . وأثرها يف النصر واهلزمية   ،  اخلطيئة

إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض           :  " الذين تولوا بسبب مما كسبوا    
لب إىل املـؤمنني    وهم النموذج الذي يط    - كما يقرر أن الذين قاتلوا مع األنبياء ووفوا        ..  " ما كسبوا 
 : بدأوا املعركة باالستغفار من الذنوب - االقتداء به
وما ضعفوا ومـا    ،  فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا      ،  وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري       " 
وإسـرافنا يف   ،  ربنا اغفر لنا ذنوبنا   : وما كان قوهلم إال أن قالوا      - واهللا حيب الصابرين   - استكانوا
. فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخـرة       . وانصرنا على القوم الكافرين   ،  بت أقدامنا وث،  أمرنا

، ويف توجيهاته للجماعة املسلمة يسبق يه هلا عن الوهن واحلزن يف املعركـة             ..  " واهللا حيب احملسنني  
األرض وجنة عرضها السـماوات و    ،  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم    :  " توجيهها للتطهر واالستغفار  

واهللا حيب ،  والعافني عن الناس  ،  والكاظمني الغيظ ،  الذين ينفقون يف السراء والضراء    ،  أعدت للمتقني 
ومن يغفـر    - ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم   ،  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم      ،  احملسنني

كر عن سبب ذلـة أهـل       ومن قبل يذ   ..  " ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون       - الذنوب إال اهللا  
إال حببـل مـن اهللا       - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا     :  " االعتداء واملعصية : الكتاب وانكسارهم 

ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات     . وباؤوا بغضب من اهللا وضربت عليهم املسكنة       - وحبل من الناس  
 .  . " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون األنبياء بغري حق، اهللا

كما جند الكالم   ،  يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة    ،   وكذلك جند احلديث عن اخلطيئة والتوبة     
ويربط بـني جـو     . يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة     ،  وتصوير حاالت املتقني   " التقوى " عن

ىل طاعـة   وإ،  كما جند الدعوة إىل ترك الربا     . وجو املعركة  - على اختالف موضوعاا   - السورة كلها 
وكلها تطهـري للـنفس وللحيـاة       .. ،    واإلحسان،  وكظم الغيظ ،  وإىل العفو عن الناس   ،  اهللا والرسول 

 . والسورة كلها وحدة متماسكة يف التوجيه إىل هذا اهلدف األساسي إهلام .. ولألوضاع االجتماعية
 املسـلمة   فهـو يأخـذ اجلماعـة      .. عن طبيعة منهج التربية اإلسالمي     .. وحقيقة رابعة  - 4 

مث يأخـذهم بالتعقيـب علـى       ،  وما تنشئه يف النفوس من مشاعر وانفعاالت واستجابات       ،  باألحداث
وهو يف التعقيب يـتلمس كـل        .. على النحو الذي ميثله التعقيب القرآين على غزوة أحد         .. األحداث

يت يريـد هلـا أن      ويرسب فيه احلقيقة ال   ،  ليصحح تأثره ،  جانب من جوانب النفس البشرية تأثر باحلادثة      
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، وال تصورا من التصورات   ،  وال خاطرة من اخلواطر   ،  وهو ال يدع جانبا من اجلوانب     ! تستقر وتستريح 
ويكشف عن املخبـوء    ،  ويسلط عليها األنوار  ،  حىت يوجه إليها األنظار   ،  وال استجابة من االستجابات   

وبذلك ميحص  ؛  ا مكشوفة عارية  ويقف النفس جتاهه  ،  منها يف دروب النفس البشرية ومنحنياا الكثرية      
ويقر املبادىء الـيت    ؛  ويصحح املشاعر والتصورات والقيم   ؛  وينظفها ويطهرها يف وضح النور    ،  الدخائل

مما يلهم وجود    .. وأن تقوم عليها احلياة اإلسالمية املستقرة     ،  يريد أن يقوم عليها التصور اإلسالمي املتني      
  ..  يف كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاقاختاذ األحداث اليت تقع للجماعة املسلمة

، الدقة يف تناول كل موقف     .. فنجد الدقة والعمق والشمول   ،   وننظر يف التعقيب على غزوة أحد     
والشمول جلوانب  ؛  والعمق يف التدسس إىل أغوار النفس ومشاعرها الدفينة       ؛  وكل خاجلة ،  وكل حركة 

والعوامـل املتعـددة    . يل الدقيق العميق الشامل لألسباب والنتائج     وجند التحل . النفس وجوانب احلادث  
حبيـث تتمـاوج    ؛  كما جند احليوية يف التصوير واإليقاع واإلحياء      ،  املسرية للحادث ،  الفاعلة يف املوقف  

. والتعقيـب ،  وال متلك أن تقف جامدة أمام الوصف      ،  املشاعر مع التعبري والتصوير متاوجا عميقا عنيفا      
ويشيع حوهلا النشاط املؤثر واإلشـعاع    - كما لو كانت تتحرك    - يستحضر املشاهد  ،فهو وصف حي  

 . واإلحياء املثري، النافذ
فمن وسائل هذا املنهج إلنشاء آثاره       .. عن واقعية املنهج اإلهلي    .. وحقيقة خامسة كذلك   - 5 

ولكنه يطبق ويزاول    .. جمردةوال توجيهات   ،  فهو ال يقدم مبادىء نظرية    ،  مزاولته بالفعل ،  يف عامل الواقع  
  .. هو موقفه إزاء مبدأ الشورى، وأظهر مثل على واقعية املنهج يف هذه الغزوة. نظرياته وتوجيهاته

اليت تعرضت  ،  أن جينب اجلماعة املسلمة تلك التجربة املريرة       ع  لقد كان يف استطاعة رسول اهللا     
نقـول   - العدو رابض يف داخل أسوارها ذاا     و،  وهي بعد ناشئة وحماطة باألعداء من كل جانب        - هلا

لو أنـه   ،  أن جينب اجلماعة املسلمة تلك التجربة املريرة اليت تعرضت هلا          ع كان يف استطاعة رسول اهللا    
ومل ؛ وفيها ما يشري إىل أن املدينة درع حصـينة ؛ مستندا إىل رؤياه الصادقة ،  قضى برأيه يف خطة املعركة    

أو لو أنه رجع    ! الرأي الذي اجنلت املشورة عن رجحانه يف تقدير اجلماعة        أو مل يأخذ ب   ،  يستشر أصحابه 
فرأى أصحاب هذا الرأي نـادمني أن       ،  وقد خرج من بيته   ،  عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع      

 ! يكونوا قد استكرهوه على غري ما يريد
ذلك كـي جتابـه     ،  وانفذ ما استقرت عليه   . أنفذ الشورى  - وهو يقدر النتائج كلها    -  ولكنه

 ألن هذا يف تقديره   . وتبعة العمل ،  وتتعلم كيف حتتمل تبعة الرأي    ،  اجلماعة املسلمة نتائج التبعة اجلماعية    
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ومن جتنيب اجلماعة تلـك     ،  أهم من اتقاء اخلسائر اجلسيمة    ،  ويف تقدير املنهج اإلسالمي الذي ينفذه      ع
 ! وحرماا التربية، وحرماا املعرفة، ا اخلربةفتجنيب اجلماعة التجربة معناه حرما. التجربة املريرة

تثبيتا للمبـدأ يف مواجهـة نتائجـه         - بعد املعركة كذلك   -  مث جييء األمر اإلهلي له بالشورى     
  .. ويف إيضاح قواعد املنهج من ناحية، فيكون هذا أقوى وأعمق يف إقراره من ناحية. املريرة

فهو يعلم أا لن تستعد أبدا ملزاولته       ! تستعد األمة ملزاولته   إن اإلسالم ال يؤجل مزاولة املبدأ حىت        
شـر مـن     - كمبدأ الشورى  - وإن حرماا من مزاولة مبادى ء حياا األساسية       ،  إال إذا زاولته فعال   

ال  - مهما بلغت من اجلسامة    - وأن األخطاء يف مزاولته   ،  النتائج املريرة اليت تتعرض هلا يف بدء استعماله       
ومنو خربـا باحليـاة     ،  إلنه إلغاء أو وقف لنموها الذايت     ،  بل ال تربر وقفة فترة من الوقت      ،  اءهتربر إلغ 

 ! بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطالقا. والتكاليف
:  " بعد كل ما كان من نتائج الشورى يف املعركـة          -  وهذا هو اإلحياء املستفاد من قوله تعال      

 .  " ألمروشاورهم يف ا، واستغفر هلم، فاعف عنهم
عندما رفض أن يعود إىل      ع  كما أن املزاولة العملية للمبادىء النظرية تتجلى يف تصرف الرسول         

، وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاتـه     . واعتباره هذا ترددا وأرجحة   ،  الشورى بعد العزم على الرأي املعني     
ما كان لـنيب أن     :  "  املأثورة فقال قولته التربوية  . والشلل احلركي ،  من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم     

 ..  " فإذا عزمت فتوكل على اهللا    :  " مث جاء التوجيه اإلهلي األخري     "  .. يضع ألمته حىت حيكم اهللا له     
  .. التوجيه والتنفيذ - يف املنهج - فتطابق

وهناك حقيقة أخرية نتعلمها من التعقيب القرآين على مواقف اجلماعـة املسـلمة الـيت                - 6 
وهي حقيقة نافعة لنا يف طريقنا إىل        .. واليت متثل أكرم رجال هذه األمة على اهللا        ع سول اهللا صاحبت ر 

  .. استئناف حياة إسالمية بعون اهللا
وخيطئـون  ،  والبشر يبعدون أو يقربون من هذا املنهج      ،  وقيمه وموازينه ثابتة  ،   إن منهج اهللا ثابت   

وال ،  ليس شيء من أخطائهم حمسوبا على املنـهج       ولكن  . ويصيبون يف قواعد التصور وقواعد السلوك     
 . مغريا لقيمه وموازينه الثابتة

وحني ينحرفـون عنـه فإنـه       . فإنه يصفهم باخلطأ  ،   وحني خيطىء البشر يف التصور أو السلوك      
وال ينحـرف    - مهما تكن منازهلم وأقدارهم    - وال يتغاضى عن خطئهم واحنرافهم    . يصفهم باالحنراف 
 ! همهو ليجاري احنراف



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

251

وأنه من اخلري لألمة املسـلمة      ! أن تربئة األشخاص ال تساوي تشويه املنهج      ،   ونتعلم حنن من هذا   
وأن يوصف املخطئون واملنحرفون عنها بالوصف الـذي  ،  أن تبقى مبادىء منهجها سليمة ناصعة قاطعة      

. بديل قيمه وموازينـه وت، بتحريف املنهج، وأال تربر أخطاؤهم واحنرافام أبدا    - أيا كانوا  - يستحقونه
 .. فهذا التحريف والتبديل أخطر على اإلسالم من وصف كبار الشخصيات املسلمة باخلطأ أو االحنراف             

والواقع التارخيي لإلسالم ليس هو كل فعل وكـل وضـع صـنعه             . فاملنهج أكرب وأبقى من األشخاص    
املوافقة للمنهج ومبادئه وقيمـه     وإمنا هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا متام          . املسلمون يف تارخيهم  

إمنا حيسـب علـى     ؛  وعلى تاريخ اإلسالم  ،  وإال فهو خطأ أو احنراف ال حيسب على اإلسالم         .. الثابتة
من خطأ أو احنراف أو خـروج علـى        : ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه    ،  أصحابه وحدهم 

! لو كانوا مسلمني باالسم أو باللسـان      و " املسلمني " ليس هو تاريخ   " اإلسالم " إن تاريخ  .. اإلسالم
ويف أوضـاع   ،  يف تصورات الناس وسلوكهم   ،  هو تاريخ التطبيق احلقيقي لإلسالم     " اإلسالم " إن تاريخ 
فـإذا هـم    . تدور حوله حياة الناس يف إطار ثابـت       ،  فاإلسالم حمور ثابت   .. ونظام جمتمعام ،  حيام

وما لتصـرفام  ؟ فما لإلسالم وما هلم يومئذ، احملور بتاتاأو إذا هم تركوا ذلك      ،  خرجوا عن هذا اإلطار   
بل ما هلم هم يوصفون بـأم مسـلمون إذا   ؟ أو يفسر ا اإلسالم، وأعماهلم هذه حتسب على اإلسالم   

وهم إمنا كانوا مسلمني ألم يطبقون هذا املنـهج         ،  وأبوا تطبيقه يف حيام   ،  خرجوا على منهج اإلسالم   
 ! ؟ إم مسلمون: وال ألم يقولون بأفواههم، أمساءهم أمساء مسلمنيال ألن ، يف حيام

، وهو يكشف أخطاء اجلماعة املسـلمة     ،  أن يعلمه لألمة املسلمة    - سبحانه -  وهذا ما أراد اهللا   
ويعفيها من جرائر النقص والضـعف     ،  مث يرمحها بعد ذلك ويعفو عنها     ،  ويسجل عليها النقص والضعف   

 ! ذاقها جرائر هذا النقص والضعف يف ساحة االبتالءوإن يكن أ. يف حسابه
|     |     | 

 +                    ـملَّه ـرش ـوـلْ هب ما لَّهريخ وِلِه هِمن فَض اللّه ماها آتلُونَ ِبمخبي الَِّذين نبسحالَ يو
 180السماواِت واَألرِض واللّه ِبما تعملُونَ خـِبري        سيطَوقُونَ ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامِة وِللِّه ِمرياثُ         

                 ـقِر حياء ِبغاَألنِبي ملَهقَتا قَالُواْ وم بكْتناء سأَغِْني نحنو فَِقري قَالُواْ ِإنَّ اللّه لَ الَِّذينقَو اللّه ِمعس لَّقَد
 الَِّذين  182 ذَِلك ِبما قَدمت أَيِديكُم وأَنَّ اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيِد           181ونقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحِريِق     

قَالُواْ ِإنَّ اللّه عِهد ِإلَينا أَالَّ نؤِمن ِلرسوٍل حتى يأِْتينا ِبقُرباٍن تأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبِلي                    
 فَِإن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبِلك        183الْبيناِت وِبالَِّذي قُلْتم فَِلم قَتلْتموهم ِإن كُنتم صاِدِقني         ِب
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 أُجـوركُم يـوم    كُلُّ نفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت وِإنما توفَّونَ    184جآؤوا ِبالْبيناِت والزبِر والِْكتاِب الْمِنِري      
 لَتبلَـونَّ  185الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا ِإالَّ متاع الْغروِر             

قَبِلكُم وِمن الَِّذين أَشركُواْ أَذًى كَـِثريا   ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِمن          
 وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب لَتبيننه         186وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر         

     اء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتالَ تاِس وونَ         ِللنرتشا يم ناً قَِليالً فَِبئْساْ ِبِه ثَمورتاشو 187وِرِهم   نبسحالَ ت 
                 ـملَهذَاِب والْع نٍة مفَازِبم مهنبسحلُواْ فَالَ تفْعي ا لَمواْ ِبمدمحونَ أَن يِحبيواْ وا أَتونَ ِبمحفْري الَِّذين

 أَِليم ذَاب188ع ٍء قَِديريكُلِّ ش لَىع اللّهِض واَألراِت واومالس لْكِللِّه م189 و_  
|     |     | 

ولكن املعركة الدائبـة بـني اجلماعـة         - معركة أحد  - )1(انتهى االستعراض القرآين للمعركة     
معركـة اجلـدل    . هت بعـد  مل تكن قد انت    - وخباصة اليهود  - املسلمة وأعدائها احمليطني ا يف املدينة     

هذه املعركة اليت اسـتغرقت الشـطر        .. والتربص والتدبري ،  والكيد والدس ،  والتشكيك والبلبلة ،  واملراء
 . األكرب من هذه السورة

عقـب   - بعد ما كان منـهم    ،  قد أجلى بين قينقاع عن جواره يف املدينة        ع  وكان رسول اهللا  
 عند مقدمه   ع ونقض للمواثيق اليت عقدها معهم النيب      ،وحترش باملسلمني ،  من غيظ وكيد   - غزوة بدر 
ولكن كان بقـي     .. وقيام الدولة املسلمة برياسته مرتكنة إىل املسلمني من األوس واخلزرج         ،  إىل املدينة 
وكلـهم يتراسـلون     .. وغريهم من يهود خيرب وسواهم يف اجلزيرة      ،  وبنو قريظة ،  بنو النضري : من حوله 

ويكيدون للمسلمني  ،  وباملشركني يف مكة وفيما حول املدينة     ،  افقني يف املدينة  ويتصلون باملن ،  ويتجمعون
 . كيدا ال ينقطع وال يكف

 وقد ورد يف أوائل سورة آل عمران حتذير لليهود أن يصيبهم على أيدي املسلمني مـا أصـاب                  
ة يف فئتني   قد كان لكم آي   . قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد        :  " املشركني
واهللا يؤيد بنصره من يشـاء      ،  يروم مثليهم رأي العني   ،  فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة      . التقتا

الذي جاء ردا علـى      - هذا التحذير  ع فلما أبلغهم رسول اهللا    ..  " إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار     
. يا حممد : وقالوا؛   أدم يف استقباله   أساءوا - أفاعيلهم وما بدا منهم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر         

                                                 
ولكننا نرى أا ألصق ـذا      . ة األوىل يف هذا الدرس وهي متام ستني آية نزلت يف غزوة أحد             هنالك رواية أن اآلي    )1(

 . . الدرس فأحلقناها به 
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إنـك واهللا لـو قاتلتنـا       . ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ال يعرفون القتال             
الذي روت هذه السـورة منـه   ، مث مضوا يف دسهم وكيدهم. وإنك مل تلق مثلنا، لعرفت أنا حنن الناس   

حىت نزلـوا    ع فحاصرهم النيب . من العهد  ع  وبني النيب  حىت انتهى أمرهم بنقض ما بينهم     ،  الوانا شىت 
بنو قريظة وبنو النضـري     : وبقيت الطائفتان األخريان   .. فأجالهم عن املدينة إىل أذرعات    ،  على حكمه 

وسائر مـا    .. مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة       - يف الظاهر  - باملدينة على عهدمها  
وتعارفه أهـل األرض     - كتاب اهللا  - وسجله عليها السجل الصادق   ،  رخيها كله برعت فيه يهود يف تا    

 ! عن ذلك اجلنس امللعون، كلهم
 سبحانه - يبدو فيه سوء األدب مع اهللا     .  ويف هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يهود وأقاويلها       

:  مث يزيدون فيقولـون    ع وهم يبخلون بالوفاء بتعهدام املالية للرسول     . بعد سوء الفعل مع املسلمني     -
 !  " إن اهللا فقري وحنن أغنياء" 

، وكذب هذا التعلـل   ؛  الذي يدفعون به دعوة اإلسالم املوجهة إليهم      ،   ويبدو فيه التعلل الواهي   
وبكتمام ملـا   ،  هذا الوقاع الذي ينضح مبخالفتهم لعهد اهللا معهم       . وخمالفته لواقعهم التارخيي املعروف   

وقد ،  وبقتلهم أنبياءهم بغري حق   . وشرائهم به مثنا قليال   ،  ونبذه وراء ظهورهم  ،  ن احلق أمرهم اهللا ببيانه م   
 . وجاءوهم بالبينات فرفضوها، جاءوهم باخلوارق اليت طلبوها

كان هو األمر الـذي     ،  وأقاويلهم على رم  ،   وهذا الكشف املخجل ألفاعيل اليهود مع أنبيائهم      
 - هـم واملشـركون    - وتأثري كيدهم ودسهم وإيـذائهم    ،  ةيقتضيه سوء موقفهم من اجلماعة املسلم     

؛ ومبن حوهلم ،  تبصرهم مبا حوهلم  ؛  كما كانت تقتضيه تربية اهللا للجماعة املسلمة تربية واعية        . للمسلمني
وطبيعـة اآلالم  ، وطبيعة العقبات والفخـاخ املنصـوبة هلـم    ،  وتعرفهم طبيعة األرض اليت يعملون فيها     

وقد كان الكيد اليهودي للجماعة املسلمة يف املدينـة أقسـى            .. يف الطريق والتضحيات املرصودة هلم    
ولعله ما يزال أخطر ما يرصد للجماعات املسـلمة يف كـل            . وأخطر من عداوة املشركني هلم يف مكة      

  .. على مدار التاريخ، مكان
جند تـوجيههم   ..   ومن مث جند التوجيهات الربانية تتوىل على املسلمني يف ثنايا االستعراض املثري           

وكل نفس ذائقة املوت على     . فاحلياة يف هذه األرض حمدودة بأجل     . إىل حقيقة القيم الباقية والقيم الزائلة     
. فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز       .  " والكسب واخلسارة هناك  ،  إمنا اجلزاء هناك  . كل حال 

واألذى سيناهلم من أعدائهم    ،   أمواهلم وأنفسهم  وهم مبتلون يف   ..  " وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور     
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الذي يزحـزحهم عـن   ، واملضي مع املنهج، فال عاصم هلم إال الصرب والتقوى. املشركني وأهل الكتاب 
 ! النار

يبصر كـل   ،  قائما اليوم وغدا  ،   وهذا التوجيه اإلهلي للجماعة املسلمة يف املدينة ما يزال هو هو          
 .. إلعادة نشأة اإلسالم والستئناف حيـاة إسـالمية يف ظـل اهللا           ،  يقمجاعة مسلمة تعتزم سلوك الطر    

الصهيونية العامليـة والصـليبية      - وهم هم مشركني وملحدين وأهل كتاب      - يبصرها بطبيعة أعدائها  
وبطبيعـة اآلالم   ،  ويبصرها بطبيعة العقبات والفخـاخ املرصـودة يف طريقهـا          -!  العاملية والشيوعية 

ويهـون عليهـا األذى     . مبا عند اهللا  . ويعلق قلوا وأبصارها مبا هنالك    . البتالءوالتضحيات واألذى وا  
كل نفس ذائقـة   :  " - كما نادى اجلماعة املسلمة األوىل     - ويناديها. واملوت والفتنة يف النفس واملال    

ة ومـا احليـا   . فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز       . وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة    ،  املوت
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم     ؛  لتبلون يف أموالكم وأنفسكم   . الدنيا إال متاع الغرور   

  ..  " وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور. ومن الذين أشركوا أذى كثريا
وقائـدها  . وحاديها اهلـادي  . ودستورها الشامل . كتاب هذه األمة اخلالد   .  والقرآن هو القرآن  

 . األمني
  .. والطريق هو الطريق ..  وأعداؤها هم أعداؤها

|     |     | 
سـيطوقون  ،  بل هو شر هلم   ،  وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم            " 

لقد مسع اهللا قـول     . واهللا مبا تعملون خبري   ،  وهللا مرياث السماوات واألرض   . ما خبلوا به يوم القيامة    
ونقـول ذوقـوا    ،  سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق      .  اهللا فقري وحنن أغنياء    إن: الذين قالوا 

إن اهللا عهد إلينـا     : الذين قالوا . وأن اهللا ليس بظالم للعبيد    ،  ذلك مبا قدمت أيديكم   . عذاب احلريق 
، لتمقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي ق       : قل. أال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار       

فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينـات والزبـر            ؟  إن كنتم صادقني  ،  فلم قتلتموهم 
  ..  " والكتاب املنري

وعاقبة ،  ومن حتذرهم البخل  ،  عم تعنيهم ،   مل ترد يف اآلية األوىل من هذه اموعة رواية مؤكدة         
. يف شأن اليهـود   ،  ا بعدها من اآليات   ولكن ورودها يف هذا السياق يرجح أا متصلة مب         .. يوم القيامة 
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إن اهللا عهد إلينا أال نـؤمن       : وهم الذين قالوا  . الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء       - قبحهم اهللا  - فهم
 . لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار

ية الناشئة عن    والظاهر أن اآليات يف عمومها نزلت مبناسبة دعوة اليهود إىل الوفاء بالتزامام املال            
 . واإلنفاق يف سبيل اهللا ع ودعوم كذلك إىل اإلميان بالرسول ع معاهدم مع الرسول

ردا على ما    ع مع فضح تعالت اليهود يف عدم اإلميان مبحمد       ،   وقد نزل هذا التحذير التهديدي    
مبا وقع  ،  يبهمعن تكذ  ع ونزلت معه املواساة للرسول   ؛  ومن كذب تعالم  ،  بدا من سوء أدم مع رم     

الذي قتلوهم بعد ما جاءوهم بالبينـات واخلـوارق         ،  ومنهم أنبياء بين إسرائيل   . للرسل قبله مع أقوامهم   
 : كما هو معروف يف تاريخ بين إسرائيل

سـيطوقون  ،  بل هو شر هلم   ،  وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم            " 
  ..  " واهللا مبا تعملون خبري.  مرياث السماوات واألرضوهللا. ما خبلوا به يوم القيامة

كما يشمل غريهم ممـن     ،  فهو يشمل اليهود الذين خبلوا بالوفاء بتعهدام      .  إن مدلول اآلية عام   
فـال تـذهب    ،  حيفظ هلم أمـواهلم   ،  وحيسبون أن هذا البخل خري هلم     ؛  يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله     

 . باإلنفاق
 ويقرر أن ما كرتوه سيطوقونه يوم القيامة نارا       ؛  اهم عن هذا احلسبان الكاذب    والنص القرآين ينه  

يبخلون مبا آتـاهم اهللا مـن        " والتعبري يزيد هذا البخل شناعة حني يذكر أم        .. وهو ديد مفزع  .. 
 وال جلـودهم   .. فقد جاءوا إىل هذه احلياة ال ميلكون شيئا       . فهم ال يبخلون مبال أصيل هلم      ..  " فضله
شيئا مل يذكروا فضـل      " من فضله  " حىت إذا طلب إليهم أن ينفقوا     . فآتاهم اهللا من فضله فأغناهم    .. ! 

 - بعد هـذا كلـه     - وهم. وهو شر فظيع  . وحسبوا أن يف كرته خريا هلم     ،  وخبلوا بالقليل . اهللا عليهم 
فهذا الكـرت إىل    ..   " وهللا مرياث السماوات واألرض   :  " فاهللا هو الوارث  . ذاهبون وتاركوه وراءهم  

وال يبقى هلم منه إال القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته فيبقى مدخرا هلم             . مث يعود كله إىل اهللا    . أمد قصري 
 ! بدال من أن يطوقهم إياه يوم القيامة، عنده

فحسبوا أنفسـهم    - الذي آتاهم اهللا من فضله     -  مث يندد باليهود الذين وجدوا يف أيديهم املال       
 - وال إىل األضعاف املضاعفة اليت يعدها ملن يبـذل يف سـبيله           ،  ال حاجة م إىل جزائه    ،  عن اهللا أغنياء  

ما بال اهللا يطلب الينا أن نقرضه       : وقالوا يف وقاحة   - وهو ما يسميه تفضال منه ومنة اقراضا له سبحانه        
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وهو تالعـب   ! ؟  اعفةوهو ينهى عن الربا واألضعاف املض     ،  ويعطينا عليه األضعاف املضاعفة   . من مالنا 
 : باأللفاظ ينم عن القحة وسوء األدب يف حق اهللا

وقتلهم األنبيـاء   ! سنكتب ما قالوا  . إن اهللا فقري وحنن أغنياء    : لقد مسع اهللا قول الذين قالوا      " 
 .  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد، ذلك مبا قدمت أيديكم. ونقول ذوقوا عذاب احلريق، بغري حق

ولكن هذه تبلغ مبلغا عظيمـا مـن        . ود للحقيقة اإلهلية شائع يف كتبهم احملرفة       وسوء تصور اليه  
 : ومن مث يستحقون هذا التهديد املتالحق .. سوء التصور ومن سوء األدب معا

  ..  " سنكتب ما قالوا " 
 - وإىل جانبه تسجيل آثامهم السـابقة   .. فما هو مبتروك وال منسي وال مهمل      ،   لنحاسبهم عليه 

 : فكلهم جبلة واحدة يف املعصية واإلمث - ثام جنسهم وأجياهلم متضامنة فيهوهي آ
  ..  " وقتلهم األنبياء بغري حق " 

آخرها حماولتهم قتل املسـيح عليـه       ،   وقد حفظ تاريخ بين إسرائيل سلسلة أثيمة يف قتل األنبياء         
  .. ! متباهني ذا اجلرم العظيم، وهم يزعمون أم قتلوه .. السالم

  ..  " ونقول ذوقوا عذاب احلريق " 
ولتجسيم مشهد العـذاب    . هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه      " احلريق "  والنص على 

: وجزاء على القولة الشـنيعة    . قتل األنبياء بغري حق   : جزاء على الفعلة الشنيعة    .. وله وتأججه وضرامه  
 . إن اهللا فقري وحنن أغنياء

  ..  " كمذلك مبا قدمت أيدي " 
 : وال قسوة، ال ظلم فيه،  جزاء وفاقا

  ..  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد " 
وهو . بالقياس إىل اهللا تعاىل    - وهم عبيد من العبيد    - إبراز حلقيقة وضعهم  ،   والتعبري بالعبيد هنا  

 " وحنن أغنيـاء إن اهللا فقري   :  " الذي يتجلى يف قول العبيد    . وفظاعة سوء األدب  ،  يزيد يف شناعة اجلرم   
  .. والذي يتجلى كذلك يف قتل األنبياء
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هم الذي يزعمـون أـم ال    .. والذي قتلوا األنبياء، إن اهللا فقري وحنن أغنياء    : هؤالء الذين قالوا  
، حىت يأتيهم بقربان يقدمونـه    ،  أال يؤمنوا لرسول   - بزعمهم - ألن اهللا عهد إليهم    ع يؤمنون مبحمد 

وما دام حممـد مل     . على حنو ما كانت معجزة بعض أنبياء بين إسرائيل        ،   تأكله وتبهط نار ،  فتقع املعجزة 
 ! ! يقدم هلم هذه املعجزة فهم على عهد مع اهللا
لقد قتلوا هؤالء األنبياء الذين جاءوهم بـاخلوارق الـيت           ..  هنا جيبههم القرآن بواقعهم التارخيي    

 : طلبوها وجاءوهم بآيات اهللا بينات
قـل قـد   . حىت يأتينا بقربان تأكله النـار ، إن اهللا عهد إلينا أال نؤمن لرسول : الذين قالوا  " 

  " . ؟ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقني، جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم
وتبجحهم بعـد ذلـك     ،  تكشف عن كذم والتوائهم وإصرارهم على الكفر      ،   وهي جماة قوية  

 ! وافترائهم على اهللا
وهو ما لقيه إخوانه الكرام     ،  مهونا عليه ما يلقاه منهم    ،  مسليا مواسيا  ع  إىل الرسول   وهنا يلتفت 

 : من الرسل على توايل العصور
 .  " جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب املنري، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك " 

تلقـوا   - ئيلوخباصة من بين إسـرا     - واألجيال املتعاقبة .  فما هو أول رسول يتلقى بالتكذيب     
وهي  - وجاءوهم بالصحائف املتضمنة للتوجيهات اإلهلية    ،  بالتكذيب رسال جاءوهم بالبينات واخلوارق    

وما فيه من    .. فهذا هو طريق الرسل والرساالت     .. وجاءوهم بالكتاب املنري كالتوراة واإلجنيل     - الزبر
 . وهو وحده الطريق. عناء ومشقة

|     |     | 
، حيدثها عن القيم اليت ينبغي هلا أن حتـرص عليهـا          ؛  سياق إىل اجلماعة املسلمة   بعد ذلك يتجه ال   

ويهيب ا إىل الصرب والتقوى والعزم      ،  وحيدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآالمها     ؛  وتضحي من أجلها  
 : واالحتمال
فمن زحزح عن النـار وأدخـل      ،  وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة    ،  كل نفس ذائقة املوت    " 

ولتسمعن من الذين   ،  لتبلون يف أموالكم وأنفسكم   . وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور     ،  اجلنة فقد فاز  
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وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك مـن عـزم         ،  أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا        
  ..  " األمور

حمـدودة  ،  ه األرض موقوتة  حقيقة أن احلياة يف هذ    :  إنه ال بد من استقرار هذه احلقيقة يف النفس        
. ميوت ااهدون وميـوت القاعـدون     . ميوت الصاحلون ميوت الطاحلون    .. مث تأيت ايتها حتما   ؛  بأجل

وميوت اجلبنـاء   ،  ميوت الشجعان الذين يأبون الضيم    . ميوت املستعلون بالعقيدة وميوت املستذلون للعبيد     
وميوت التـافهون   ،  ت الكبرية واألهداف العالية   ميوت ذوو االهتماما   .. احلريصون على احلياة بأي مثن    

 . الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص
وتفـارق هـذه    ،  كل نفس تذوق هذه اجلرعة     ..  " كل نفس ذائقة املوت    ..  "  الكل ميوت 

إمنا الفارق  . ال فارق بني نفس ونفس يف تذوق هذه اجلرعة من هذه الكأس الدائرة على اجلميع               .. احلياة
 : الفارق يف املصري األخري. الفارق يف قيمة أخرى. خريف شيء آ
  ..  " فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز. وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة " 

القيمة . وهذا هو املصري الذي يفترق فيه فالن عن فالن        . هذه هي القيمة اليت يكون فيها االفتراق      
 : صري املخوف الذي يستحق أن حيسب له ألف حسابوامل. الباقية اليت تستحق السعي والكد

  ..  " فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز " 
وكأمنا للنار جاذبية تشد    ! ويلقي ظله ،  ويرسم هيئته ،  بذاته يصور معناه جبرسه    " زحزح "  ولفظ

ليخلصه من جاذبيتها   فهو يف حاجة إىل من يزحزحه قليال قليال         ! ويدخل يف جماهلا  ،  إليها من يقترب منها   
  .. فقد فاز .. ويدخل اجلنة، ويستنقذ من جاذبيتها، فمن أمكن أن يزحزح عن جماهلا! املنهومة

. وهو كذلك يف حقيقتـه ويف طبيعتـه       ! فيه حركة وشد وجذب   . بل مشهد حي  .  صورة قوية 
ة عن جاذبيـة  أليست النفس يف حاجة إىل من يزحزحها زحزح  ؟  أليست للمعصية جاذبية  ! فللنار جاذبية 

يظـل   - حىت مع احملاولة واليقظة الدائمة     - أليس اإلنسان ! وهذه هي زحزحتها عن النار    ! بلى؟  املعصية
حـني يـدرك    ؛  وهذه هي الزحزحة عن النـار     ! بلى؟  إال أن يدركه فضل اهللا     .. أبدا مقصرا يف العمل   

 ! فيزحزحه عن النار، اإلنسان فضل اهللا
  ..  " ع الغروروما احلياة الدنيا إال متا " 
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املتاع الذي  . إا متاع الغرور   .. وال متاع الصحو واليقظة   ،  ولكنه ليس متاع احلقيقة   .  إا متاع 
املتـاع الـذي    . فأما املتاع احلق  ! أو املتاع الذي ينشىء الغرور واخلداع     . خيدع اإلنسان فيحسبه متاعا   

 . د الزحزحة عن النارهو الفوز باجلنة بع .. فهو ذاك .. يستحق اجلهد يف حتصيله
عندما تكون النفس قد أخرجت من حساا       .  وعندما تكون هذه احلقيقة قد استقرت يف النفس       

وأخرجت من حساا حكايـة      - إذ كل نفس ذائقة املوت على كل حال        - حكاية احلرص على احلياة   
وقـد  . ألمـوال واألنفـس   عندئذ حيدث اهللا املؤمنني عما ينتظرهم من بالء يف ا          .. متاع الغرور الزائل  

 : استعدت نفوسهم للبالء
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومـن الـذين           ،  لتبلون يف أموالكم وأنفسكم    " 

  ..  " وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور. أشركوا أذى كثريا
وال بد مـن    ،  األنفسوال بد من أذى يف األموال و      ،  ال بد من بالء   .  إا سنة العقائد والدعوات   

 . صرب ومقاومة واعتزام
 . بينما حفت النار بالشهوات. وقد حفت اجلنة باملكاره.  إنه الطريق إىل اجلنة

وتنـهض  ،  إلنشاء اجلماعة اليت حتمـل هـذه الـدعوة        ،   مث إنه هو الطريق الذي ال طريق غريه       
وهو طريق املزاولة   .  والقوة واالحتمال  وإخراج مكنوناا من اخلري   ؛  طريق التربية هلذه اجلماعة   . بتكاليفها

 . واملعرفة الواقعية حلقيقة الناس وحقيقة احلياة؛ العملية للتكاليف
فهؤالء هم الذين يصـلحون حلملـها إذن        .  ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا       

 . فهم عليها مؤمتنون. والصرب عليها
وبقـدر  ،  در ما يصيبهم يف سبيلها من عنت وبالء       بق،   وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو      

 . مهما تكن األحوال، فال يفرطوا فيها بعد ذلك. ما يضحون يف سبيلها من عزيز وغال
وتنميهـا  ،  فاملقاومة هي اليت تستثري القوى الكامنـة      .  وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة     

وتتصل ؛  هذه القوى لتتأصل جذورها وتتعمق    والدعوة اجلديدة يف حاجة إىل استثارة       . وجتمعها وتوجهها 
  .. بالتربة اخلصبة الغنية يف أعماق الفطرة

وهم يزاولون احلياة واجلهاد مزاولـة      ؛  وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم       
وهم يرون كيف   . وحقيقة اجلماعات واتمعات  . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها    . عملية واقعية 
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ويعرفون مداخل الشيطان إىل هذه     . مع الشهوات يف أنفسهم ويف أنفس الناس      ،  رع مبادىء دعوم  تصط
 ! ومسارب الضالل، ومزالق الطريق، النفوس

جيعـل  ،  وال بد فيها من سـر     ،  لكي يشعر املعارضون هلا يف النهاية أنه ال بد فيها من خري            ..  مث
 أفواجا .. فعندئذ قد ينقلب املعارضون هلا إليها      .. نأصحاا يالقون يف سبيلها ما يالقون وهم صامدو       

 ! يف اية املطاف.. 
وحيافظ يف ثنايا الصراع املرير على تقـوى  ؛ وما يصرب على ما فيها من مشقة  .  إا سنة الدعوات  

وال ييأس من رمحة اهللا ويقطع أمله يف نصـره وهـو يعـاين              ؛  فال يشط فيعتدي وهو يرد االعتداء     ،  اهللا
 : ما يصرب على ذلك كله إال أولو العزم األقوياء .. دالشدائ

  ..  " وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور " 
وما ينتظرها من أذى    .  وهكذا علمت اجلماعة املسلمة يف املدينة ما ينتظرها من تضحيات وآالم          

ولكنها سـارت يف     .. اومن املشركني أعدائه  . من أهل الكتاب من حوهلا    . وبالء يف األنفس واألموال   
لقد كانت تستيقن أن كل نفـس ذائقـة          .. ومل تنكص على أعقاا   ،  ومل تتراجع ،  مل تتخاذل . الطريق
وأن احلياة الدنيا   . وأنه من زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز        . وأن توفية األجور يوم القيامة    . املوت

ويف هذا الطريـق القاصـد      ؛  وفة كانت تقف  على هذه األرض الصلبة املكش     .. ما هي إال متاع الغرور    
والطريـق  . واألرض الصلبة املكشوفة باقية ألصحاب هذه الدعوة يف كل زمان          .. الواصل كانت ختطو  

وهم ؛  تتواىل القرون واألجيال  ،  وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها    . القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان     
  .. والقرآن هو القرآن .. الماضون يف الكيد هلا من وراء القرون واألجي

، وختتلف وسائل الدعاية ضد اجلماعة املسلمة     ؛   وختتلف وسائل االبتالء والفتنة باختالف الزمان     
:  ولكن القاعدة واحـدة  .. ووسائل إيذائها يف مسعتها ويف مقوماا ويف أعراضها ويف أهدافها وأغراضها 

أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الـذين أشـركوا         لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين        " 
 !  " أذى كثريا

وصور من دعايتـهم للبلبلـة      ؛   ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب واملشركني        
وهذه الصور تتجدد مـع     . وأحيانا يف أصحاا وقيادا   ،  أحيانا يف أصول الدعوة وحقيقتها    . والتشكيك

وإىل ،  وتوجه كلها إىل اإلسالم يف أصوله االعتقاديـة       ،  اية اجلديدة وتتنوع بابتداع وسائل الدع   . الزمان
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فال خترج على هذه القاعدة اليت كشف اهللا عنها للجماعة املسـلمة            . اجلماعة املسلمة والقيادة اإلسالمية   
  .. وطبيعة األعداء الراصدين هلا يف الطريق، وهو يكشف هلا عن طبيعة الطريق، األوىل

وأن ،  القرآين رصيدا للجماعة املسلمة كلما مهت أن تتحرك ـذه العقيـدة         ويبقى هذا التوجيه  
، ووسائل الدعايـة احلديثـة    ،  فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة    ؛  حتاول حتقيق منهج اهللا يف األرض     

، يبقى هذا التوجيه القرآين حاضرا جيلو ألبصارها طبيعة هذه الدعوة          .. ومتزيق أوصاهلا ،  لتشويه أهدافها 
ويبث يف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد         . وطبيعة أعدائها الراصدين هلا يف الطريق     . بيعة طريقها وط

وحني يصـيبها االبـتالء   ، وحني تعوي حوهلا بالدعاية ،  فتعرف حني تتناوشها الذئاب باألذى    ؛  اهللا ذاك 
 ! وأا ترى معامل الطريق، أا سائرة يف الطريق .. والفتنة

 .. بشر باالبتالء واألذى والفتنة واالدعاء الباطل عليها وإمساعها ما يكره وما يؤذي            ومن مث تست  
وتستيقن أن الصرب   . ألا تستيقن منه أا ماضية يف الطريق اليت وصفها اهللا هلا من قبل            ،  تستبشر ذا كله  

ومتضي يف طريقها   ؛  ذىويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها االبتالء واأل       . والتقوى مها زاد الطريق   
  .. ويف عزم أكيد .. يف صرب ويف تقوى .. إىل األمل املنشود، املوعود

|     |     | 
مث ميضي السياق القرآين يفضح موقف أهل الكتاب يف خمالفتهم عن عهد اهللا معهم يـوم آتـاهم     

 : حني يسألون عنه، وكتمام ملا ائتمنهم عليه منه. ونبذهم له. الكتاب
، فنبذوه وراء ظهورهم  . لتبيننه للناس وال تكتمونه   :  أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب      وإذ " 

 !  " فبئس ما يشترون. واشتروا به مثنا قليال
وأبـرز   - وخباصة اليهود  -  وقد تضمن سياق السورة الكثري من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم         

إلحداث البلبلة واالضـطراب يف     ،  ولبسه بالباطل ،  نههذه األفاعيل واألقاويل كتمام للحق الذي يعلمو      
ويف تصديقه هلا   ،  ويف وحدة األسس واملبادىء بينه وبني األديان قبله       ،  ويف صحة اإلسالم  ،  مفهوم الدين 
وأنه من ذات املصدر    ؛  وكانت التوراة بني أيديهم يعلمون منها أن ما جاء به حممد حق            .. وتصديقها له 

  .. ةالذي جاءم منه التوار
قـد   - سبحانه - حني ينكشف أيضا أن اهللا    ؛   فاآلن يبدو هذا املوقف منهم بشعا غاية البشاعة       

وأـم  . وال يكتموه أو خيفـوه    ،  ويبلغوه،  أن يبينوه للناس   - وهو يعطيهم الكتاب   - أخذ عليهم العهد  
 : ركةفيمثله يف ح؛ والتعبري جيسم إمهاهلم وإخالفهم للعهد - نبذوا هذا العهد مع اهللا
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 !  " فنبذوه وراء ظهورهم " 
 : ابتغاء مثن قليل،  وأم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة

 .  " واشتروا به مثنا قليال " 
، وكله مثن قليل  ! ومصلحة شخصية لألحبار أو قومية لليهود     ،   هو عرض من أعراض هذه األرض     
وما أقل هذا املتاع متاعـا      ! هد اهللا فما أقل هذا الثمن مثنا لع     ! ولو كان ملك األرض كلها طوال الدهور      

 ! حني يقاس مبا عند اهللا
 !  " فبئس ما يشترون " 

|     |     | 
، سأل اليهود عـن شـيء      ع عن ابن عباس أن النيب     - بإسناده - وقد ورد يف رواية للبخاري    

، ذلك إليـه  واستحمدوا ب ،  فخرجوا قد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه        ،  وأخربوه بغريه ،  فكتموه إياه 
 : وأنه يف هذا نزلت آية. وفرحوا مبا أتوا من كتمام ما سأهلم عنه

فال حتسبنهم مبفازة مـن     ،  وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا     ،  ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا      " 
  ..  " العذاب وهلم عذاب أليم

 من املنافقني يف عهد     أن رجاال ،  عن أيب سعيد اخلدري    - بإسناده -  ويف رواية أخرى للبخاري   
 وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا    ،  إىل الغزو وختلفوا عنه    ع كانوا إذا خرج رسول اهللا     ع رسول اهللا 

:  " فرتلـت . وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا     ،  من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا     ع فإذا قدم رسول اهللا    ع
  " .  .. . ا مل يفعلواال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مب

فكثريا ما يكون الذي وقع هـو       .  ومسألة نزول آية بعينها يف مسألة بعينها ليست قطعية يف هذا          
أو تكون اآلية منطبقة على احلادثة فيقـال        . فريوى أا نزلت فيها   . االستشهاد باآلية على حادثة بعينها    

 .  بقولومن مث ال جنزم يف الروايتني .. إا نزلت فيها: كذلك
وكتمام ملا ائتمنهم اهللا عليه     ،  فهناك مناسبة يف السياق عن أهل الكتاب      ،   فأما إذا كانت األوىل   

، ويقولون غري احلق وميضون يف الكذب واخلداع      . مث هم يكتمونه  . من الكتاب ليبيننه للناس وال يكتمونه     
 ! حىت ليطلبوا أن حيمدوا على بيام الكاذب وردهم املفتري
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. ففي سياق السورة حديث عن املنافقني يصلح أن تلحق به هذه اآليـة            ،   إذا كانت الثانية    وأما
منوذج الرجال الذين   . ويوجد يف كل مجاعة    ع وهي تصور منوذجا من الناس يوجد على عهد الرسول        

فـإن غلـب    . فيقعدون متخلفني عـن الكفـاح     ،  وتكاليف العقيدة ،  يعجزون عن احتمال تبعة الرأي    
 .. ونسبوا إىل أنفسهم التعقل واحلصافة واألناة     ،  وهزموا رفعوا هم رؤوسهم ومشخوا بأنوفهم     املكافحون  

؛ فإن أصحابنا هؤالء يتظاهرون بأم كانوا مـن مؤيـدي خطتـهم           ،  أما إذا انتصر املكافحون وغنموا    
 ! وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا، وينتحلون ألنفسهم يدا يف النصر

منوذج يرمسه التعـبري القـرآين يف ملسـة أو    . لبشرية يقتات اجلنب واالدعاء إنه منوذج من مناذج ا 
 . وتلك طريقة القرآن .. ومساته خالدة يف الزمان، فإذا مالحمه واضحة للعيان. ملستني

وإن الذي ينتظرهم عذاب أليم     . أم ال جناة هلم من العذاب      ع  هؤالء الناس يؤكد اهللا للرسول    
 : عنيال مفر هلم منه و ال م

 .  " فال حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم " 
؟ فأين املفازة إذن  . القادر على كل شيء   . مالك السماوات واألرض  .  والذي يتوعدهم به هو اهللا    

 ؟ وكيف النجاة
  ..  " واهللا على كل شيء قدير، وهللا ملك السماوات واألرض " 

|     |     | 
 +   ملِْق الساِب         ِإنَّ ِفي خِلي األلْباٍت لِّأُواِر آليهالنِل وِتالَِف اللَّياخِض واَألراِت و190او  الَِّذين 

               لَقْـتا خا منبِض راَألراِت واوملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو وِبِهمنج لَىعا وودقُعا وامِقي ونَ اللّهذْكُري
  انحباِطالً سذا باِر     هالن ذَابا عفَِقن 191ك            ِمـن ا ِللظَّاِلِمنيمو هتيزأَخ فَقَد ارِخِل الندن تم كا ِإننبر 

وبنا وكَفِّـر    ربنا ِإننا سِمعنا مناِديا يناِدي ِلِإلمياِن أَنْ آِمنواْ ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا ذُن              192أَنصاٍر  
 ربنا وآِتنا ما وعدتنا علَى رسِلك والَ تخِزنا يوم الِْقيامِة ِإنـك الَ              193عنا سيئَاِتنا وتوفَّنا مع األبراِر      

   ادالِْميع ِلفخاِملٍ       194تلَ عمع ي الَ أُِضيعأَن مهبر ملَه ابجتـكُم   فَاسضعأُنثَى ب ن ذَكٍَر أَونكُم مم 
                مهـننَّ عقُِتلُواْ ُألكَفِّـرلُواْ وقَاتِبيِلي وأُوذُواْ ِفي سو اِرِهمواْ ِمن ِديِرجأُخواْ وراجه ٍض فَالَِّذينعن بم

      ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مهِخلَنُألدو ئَاِتِهمياِب           سالثَّـو ـنسح هِعند اللّهن ِعنِد اللِّه وا مابثَو 
 متاع قَِليلٌ ثُم مأْواهم جهنم وِبـئْس الِْمهـاد          196 الَ يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد         195
197       ت اتنج ملَه مهباْ رقَوات ا            لَِكِن الَِّذينمِعنِد اللِّه و نالً مزا نِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تج
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 وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَيكُم ومآ أُنِزلَ ِإلَـيِهم               198ِعند اللِّه خير لَِّألبراِر     
   رتشِللِّه الَ ي اِشِعنيخ                 ـِريعس ِإنَّ اللّـه ِهـمبر ِعنـد مهرأَج ملَه لَـِئكا قَِليالً أُوناِت اللِّه ثَمونَ ِبآي

  _200 يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 199الِْحساِب 
|     |     | 

من مقومات  : هو الدرس األخري يف السورة اليت ضمت ذلك احلشد الضخم الذي استعرضناه           هذا  
مث يف  ،  وتقرير هذه املقومات وجتليتها من الغبش واللبس يف اجلدل مع أهل الكتـاب            . التصور اإلسالمي 

وتعلـيم  . وبيان طبيعة هذا املنهج اإلهلي وتكاليفه يف األنفس واألمـوال         . اجلدل مع املنافقني واملشركني   
وكيف تتجـرد   ،  وكيف تستقبل االبتالء بالسراء والضراء    ،  اجلماعة املسلمة كيف تنهض ذه التكاليف     

واستعرضناه يف  ،  إىل آخر ما ضمه سياق السورة      .. هلذه العقيدة وتكاليفها الضخمة يف األنفس واألموال      
  .. اجلزئني الثالث والرابع من هذه الظالل

متناسـقة يف    - أو هـذه اإليقاعـات األخـرية       -  األخري يف السورة    فاألن جييء هذا اإليقاع   
 موضوعها ويف أسلوا مع ذلك احلشد من اإليقاعات من ناحية املوضوع ومن ناحية األداء 

ويشي ؛  حيمل بذاته دالئل اإلميان وآياته    ،  إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح     :  جتيء حبقيقة عميقة  
إمنا يدرك هذه    .. وحسابا وجزاء ،  حي بأن وراء هذه احلياة الدنيا آخرة      ويو؛  وراءه من يد تدبره حبكمة    

، من النـاس   " أولو األلباب  " ويسمع هذه اإلحياءات  ،  ويرى هذه احلكمة  ،  ويقرأ هذه اآليات  ،  الدالئل
 ! وذه اآليات الباهرة مغمضي األعني غري واعني، الذين ال ميرون ذا الكتاب املفتوح

والصلة الوثيقة بينه وبني     " الكون " ل أحد مقومات التصور اإلسالمي عن هذا       وهذه احلقيقة متث  
وداللة هذا الكون بذاتـه     ؛  والتفاهم الداخلي الوثيق بني فطرة الكون وفطرة اإلنسان        " اإلنسان " فطرة

 " قصـد  " و " حكمة " و " غاية " وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه من      ؛  على خالقه من جهة   
الكـون   " إله " و " الكون " من " اإلنسان " وهي ذات أمهية بالغة يف تقرير موقف       .. ة أخرى من جه 

 . )1(فهي ركيزة من ركائز التصور اإلسالمي للوجود . سبحانه وتعاىل
وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء      " ألويل األلباب  " يلي هذه احلقيقة يف سياق الدرس استجابة اهللا       

وما يوحي به من    ،  ويتأملون ما ينطق به من اآليات     ،  برون كتاب الكون املفتوح   وهم يتد ؛  خاشع منيب 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " فكرة اإلسالم عن اهللا والكون واحلياة واإلنسان "  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته )1(
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والنهوض بتكاليف هذا   ،  استجابته هلم استجابة توجيهية إىل العمل واجلهاد والتضحية والصرب         .. الغايات
مع التهوين من شـأن الـذين        .. الذي ثابوا به من جولتهم اخلاشعة يف كتاب الكون املفتوح         ،  اإلميان

اليت ينبغـي   ،  وإبراز القيم الباقية يف اجلزاء األخروي     . كفروا وما قد يستمتعون به من أعراض هذه احلياة        
 . أن حيفل ا املؤمنون األبرار

يرد هنا يف هذا    ،   وعطفا على احلديث الطويل يف السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من املؤمنني           
اليت تتناسق مـع    ،  ويربز من صفام صفة اخلشوع    ،  ناسبوجزاؤه امل ،  القطاع األخري ذكر الفريق املؤمن    

وصفة احلياء من اهللا أن يشتروا      . ودعائهم اخلاشع املنيب  ،  مشهد أويل األلباب أمام كتاب الكون املفتوح      
 . وتقدم وصفهم يف السورة، كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب، بآياته مثنا قليال

، ومتثل خصائصـها املطلوبـة    ،  يهات اإلهلية للجماعة املسلمة    مث جتيء اآلية اخلامتة تلخص التوج     
 : واليت ا يكون الفالح، وتكاليفها احملددة

  ..  " لعلكم تفلحون، واتقوا اهللا، ورابطوا، وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصربوا " 
 . قويتسق معها كل االتسا، وموضوعاا الرئيسية،  وهو ختام يناسب حمور السورة األصيل

|     |     | 
الـذين  . آليات ألويل األلبـاب  ،  واختالف الليل والنهار  ،  إن يف خلق السماوات واألرض     " 

ربنا ما خلقـت    : ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض    ،  يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم     
 للظـاملني مـن   ومـا ، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته   . فقنا عذاب النار  ! سبحانك. هذا باطال 
وكفر عنا  ،  ربنا فاغفر لنا ذنوبنا   . فآمنا. أن آمنوا بربكم  : ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان     . أنصار
إنك ال ختلـف    ،  وال ختزنا يوم القيامة   ،  ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك     . وتوفنا مع األبرار  ،  سيئاتنا
  "  ..  .. . امليعاد

ما اآليات اليت تتراءى ألويل     ؟  وات واألرض واختالف الليل والنهار     ما اآليات اليت يف خلق السما     
وهم يذكرون اهللا قيامـا     ،  األلباب عندما يتفكرون يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار         

؟ وما عالقة التفكر يف هذه اآليات بذكرهم اهللا قياما وقعـودا وعلـى جنـوم     ؟  وقعودا وعلى جنوم  
 : التفكر فيها إىل هذا الدعاء اخلاشع الواجفوكيف ينتهون من 

  ..  " فقنا عذاب النار! ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك " 
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 ؟  إىل اية ذلك الدعاء
.  إن التعبري يرسم هنا صورة حية من االستقبال السليم للمؤثرات الكونيـة يف اإلدراك السـليم               

بالليـل  ،  ملعروضة لألنظار واألفكار يف صميم الكون     وصورة حية من االستجابة السليمة هلذه املؤثرات ا       
 . والنهار

الذي ال تفتـأ    ؛   والقرآن يوجه القلوب واألنظار توجيها مكررا مؤكدا إىل هذا الكتاب املفتوح          
تستجيش يف الفطرة السليمة إحساسا باحلق املستقر       ،  فتتبدى يف كل صفحة آية موحية     ،  صفحاته تقلب 

ومودعـه  ،  ورغبة يف االستجابة خلالق هذا اخللق     ،  هذا البناء  " تصميم"  ويف،  يف صفحات هذا الكتاب   
 .. أولـو اإلدراك الصـحيح   .. وأولو األلباب! ! ! مع احلب له واخلشية منه يف ذات األوان     ،  هذا احلق 

وال يغلقون املنافذ بينهم وبني هذه      ،  وال يقيمون احلواجز  ؛  يفتحون بصائرهم الستقبال آيات اهللا الكونية     
، وتشف مـداركهم  ،  فتتفتح بصائرهم ،  ويتوجهون إىل اهللا بقلوم قياما وقعودا وعلى جنوم       . ياتاآل

باإلهلـام  . وقوام فطرتـه  ،  وعلة نشأته ،  وتدرك غاية وجوده  ،  وتتصل حبقيقة الكون اليت أودعها اهللا إياه      
 . الذي يصل بني القلب البشري ونواميس هذا الوجود

لو فتحنا لـه بصـائرنا وقلوبنـا        . هد اختالف الليل والنهار   ومش،   ومشهد السماوات واألرض  
، لو استنقذنا حسنا من مهود اإللـف      . لو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة        . وإدراكنا

وألحسسنا أن وراء ما فيه من تناسـق ال         ،  والهتزت له مشاعرنا  ،  الرتعشت له رؤانا   .. ومخود التكرار 
ووراء ما فيه من إحكام ال بد من نـاموس  ؛ ما فيه من نظام ال بد من عقل يدبرووراء ؛ بد من يد تنسق 

وال ميكن أن يكـون     ،  وال ميكن أن يكون جزافا    ،  وأن هذا كله ال ميكن أن يكون خداعا        .. ال يتخلف 
 . باطال

ظاهرتان ناشئتان مـن  ،  وال ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوين الرائع أن نعرف أن الليل والنهار    
أو  " اجلاذبيـة  " وال أن تناسق السماوات واألرض مرتكز إىل      . ورة األرض حول نفسها أمام الشمس     د

وهي يف كلتا احلالتني ال تقدم وال تؤخر يف استقبال هذه           ،  هذه فروض تصح أو ال تصح      .. غري اجلاذبية 
أيا كـان    - ذه النواميس وه .. واستقبال النواميس اهلائلة الدقيقة اليت حتكمها وحتفظها      ،  العجيبة الكونية 

يف خلـق السـماوات واألرض      ،  وآيـة احلـق   ،  هي آية القدرة   - امسها عند الباحثني من بين اإلنسان     
 . واختالف الليل والنهار
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 والسياق القرآين هنا يصور خطوات احلركة النفسية اليت ينشئها استقبال مشـهد السـماوات              
وهو يف الوقت ذاتـه تصـوير       ،  األلباب تصويرا دقيقا  واختالف الليل والنهار يف مشاعر أويل       ،  واألرض

والتجـاوب  ،  ويف التخاطب معه بلغته   ،  يف التعامل مع الكون   ،  يلفت القلوب إىل املنهج الصحيح    ،  إحيائي
 " معرفـة  " وجيعل من كتاب الكون املفتوح كتاب     . واالنطباع بإشاراته وإحياءاته  ،  مع فطرته وحقيقته  

 . )1(ومبا تبدعه يد اهللا ، لإلنسان املؤمن املوصول باهللا
 ..  " قياما وقعودا وعلى جنـوم    :  "  وإنه يقرن ابتداء بني توجه القلب إىل ذكر اهللا وعبادته         

، فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة     .. وبني التفكر يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار        
 . ني احلركتني حبقيقتني هامتنيفيوحي ذا اجلمع ب .. وجيعله جانبا من مشهد الذكر

، وتتبع يد اهللا املبدعـة    ،  والتدبر يف كتاب الكون املفتوح    ،  أن التفكر يف خلق اهللا    :  احلقيقة األوىل 
وذكر هللا من   ،  هو عبادة هللا من صميم العبادة      .. وتقلب صفحات هذا الكتاب   ،  وهي حترك هذا الكون   

ويف قواه  ،  ويف نواميسه وسننه  ،  بحث يف تصميم الكون   اليت ت ،  ولو اتصلت العلوم الكونية   . صميم الذكر 
والشـعور  ،  لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره         .. ويف أسراره وطاقاته  ،  ومدخراته

 ذه العلوم  - والستقامت احلياة . لتحولت من فورها إىل عبادة خلالق هذا الكون وصالة        . جبالله وفضله 
ويقطع ما بـني العلـوم      ،  يقطع ما بني الكون وخالقه    ،  جتاه املادي الكافر  ولكن اال . واجتهت إىل اهللا   -

لعنـة تطـارد     - أمجل هبة من اهللا لإلنسان     - ومن هنا يتحول العلم   ؛  الكونية واحلقيقة األزلية األبدية   
وإىل خواء روحي يطـارد اإلنسـان       ،  وإىل حياة قلقة مهددة   ،  وحتيل حياته إىل جحيم منكرة    ،  اإلنسان
 !  اجلباركاملارد

إال للقلوب الـذاكرة    ،  ال تتجلى على حقيقتها املوحية    ،  أن آيات اهللا يف الكون    :  واحلقيقة الثانية 
وهم يتفكرون يف خلق السماوات      - وأن هؤالء الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم        . العابدة

الكـربى املنطويـة يف خلـق       هم الذين تتفتح لبصائرهم احلقـائق        - واألرض واختالف الليل والنهار   
وهم الذين يتصلون من ورائها باملنهج اإلهلي املوصـل إىل          ،  السماوات واألرض واختالف الليل والنهار    

ويصلون إىل أسرار بعض القـوى      ،  فأما الذين يكتفون بظاهر من احلياة الدنيا       .. النجاة واخلري والصالح  

                                                 
دار الشروق " .  " كرة اإلسالم عن اهللا والكون واحلياة واإلنسان     ف"  كتاب خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته       )1(
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، ويدمرون أنفسهم مبا يصلون إليه من هذه األسرار       فهم يدمرون احلياة     - بدون هذا االتصال   - الكونية
 ! مث ينتهون إىل غضب اهللا وعذابه يف اية املطاف. وإىل قلق خانق، وحيولون حيام إىل جحيم نكد

تعرضهما هذه الصورة اليت يرمسهـا القـرآن ألويل األلبـاب يف حلظـة       ،   فهما أمران متالزمان  
 . االستقبال واالستجابة واالتصال

كمـا متثـل    . واستعداده للتلقي ،  وتفتح اإلدراك ،  وشفافية الروح ،  ا حلظة متثل صفاء القلب     إ
  .. االستجابة والتأثر واالنطباع

فـال عجـب أن يكـون       . وحلظة استقبال ،  وهي ذا الوصف حلظة اتصال    .  إا حلظة العبادة  
 خلـق السـماوات واألرض      وأن يكون جمرد التفكـر يف     ؛  االستعداد فيها إلدراك اآليات الكونية أكرب     

ومـن مث   . وإلدراك أا مل ختلق عبثا وال بـاطال       ،  ملهما للحقيقة الكامنة فيها   ،  واختالف الليل والنهار  
 . للخطة الواصلة، تكون احلصيلة املباشرة

  "  .. ! ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك " 
واحلق أصيل  . واحلق قانونه . احلق قوامه . ولكن ليكون حقا  .  ما خلقت هذا الكون ليكون باطال     

، وهو يسري وفق نـاموس    ! كما تقول بعض الفلسفات    " عدما " فهو ليس ،  إن هلذا الكون حقيقة   . فيه
وهو حمكوم يف وجوده ويف حركته      . فليس متروكا للمصادقة  ،  وهو ميضي لغاية  . فليس متروكا للفوضى  

 . ويف غايته باحلق ال يتلبس به الباطل
من التفكـر يف خلـق السـماوات         " أويل األلباب  " اليت متس قلوب  ،  ىل هذه هي اللمسة األو   

وهي اللمسة اليت تطبع حسهم باحلق      . واألرض واختالف الليل والنهار بشعور العبادة والذكر واالتصال       
 : فتطلق ألسنتهم بتسبيح اهللا وترتيهه عن أن خيلق هذا الكون باطال، األصيل يف تصميم هذا الكون

  "  .. ! سبحانك. قت هذا باطالربنا ما خل " 
 . جتاه ملسات الكون وإحياءاته،  مث تتواىل احلركات النفسية

  .. . وما للظاملني من أنصـار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . فقنا عذاب النار   .. .  " 
 ..  " 

 والنهار مـن    بني إدراك ما يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل        ،   فما العالقة الوجدانية  
 ؟ وبني هذه االرتعاشة املنطلقة بالدعاء اخلائف الواجف من النار، حق
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أن هناك   - عند أويل األلباب   - معناه،   إن إدراك احلق الذي يف تصميم هذا الكون ويف ظواهره         
وال . وأن هناك حقا وعدال وراء حياة الناس يف هذا الكوكب         ،  وأن هناك حكمة وغاية   ،  تقديرا وتدبريا 

وال بد إذن من دار غري هذه الدار يتحقق         .  إذن من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال           بد
 . فيها احلق والعدل يف اجلزاء

. تتداعى حلقاا يف حسهم على هذا النحـو السـريع         ،   فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة     
املصـاحب  ،  هو اخلاطر األول  ،  يقيهم منها فيكون الدعاء إىل اهللا أن      ،  لذلك تقفز إىل خياهلم صورة النار     

مث  .. وهي لفتة عجيبة إىل تداعي املشاعر عنـد ذوي البصـائر           .. إلدراك احلق الكامن يف هذا الوجود     
واإليقـاع  ،  ذي النغم العـذب   ،  اخلاشع الواجف الراجف املنيب   ،  تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء الطويل    

 ! نغامواحلرارة البادية يف املقاطع واأل، املنساب
ال بد من وقفة     ..  وال بد من وقفة أمام الرجفة األوىل وهم يتجهون إىل رم ليقيهم عذاب النار             

 : أمام قوهلم
  ..  " وما للظاملني من أنصار ..  "  " ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته " 

 يصيب أهل   من اخلزي الذي   - قبل كل شيء   - إمنا هو خوف  ،   إا تشي بأن خوفهم من النار     
فهـي ارجتافـة    . وهذه الرجفة اليت تصيبهم هي أوال رجفة احلياء من اخلزي الذي ينال أهل النار             . النار

كما أا تشي بشعور القوي بأنـه ال        ! فهم أشد حساسية به من لذع النار      ،  باعثها األكرب احلياء من اهللا    
  .. وأن الظاملني ما هلم من أنصار، ناصر من اهللا

 :  الدعاء اخلاشع الطويل مث منضي مع
وكفر عنا  ،  ربنا فاغفر لنا ذنوبنا   . فآمنا. أن آمنوا بربكم  : ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان      " 

  ..  " سيئاتنا وتوفنا مع األبرار
، وحىت تستيقظ فيهـا احلساسـية الشـديدة       . ما إن تتلقى حىت تستجيب    ؛   فهي قلوب مفتوحة  

فتتجه إىل را تطلب مغفرة الذنوب وتكفـري        ،  ها وذنوا ومعصيتها  فتبحث أول ما تبحث عن تقصري     
 . والوفاة مع األبرار، السيئات

يف االجتاه إىل االستغفار والتطهر مـن  ،   ويتسق ظل هذه الفقرة يف الدعاء مع ظالل السورة كلها         
 اليت يتوقف على    املعركة. يف املعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب واخلطيئة        ،  الذنب واملعصية 
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والسورة كلها وحدة    .. مع أعداء اهللا وأعداء اإلميان    ،  االنتصار فيها ابتداء كل انتصار يف معارك امليدان       
 . متكاملة متناسقة اإليقاعات والظالل

 : واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اهللا بامليعاد. توجه ورجاء.  وختام هذا الدعاء
  ..  " إنك ال ختلف امليعاد، وال ختزنا يوم القيامة، ى رسلكربنا وآتنا ما وعدتنا عل " 

ورجـاء يف   ،  وثقة بوعد اهللا الذي ال خيلف امليعـاد       ،  الذي بلغته الرسل  ،   فهو استنجاز لوعد اهللا   
ويدل على شدة اخلوف من هـذا       ،  يتصل بالرجفة األوىل يف هذا الدعاء     ،  اإلعفاء من اخلزي يوم القيامة    

مما يشي حبساسية هذه القلوب ورقتـها       . استحضاره يف مطلع الدعاء ويف ختامه     وشدة تذكره و  ،  اخلزي
 . وشفافيتها وتقواها وحيائها من اهللا

، إلحياء هذا الكون وإيقاع احلق الكامن فيه      ،   والدعاء يف جمموعة ميثل االستجابة الصادقة العميقة      
  .. يف القلوب السليمة املفتوحة

  .. من جانب اجلمال الفين والتناسق يف األداء، ا الدعاء وال بد من وقفة أخرى أمام هذ
والقوايف يف القـرآن غريهـا يف        -  إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة آلياا          

 "  ..  " مريـب . مبني. حكيم. بصري:  " مثل - ولكنها إيقاع متشابه  ،  فيه ليست حرفا متحدا   ،  الشعر
 . إخل.  "  .. . شيئا. شرقيا. شقيا. خفيا "  ..  " رارق. النار، األبصار، األلباب

 . والثالثة يف مواضع احلكاية. والثانية يف مواضع الدعاء.  وتغلب القافية األوىل يف مواضع التقرير
أوهلمـا يف أوائـل     : ومل تبعد عنها إال يف موضعني     .  وسورة آل عمران تغلب فيها القافية األوىل      

  .. اين هنا عند هذا الدعاء اجلديدوالث. السورة وفيه دعاء
وعذوبـة  ،  فهذا املد مينح الدعاء رنة رخيـة       ..  وذلك من بدائع التناسق الفين يف التعبري القرآين       

 . تناسب جو الدعاء والتوجه واالبتهال. صوتية
مشهد التفكر والتدبر يف خلق السـماوات       : إن عرض هذا املشهد    ..  وهناك ظاهرة فنية أخرى   

فيطول بذلك  . عميق النربات ،  يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم     ،  واختالف الليل والنهار  ،  واألرض
مبا فيـه مـن     ،  فيؤثر يف الوجدان  ،  على األعصاب واألمساع واخليال   ،  عرض املشهد وإحياءاته ومؤثراته   
ال مـن  وهنا طال املشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصي .. خشوع وتنغيم وتوجه وارجتاف   

 : طال بالرد عليه واالستجابة له كذلك .. مث. وحيقق مسة فنية أصيلة من مساته، أغراض التعبري القرآين
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 - بعضكم من بعض   - فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى             " 
، هم سـيئام  ألكفرن عن ،  وقاتلوا وقتلوا ،  وأوذوا يف سبيلي  ،  وأخرجوا من ديارهم  ،  فالذين هاجروا 

ال يغرنك   .. ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب        .. وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار     
لكن الذين اتقوا رم هلـم      . متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد      . تقلب الذين كفروا يف البالد    

  ..  "  عند اهللا خري لألبراروما. نزال من عند اهللا، جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها
وفـق مقتضـى    ؛  يتناسق مع السمة الفنية للتعبري القرآين     ،  وتعبري مطول ،   وهي استجابة مفصلة  

 . )1(من اجلانب النفسي والشعوري ، ومتطلبات املوقف، احلال
مث ،  وداللتها على طبيعة هذا املنهج اإلهلي ومقوماتـه       ،   مث خنلص حملتويات هذه االستجابة اإلهلية     

  .. على طبيعة منهج التربية اإلسالمية وخصائصه
، وتدبروا اختالف الليل والنـهار    ،  تفكروا يف خلق السماوات واألرض    ،   إن أويل األلباب هؤالء   

فاجتهوا إىل رم بـذلك     ،  واستجابت فطرم إلحياء احلق املستكن فيه     ،  وتلقوا من كتاب الكون املفتوح    
علـى دعـائهم    ،  مث تلقوا االستجابة من رم الكرمي الرحيم       .. عميقالدعاء اخلاشع الواجف الطويل ال    

 ؟ فماذا كانت االستجابة .. املخلص الودود
 : وتوجيها إىل مقومات هذا املنهج اإلهلي وتكاليفه يف آن،  لقد كانت قبوال للدعاء

 "  من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض       .. فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم         " 
 .. 

وليس جمرد االجتـاه إىل اهللا      . وليس جمرد اخلشوع واالرجتاف   .  إنه ليس جمرد التفكر وجمرد التدبر     
الذي ينشأ عن هذا    ،  العمل اإلجيايب  " . العمل " إمنا هو  .. لتكفري السيئات والنجاة من اخلزي ومن النار      

العمل الذي يعتربه اإلسـالم  . رجتافةوعن هذه احلساسية املمثلة يف هذه اال     ،  وعن هذه االستجابة  ،  التلقي
بل العمـل   . والتوجه إليه بالرجاء  ،  واخلوف من اهللا  ،  والذكر واالستغفار ،  عبادة كعبادة التفكر والتدبر   

ذكرانا وإناثا بال تفرقة    : والذي يقبل من اجلميع   ،  الذي يعتربه اإلسالم الثمرة الواقعية املرجوة هلذه العبادة       
  .. وكلهم سواء يف امليزان - بعضهم من بعض - فكلهم سواء يف اإلنسانية .ناشئة من اختالف اجلنس

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" التناسق الفين :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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، كما تتبني منه طبيعة املنـهج ؛ تتبني منه تكاليف هذه العقيدة يف النفس واملال    ،   مث تفصيل للعمل  
، وضرورة مغالبة العوائـق   ،  وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك      ،  وطبيعة األرض اليت يقوم عليها    

وأيا كانت  ،  أيا كانت التضحيات  ،  والتمكني هلا يف األرض   ،  ومتهيد التربة للنبتة الطيبة   ،   األشواك وتكسري
 : العقبات

ألكفرن عنـهم   . وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا    ،  وأخرجوا من ديارهم  ،  فالذين هاجروا  " 
 .  " نده حسن الثوابواهللا ع، ثوابا من عند اهللا. وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار، سيئام

، الذين هـاجروا مـن مكـة      .  وقد كانت هذه صورة الداعني املخاطبني ذا القرآن أول مرة         
 .. وقـاتلوا وقتلـوا   ،  وأوذوا يف سبيل اهللا ال يف أي غاية سواه        ،  يف سبيل العقيدة  ،  وأخرجوا من ديارهم  

صورا وهي تنشـأ     .. نيف كل أرض ويف كل زما      .. ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة يف صميمها      
 - أي قـوم   - وبني القـوم املعـادين     - أية أرض  - يف األرض املعادية هلا    - أية جاهلية  - يف اجلاهلية 

يف أول   - وأصـحاا ،  وتتعرض لألذى واملطاردة  ،  وتتأذى ا األطماع والشهوات   ،  فتضيق ا الصدور  
وعلـى  ، على الرغم مـن األذى  - بد أن تنموكما ال  - مث تنمو النبتة الطيبة    .. قلة مستضعفة  - األمر

 .. ويكـون القتـل   ،  فيكون القتال . مث متلك الصمود واملقاومة والدفاع عن نفسها      ،  الرغم من املطاردة  
 . ويكون اجلزاء ويكون الثواب، وعلى هذا اجلهد الشاق املرير يكون تكفري السيئات

 اهللا أن يكون حتققه يف واقع احلياة باجلهد         الذي قدر ،  طريق هذا املنهج الرباين    ..  هذا هو الطريق  
 . ابتغاء وجه اهللا. وبالقدر الذي يبذله املؤمنون ااهدون يف سبيل اهللا، وعن طريق هذا اجلهد، البشري

، مث هذه هي طريقـة املنـهج يف التربيـة          .. وتكاليفه،  ومقوماته،   وهذه هي طبيعة هذا املنهج    
إىل مرحلة العمـل  ؛ مرحلة التأثر الوجداين بالتفكر والتدبر يف خلق اهللالالنتقال من ، وطريقته يف التوجيه  

 . )1(اإلجيايب وفق هذا التأثر حتقيقا للمنهج الذي أراده اهللا 
 مث التفاتة واقعية إىل الفتنة املستكنة يف املتاع املتاح يف هذه األرض للكفار والعصـاة واملعـادين                 

مث ،  حىت ال يكون فتنة ألصحابه    ،  تاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة    التفاتة إلعطاء هذا امل    .. ملنهج اهللا 
 : وقتل وقتال، من أذى وإخراج من الديار، الذي يعانون ما يعانون، كي ال يكون فتنة للمؤمنني

                                                 
 " . وق دار الشر"  " تربية العقل " حملمد قطب فصل " منهج التربية اإلسالمية :  "  يراجع بتوسع كتااب)1(
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لكن . مث مأواهم جهنم وبئس املهاد     .. متاع قليل . ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد       " 
وما عند اهللا خـري  . خالدين فيها نزال من عند اهللا    ،  نات جتري من حتتها األار    الذين اتقوا رم هلم ج    

  ..  " لألبرار
ومـن مظـاهر املكانـة      ،  مظهر من مظاهر النعمة والوجـدان     ،   وتقلب الذين كفروا يف البالد    

وهـم  ؛  حييك منه شيء يف قلوب املـؤمنني      . وهو مظهر حييك يف القلوب منه شيء ال حمالة        ،  والسلطان
وكلـها مشـقات    .. ويعانون املطاردة أو اجلهـاد ، ويعانون األذى واجلهد، عانون الشظف واحلرمان  ي

، وحييك منه شيء يف قلوب اجلماهري الغافلـة       !  .. بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون    ،  وأهوال
منه شـيء يف    وحييك  ! بل يف مسالة  ،  والباطل وأهله يف منجاة   ،  وهي ترى احلق وأهله يعانون هذا العناء      

 . فيزيدهم ضالال وبطرا وجلاجا يف الشر والفساد؛ قلوب الضالني املبطلني أنفسهم
 :  هنا تأيت هذه اللمسة

 .  " مث مأواهم جهنم وبئس املهاد. متاع قليل. ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد " 
 ! وبئس املهاد..  فهو جهنم، أما املأوى الدائم اخلالد .. ينتهي ويذهب ..  متاع قليل

 : وتكرمي من اهللا. وخلود. ويف مقابل املتاع القليل الذاهب جنات
ومـا   ..  "  " نزال من عند اهللا    ..  "  " خالدين فيها  ..  "  " جنات جتري من حتتها األار     " 

  ..  " عند اهللا خري لألبرار
. ا عند اهللا خري لألبرار    أن م ،  وهذا النصيب يف كفة   ،   وما يشك أحد يضع ذلك النصيب يف كفة       

وما يتردد  . وما تبقى يف القلب شبهة يف أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا يف هذا امليزان                 
 ! ذو عقل يف اختيار النصيب الذي خيتاره ألنفسهم أولو األلباب

إلسـالمي ال   ويف جمال إقرار القيم األساسية يف التصور ا       ،  يف موضع التربية   - سبحانه -  إن اهللا 
وال يعدهم شيئا من    ،  وال يعدهم بالتمكني يف األرض    ،  وال يعدهم بقهر األعداء   ،  يعد املؤمنني هنا بالنصر   
ومما يكتبه على نفسه ألوليائه يف صراعهم مع        ،  مما يعدهم به يف مواضع أخرى      .. األشياء يف هذه احلياة   

 . أعدائه
وهذه هـي   . فهذا هو األصل يف هذه الدعوة     .   "ما عند اهللا   " هو.  إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    

حـىت   - ومن كل مطمع  ،  التجرد املطلق من كل هدف ومن كل غاية       : نقطة االنطالق يف هذه العقيدة    
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حىت هذه الرغبة يريد اهللا أن يتجـرد         - رغبة املؤمن يف غلبة عقيدته وانتصار كلمة اهللا وقهر أعداء اهللا          
 ! وتتخلص قلوم من أن تكون هذه شهوة هلا ولو كانت ال ختصها، ويكلوا أمرها إليه، منها املؤمنون

وبـال مقابـل    ،  وبال مقابل من أعراض هذه األرض     . فقط .. عطاء ووفاء وأداء  :  هذه العقيدة 
 ! مث انتظار كل شيء هناك .. كذلك من نصر وغلبة ومتكني واستعالء

ليس جزءا من   . ليس داخال يف البيعة   ولكن هذا    .. ويقع االستعالء ،  ويقع التمكني ،   مث يقع النصر  
  .. واالبتالء .. وليس فيها إال األداء والوفاء والعطاء. ليس يف الصفقة مقابل يف هذه الدنيا. الصفقة

ومل ميـنح اهللا    . وعلى هذا كان البيع والشـراء     ؛   على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة يف مكة       
إال حني جتردوا هـذا  ،  يسلمهم مقاليد األرض وقيادة البشرية    ومل  ؛  املسلمني النصر والتمكني واالستعالء   

 : ووفوا هذا الوفاء، التجرد
يعـين ليلـة     ع لرسول اهللا  ا قال عبد اهللا بن رواحة    :  قال حممد بن كعب القرظي وغريه     

. اشترط لربك ولنفسك مـا شـئت      : ]على اهلجرة إليهم     ع ونقباء األوس واخلزرج يبايعونه   [  العقبة
وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم        . أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا       :  " فقال

 "  وال نقيل وال نستقيل   . ربح البيع : قالوا "  .. اجلنة:  " قال؟  فما لنا إذا فعلنا ذلك    : قال " . وأموالكم
 .. 

. والـتمكني . والقـوة . ةالنصر والعز والوحـد    .. مل يقل ! واجلنة فقط  "  .. اجلنة ..  " هكذا
 ! فذلك كله خارج عن الصفقة - مما منحهم اهللا وأجراه على أيديهم - والرخاء. واملال. والقيادة

، أـي أمرهـا   ؛  لقد أخذوها صفقة بني متبايعني     .. ربح البيع وال نقيل وال نستقيل      ..  وهكذا
 ! ومل تعد هناك مساومة حوهلا. وأمضي عقدها

وسلمها األمانة  ،  وزمام القيادة ،  اعة اليت قدر أن يضع يف يدها مقاليد األرض         وهكذا رىب اهللا اجلم   
حىت ما خيتص منـها بالـدعوة       ،  وكل شهواا ،  وكل رغباا ،  الكربى بعد أن جتردت من كل أطماعها      

فما يصلح حلمل هذه األمانة الكـربى       . والعقيدة اليت متوت من أجلها    ،  واملنهج الذي حتققه  ،  اليت حتملها 
 . )1(أو بقيت فيه بقية مل تدخل يف السلم كافة ، بقي له أرب لنفسه يف نفسهمن 

|     |     | 

                                                 
 " . يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة :  "  من اجلزء الثاين ي تفسري قوله تعاىل212 - 206 راجع ص)1(
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وقد ،  فيقرر أن فريقا منهم يؤمن إميان املسلمني      ،  وقبل ختام السورة يعود السياق إىل أهل الكتاب       
 : وله كذلك جزاؤهم. وسار سريم. انضم إىل موكب اإلسالم معهم

ال ، خاشـعني هللا . وما أنـزل إلـيهم  ، ن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم   وإن من أهل الكتاب مل     " 
 .  " إن اهللا سريع احلساب. أولئك هلم أجرهم عند رم. يشترون بآيات اهللا مثنا قليال

وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيما سبق من السـورة          .  إنه احلساب اخلتامي مع أهل الكتاب     
يذكر كذلك أن من أهـل الكتـاب مـن          ،  هد الدعاء واالستجابة  ويف مش ،  ففي معرض اإلميان  . الكثري

ومل يفرقوا بني أحد    ،  ومل يفرقوا بني اهللا ورسله    ،  فآمنوا بالكتاب كله  . وانتهوا إىل النهاية  ،  سلكوا الطريق 
وهذه مسة هذه العقيدة اليت تنظـر        - وآمنوا مبا أنزل للمسلمني   ،  آمنوا مبا أنزل إليهم من قبل     . من رسله 
وتنظـر إىل منـهج اهللا يف    ،  وتنظر إىل خط العقيدة موصوال باهللا     ؛  ب اإلميان نظرة القرب والود    إىل موك 

مسة اخلشوع هللا ومسة عدم شـرائهم       : ويربز من مسات املؤمنني من أهل الكتاب      ،  وحدته وكليته الشاملة  
وقلة احلياء مـن    ومستهم األصيلة هي التبجح     ،  ليفرقهم ذا من صفوف أهل الكتاب      .. بآياته مثنا قليال  

 ! لقاء أعراض احلياة الرخيصة، مث التزوير والكتمان آليات اهللا. اهللا
  ! - حاشاه - الذي ال ميطل املتعاملني معه.  ويعدهم أجر املؤمنني عند اهللا

  ..  " إن اهللا سريع احلساب " 
|     |     | 

 : وشرط الطريق، باء املنهجوتلخيص أع، يف نداء اهللا للذين آمنوا، مث جييء اإليقاع األخري
  ..  " واتقوا اهللا لعلكم تفلحون، ورابطوا، وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصربوا " 

واليت تلقي عليهم هذه    . نداؤهم بالصفة اليت تربطهم مبصدر النداء     .  إنه النداء العلوي للذين آمنوا    
 :  األرض كما تكرمهم يف السماءوتكرمهم يف، واليت تؤهلهم للنداء وتؤهلهم لألعباء. األعباء

 .  " يا أيها الذين آمنوا " 
  .. والتقوى، واملرابطة، للصرب واملصابرة.  النداء هلم

 .. ويذكر إن جمـتمعني   ،  يذكر إن مفردين   ..  وسياق السورة حافل بذكر الصرب وبذكر التقوى      
د وعدم االستماع لدعاة اهلزمية     وسياق السورة حافل كذلك بالدعوة إىل االحتمال وااهدة ودفع الكي         
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فيكون هذا أنسـب    ،  وإىل املرابطة والتقوى  ،  ومن مث ختتم السورة بالدعوة إىل الصرب واملصابرة       ،  والبلبلة
 . ختام

، حافل بالعقبـات واألشـواك    ،  إنه طريق طويل شاق   .  والصرب هو زاد الطريق يف هذه الدعوة      
الصرب على شهوات الـنفس     : الصرب على أشياء كثرية    .. وباإليذاء واالبتالء ،  مفروش بالدماء واألشالء  

والصرب على شـهوات    ! وعجلتها ومالهلا من قريب   ،  وضعفها ونقصها ،  وأطماعها ومطاحمها ،  ورغائبها
، والتـوائهم ، وغرورهم، وأثرم، واحنراف طباعهم، الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم 

وتصعري ،  وغلبة الشهوة ،  وانتفاش الشر ،  ووقاحة الطغيان ،  لباطلوالصرب على تنفج ا   ! واستعجاهلم للثمار 
ووساوس الشيطان يف ساعات    ،  وطول الطريق ،  وضعف املعني ،  والصرب على قلة الناصر   ! الغرور واخليالء 
من األمل  . وما تثريه يف النفس من انفعاالت متنوعة      ،  والصرب على مرارة اجلهاد هلذا كله     ! الكرب والضيق 

وامللـل  ؛  وقلة الرجاء أحيانا يف الفطرة البشرية     ،  وضعف الثقة أحيانا يف اخلري    ،  والضيق،  نقواحل،  والغيظ
والصرب بعد ذلك كله على ضبط النفس يف ساعة القـدرة واالنتصـار             ! والسأم واليأس أحيانا والقنوط   

وز القصاص  وجتا،  وبدون خيالء وبدون اندفاع إىل االنتقام     ،  واستقبال الرخاء يف تواضع وشكر    ،  والغلبة
ورد األمر إليه كلـه يف      ،  واستسالم لقدره ،  والبقاء يف السراء والضراء على صلة باهللا      ! احلق إىل االعتداء  

  .. طمأنينة وثقة وخشوع
ال تصوره   .. مما يصادف السالك يف هذا الطريق الطويل       - وعلى مثله  -  والصرب على هذا كله   

إمنا يدرك هذا املـدلول مـن عـاىن         . حلقيقي هلذه املعاناة  فالكلمات ال تنقل املدلول ا    . حقيقة الكلمات 
 ! وتذوقها انفعاالت وجتارب ومرارات؛ مشقات الطريق

فكانوا أعرف مبذاق هـذا  .  والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثرية من ذلك املدلول احلقيقي 
  .. كانوا يعرفون معىن الصرب الذي يطلب اهللا إليهم أن يزاولوه. النداء

ومصابرة األعـداء الـذين     ،  مصابرة هذه املشاعر كلها    .. وهي مفاعلة من الصرب    .. واملصابرة 
فال ينفد صرب املؤمنني على طـول       ،  مصابرا ومصابرم  .. حياولون جاهدين أن يفلوا من صرب املؤمنني      

رار النـاس  وأعدائهم من ش، أعدائهم من كوامن الصدور: بل يظلون أصرب من أعدائهم وأقوى  . ااهدة
، والدفع بالدفع ،  يدعون فيه إىل مقابلة الصرب بالصرب     ،  فكأمنا هو رهان وسباق بينهم وبني أعدائهم      . سواء

. مث تكون هلم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصرب من األعداء           .. واإلصرار باإلصرار ،  واجلهد باجلهد 
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ق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صـربا        فما أجدر احل  ،  وإذا كان الباطل يصر ويصرب وميضي يف الطريق       
 ! على املضي يف الطريق

وقد كانت اجلماعـة   .. ويف الثغور املعرضة هلجوم األعداء ،  اإلقامة يف مواقع اجلهاد    ..  واملرابطة
منذ أن نوديت حلمل أعبـاء      ،  فما هادا أعداؤها قط   ! وال تستسلم للرقاد  ،  املسلمة ال تغفل عيوا أبدا    

وما يهادا أعداؤها قط يف أي زمان أو يف أي مكان وما تسـتغين عـن                .  ا للناس  والتعرض،  الدعوة
 ! حيثما كانت إىل آخر الزمان، املرابطة للجهاد

كما يـتحكم يف    ،  منهج يتحكم يف ضمائرهم   .  إن هذه الدعوة تواجه الناس مبنهج حياة واقعي       
ولكن الشـر ال يسـتريح      . ل مستقيم منهج خري عاد  . كما يتحكم يف نظام حيام ومعايشهم     ،  أمواهلم

والطغيان ال يسـلم للعـدل      ؛  والباطل ال حيب اخلري والعدل واالستقامة     ؛  للمنهج اخلري العادل املستقيم   
ينهد حلرا  . ومن مث ينهد هلذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان           .. واملساواة والكرامة 

وينهـد حلرـا الطغـاة      . أن يتخلوا عن االستنفاع واالستغالل    املستنفعون املستغلون الذين ال يريدون      
، وينهد حلرا املسـتهترون املنحلـون  . املستكربون الذين ال يريدون أن يتخلوا عن الطغيان واالستكبار      

وال بد مـن الصـرب      . وال بد من جماهدم مجيعا     .. ألم ال يريدون أن يتخلوا عن االحنالل والشهوات       
، كي ال تؤخذ األمة املسلمة على غرة من أعدائها الطبيعـيني          . بد من املرابطة واحلراسة   وال  . واملصابرة

  .. الدائمني يف كل أرض ويف كل جيل
ولكن تريد أن تقيم يف األرض      ؛  إا ال تريد أن تعتدي     .. وهذا طريقها ،   هذه طبيعة هذه الدعوة   
ومن يقـف يف    .  ذلك املنهج وهذا النظام    وهي واجدة أبدا من يكره     .. منهجها القومي ونظامها السليم   

وال بـد هلـا أن       .. ومن حيارا باليد والقلب واللسان    . ومن يتربص ا الدوائر   . طريقها بالقوة والكيد  
 ! ! وال بد هلا أن ترابط وحترس وال تغفل حلظة وال تنام، تقبل املعركة بكل تكاليفها

وحيرسه ؛  اليقظ يف الضمري حيرسه أن يغفل     فهي احلارس   . التقوى تصاحب هذا كله    ..  والتقوى
 . وحيرسه أن حييد عن الطريق من هنا ومن هناك؛ وحيرسه أن يعتدي؛ أن يضعف

ويعاجل االنفعـاالت   ؛  إال من يعاين مشاق هذا الطريق     ،   وال يدرك احلاجة إىل هذا احلارس اليقظ      
  .. املتناقضة املتكاثرة املتواكبة يف شىت احلاالت وشىت اللحظات
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ومجاع ،  وهو مجاعها كلها  .  إنه اإليقاع األخري يف السورة اليت حوت ذلك احلشد من اإليقاعات          
ومن مث يعلق اهللا ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ـا            .. التكاليف اليت تفرضها هذه الدعوة يف عمومها      

 : الفالح يف هذا املضمار
 .  " لعلكم تفلحون " 

  ..  وصدق اهللا العظيم
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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 |
 .لرباءة من الشرك وأهلها 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

 علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار      من معينه الصايف، وكسر صنمية     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،         |
 _ يِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . هم من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير املسلمني وديار 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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