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 واتِبع مـا    1يا أَيها النِبي اتِق اللَّه ولَا تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما               + 
كبِمن ر كى ِإلَيوحا يِبريلُونَ خمعا تكَانَ ِبم ِكيلًا 2 ِإنَّ اللَّهكَفَى ِباللَِّه ولَى اللَِّه وكَّلْ عوت3 و  

ما جعلَ اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِه وما جعلَ أَزواجكُم اللَّاِئي تظَاِهرونَ ِمنهن أُمهاِتكُم وما                
 لَ أَدعـِبيلَ  جِدي السهي وهو ققُولُ الْحي اللَّهو اِهكُملُكُم ِبأَفْوقَو ذَِلكُم اءكُمنأَب اءكُم4ِعي  مـوهعاد 

يكُم جناح  ِلآباِئِهم هو أَقْسطُ ِعند اللَِّه فَِإن لَّم تعلَموا آباءهم فَِإخوانكُم ِفي الديِن ومواِليكُم ولَيس علَ              
  5ِفيما أَخطَأْتم ِبِه ولَِكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِبـبعٍض ِفـي               
ِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين ِإلَّا أَن تفْعلُوا ِإلَى أَوِلياِئكُم معروفًا كَانَ ذَِلـك ِفـي الِْكتـاِب                  ِكتا

  6مسطُورا 
            ِن مى ابِعيسى ووسمو اِهيمرِإبوٍح وِمن نو ِمنكو مِميثَاقَه نيِبيالن ا ِمنذْنِإذْ أَخا   وـذْنأَخو مير

  _8 ِليسأَلَ الصاِدِقني عن ِصدِقِهم وأَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا أَِليما 7ِمنهم ميثَاقًا غَِليظًا 
|     |     | 

يف فترة متتد من بعد غـزوة بـدر         ،  هذه السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة اجلماعة املسلمة        
وتصور هذه الفترة من حياة املسلمني يف املدينـة تصـويرا واقعيـا             ،  لح احلديبية إىل ما قبل ص   ،  الكربى
والتنظيمات اليت أنشأا أو أقرا يف      ،  وهي مزدمحة باألحداث اليت تشري إليها خالل هذه الفترة        . مباشرا

 . اتمع اإلسالمي الناشىء
وال تشـغل مـن جسـم       ؛  اوالتوجيهات والتعقيبات على هذه األحداث والتنظيمات قليلة نسبي       

أصل العقيدة يف اهللا واالستسـالم      . يربط األحداث والتنظيمات باألصل الكبري    ،  السورة إال حيزا حمدودا   
إن اهللا كان عليما    ،  يا أيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني        " : ذلك كافتتاح السورة  . لقدره

وتوكل على اهللا وكفى بـاهللا      ،   مبا تعملون خبريا   واتبع ما يوحى إليك من ربك إن اهللا كان        . حكيما
وكالتعقيب على بعض التنظيمات االجتماعية يف       .. "... ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه       . وكيال

وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنـك ومـن نـوح           . كان ذلك يف الكتاب مسطورا    " : أول السورة 
وأعد ،  ليسأل الصادقني عن صدقهم   ،  منهم ميثاقا غليظا  وأخذنا  ،  وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي    
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. اليت مسيت السورة بامسها   " يوم األحزاب   " والتعقيب على موقف املرجفني      .. "للكافرين عذابا أليما    
من ذا الـذي    : قل. وإذن ال متتعون إال قليال    ،  لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل        : قل" 

 "وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال نصريا          ؟  د بكم سوءا أو أراد بكم رمحة      يعصمكم من اهللا إن أرا    
وما " : املخالفة ملألوف النفوس يف اجلاهلية    ،  ومثل قوله يف صدد أحد التنظيمات االجتماعية اجلديدة       .. 

 وأخـريا ذلـك   .. "كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم              
، إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبـال فـأبني أن حيملنـها            " : اإليقاع اهلائل العميق  

  .. "إنه كان ظلوما جهوال ، ومحلها اإلنسان، وأشفقن منها
فهي الفترة اليت بدأ فيهـا      ،   وهلذه الفترة اليت تتناوهلا السورة من حياة اجلماعة املسلمة مسة خاصة          

ومل يتم استقرارها بعد وال سـيطرا       ؛  ة املسلمة يف حياة اجلماعة ويف حياة الدولة       بروز مالمح الشخصي  
، واستتباب األمر للدولة اإلسـالمية    ،  كالذي مت بعد فتح مكة ودخول الناس يف دين اهللا أفواجا          . الكاملة

 . وللنظام اإلسالمي
ملالمح وتثبيتـها يف حيـاة      وإبراز تلك ا  ،   والسورة تتوىل جانبا من إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة       

؛ كما تتوىل تعديل األوضاع والتقاليد أو إبطاهلـا       ؛  وبيان أصوهلا من العقيدة والتشريع    ؛  األسرة واجلماعة 
 . وإخضاعها يف هذا كله للتصور اإلسالمي اجلديد

، وغزوة بين قريظة  ،   ويف ثنايا احلديث عن تلك األوضاع والنظم يرد احلديث عن غزوة األحزاب           
وما وقع من خلخلـة     ،  ودسائسهم يف وسط اجلماعة املسلمة    ،  ف الكفار واملنافقني واليهود فيهما    ومواق

كما تعرض بعدها دسائسـهم وكيـدهم للمسـلمني يف          . وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك املواقف     
 . أخالقهم وآدام وبيوم ونسائهم

 الغزوتني وما وقع فيهما من       ونقطة االتصال يف سياق السورة بني تلك األوضاع والنظم وهاتني         
وسـعي هـذه الفئـات إليقـاع     ؛  هي عالقة هذه وتلك مبواقف الكافرين واملنافقني واليهود       ،  أحداث

سواء عن طريق اهلجوم احلـريب واإلرجـاف يف الصـفوف           . االضطراب يف صفوف اجلماعة املسلمة    
مث مـا نشـأ مـن        .. اخللقيةأو عن طريق خلخلة األوضاع االجتماعية واآلداب        ؛  والدعوة إىل اهلزمية  

الغزوات والغنائم من آثار يف حياة اجلماعة املسلمة تقتضي تعـديل بعـض األوضـاع االجتماعيـة                  
وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك اآلثار اليت خلفتها الغزوات والغنـائم يف             ؛  والتصورات الشعورية 
 . واقع اجلماعة املسلمة
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وهذا . وتساوق موضوعاا املنوعة ،  ومتاسك سياقها ،  سورة ومن هذا اجلانب وذاك تبدو وحدة ال      
 . وذلك إىل جانب وحدة الزمن اليت تربط بني األحداث والتنظيمات اليت تتناوهلا السورة

|     |     | 
، إىل تقوى اهللا وعدم الطاعة للكـافرين واملنـافقني         ع   تبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول     

وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد يف السـورة مـن            . والتوكل عليه وحده   ،واتباع ما يوحي إليه ربه    
، ونظمـه وأوضـاعه   . تنظيمات وأحداث باألصل الكبري الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته          

واتباع املنـهج الـذي   ؛  واالستسالم املطلق إلرادته  ،  أصل استشعار القلب جلالل اهللا     .. وآدابه وأخالقه 
 . توكل عليه وحده واالطمئنان إىل محايته ونصرتهوال، اختاره

مبتـدئا بإيقـاع   .  وبعد ذلك يلقي بكلمة احلق والفصل يف بعض التقاليد واألوضاع االجتماعية        
يرمز ا إىل أن اإلنسان ال ميلك        .. "ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه         " : حاسم يقرر حقيقة واقعة   

ومـا  . واضطربت خطاه، وإال نافق، وال أن يتبع أكثر من منهج واحد   ،  أن يتجه إىل أكثر من أفق واحد      
وأن يدع ما عداه مـن      ؛  فال بد أن يتجه إىل إله واحد وأن يتبع جا واحدا          ،  دام ال ميلك إال قلبا واحدا     

 . مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات
ا عليه كظهـر أمـه    وهو أن حيلف الرجل على امرأته أ       - ومن مث يأخذ يف إبطال عادة الظهار        

ويقرر أن هذا الكالم    . "وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم        " : فتحرم عليه حرمة أمه   
ويـثين   .. )1(بل تظل الزوجة زوجة وال تصري أما ذا الكـالم           ،  يقال باألفواه وال ينشئ حقيقة وراءه     

وال تترتب  ،  ال يعودون بعد اليوم يتوارثون    ف" وما جعل أدعياءكم أبناءكم     " : بإبطال عادة التبين وآثاره   
ويستبقي بعد ذلك أو ينشـىء      . ]اليت سنفصل احلديث عنها فيما بعد       [ على هذا التبين آثاره األخرى      

كما ينشيء  ؛  ويقدم هذه الوالية على واليتهم ألنفسهم     ؛  على املؤمنني مجيعا   ع   الوالية العامة لرسول اهللا   
النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه      " : ومجيع املؤمنني  ع   ج النيب صلة األمومة الشعورية بني أزوا    

ويرد األمر إىل القرابة الطبيعيـة يف اإلرث        ؛  مث يبطل آثار املؤاخاة اليت متت يف أول اهلجرة         .. "أمهام  
 ."وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا مـن املـؤمنني واملهـاجرين               " : والدية وما إليها  

 . وبذلك يعيد تنظيم اجلماعة اإلسالمية على األسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظيمات الوقتية

                                                 
 . ية  وسنبني ما يتبع يف هذه احلالة عند الكالم التفصيلي عن نص اآل)1(
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باإلشـارة إىل أن    ؛  الذي يستمد من منهج اإلسالم وحكم اهللا      ،   ويعقب على هذا التنظيم اجلديد    
ـ   ،  وإىل امليثاق املأخوذ على النبيني    ،  ذلك مسطور يف كتاب اهللا القدمي      زم منـهم بصـفة     وعلى أويل الع

لتقـر يف   ،  والتوجيهـات ،  واملبـادئ ،  على طريقة القرآن يف التعقيب على النظم والتشريعات       . خاصة
 . الضمائر واألخالد

 .  وهذا هو إمجال الشوط األول يف السورة
|     |     | 

مث يأخذ  . إذ رد عنهم كيد األحزاب واملهامجني     ،  ويتناول الشوط الثاين بيان نعمة اهللا على املؤمنني       
، ترسـم املشـاعر الباطنـة     ،  يف مشاهد متعاقبـة   ،  يف تصوير وقعيت األحزاب وبين قريظة تصويرا حيا       

ويف خالل رسـم املعركـة وتطوراـا جتـيء          . واحلوار بني اجلماعات واألفراد   ،  واحلركات الظاهرة 
 يف إنشاء القيم    وجتيء التعقيبات على األحداث مقررة للمنهج القرآين      ؛  التوجيهات يف موضعها املناسب   

 . وما جاش يف األخالد والضمائر، من خالل ما وقع فعال، الثابتة اليت يقررها للحياة
، وتقرير القـيم  ،   وطريقة القرآن الدائمة يف مثل هذه الوقائع اليت يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس            

 مثل هذه الوقائع أن يرسم      طريقة القرآن يف   .. ووضع املوازين وإنشاء التصورات اليت يريد هلا أن تسود        
ويسلط عليها األضواء اليت تكشف زواياها      ،  ويرسم معها املشاعر الظاهرة والباطنة    ،  احلركة اليت وقعت  

وثناءه على ما فيـه     ،  ونقده ملا فيه من خطأ واحنراف     ،  مث يقول للمؤمنني حكمه على ما وقع      . وخباياها
وربط هذا كلـه  . وتنمية الصواب واالستقامة، افوتوجيهه لتدارك اخلطأ واالحنر،  من صواب واستقامة  

 . ونواميس الوجود، وبفطرة النفس، بقدر اهللا وإرادته وعمله وجه املستقيم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا علـيكم إذ  " :  وهكذا جند وصف املعركة يبدأ بقوله تعاىل   

ويتوسـطها   .. "اهللا مبا تعملون بصـريا      وكان  ،  جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها       
مـن ذا   : قـل . لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذن ال متتعون إال قليال             : قل" . قوله

وال جيدون هلم من دون اهللا وليـا وال         . الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة           
ول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر           لقد كان لكم يف رس    " : وبقوله .. "نصريا  

ويعذب املنافقني إن شاء أو يتـوب       ،  ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم   " : وخيتمها بقوله  .. "اهللا كثريا   
  .. "عليهم إن اهللا كان غفورا رحيما 
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ين يف  وتصورات املنـافقني والـذ    ،   وهذا إىل جانب عرض تصورات املؤمنني الصادقني للموقف       
وإذ يقول املنافقون   : قلوم مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خالل تلك التصورات           

: وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا    "  .. "ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا       " : والذين يف قلوم مرض   
مث جتـيء العاقبـة      .. "ليما  وما زادهم إال إميانا وتس    ،  هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله       

، وكفى اهللا املؤمنني القتال   ،  ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا       " : بالقول الفصل واخلرب اليقني   
  .. "وكان اهللا قويا عزيزا 

|     |     | 
اهللا اللوايت طالبنه بالتوسعة يف النفقة عليهن بعدما وسع          ع   بعد ذلك جييء قرار ختيري أزواج النيب      

ختيريهن بني متـاع احليـاة الـدنيا        . عليه وعلى املسلمني من يفء بين قريظة العظيم وما قبله من الغنائم           
ورضني هـذا املقـام   ، وقد اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة. وزينتها وإيثار اهللا ورسوله والدار اآلخرة  

ومن مث جاءهن البيان عـن      . اع احلياة وآثرنه على مت  ،  الكرمي عند اهللا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وعلل هذه املضاعفة مبقامهن    . جزائهن املضاعف يف األجر إن اتقني ويف العذاب إن ارتكنب فاحشة مبينة           

 ع  واحلكمة اليت يسمعنها من الـنيب     ،  ونزول القرآن يف بيون وتالوته     ع   الكرمي وصلتهن برسول اهللا   
 . ؤمناتواستطرد يف بيان جزاء املؤمنني كافة وامل

 .  وكان هذا هو الشوط الثالث
|     |     | 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غري صرحية إىل موضوع تزويج زينب بنت جحـش القرشـية                
وما نزل يف شأنه أوال من رد أمـر املـؤمنني       . من زيد بن حارثة مواله     ع   اهلامشية بنت عمة رسول اهللا    

إمنا هي إرادة اهللا وقدره الذي      . وليس هلم يف أنفسهم خرية    ،  ه شيء ليس هلم من  ،  واملؤمنات كافة إىل اهللا   
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى       " : ويستسلم له املؤمن االستسالم الكامل الصريح     ،  يسري كل شيء  

  .. "ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا . اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم
الذي سـبق الكـالم     ،  وما وراءه من إبطال آثار التبين     ؛   الزواج حادث الطالق    مث يعقب حادث  

لشدة عمق هذه العادة يف     ،  بشخصه ع   خيتار هلا رسول اهللا   ؛  إبطاله بسابقة عملية  . عليه يف أول السورة   
ليحملها فيما حيمل مـن أعبـاء    ع فيقع االبتالء على رسول اهللا    . وصعوبة اخلروج عليها  ،  البيئة العربية 

فلما قضى زيد منـها وطـرا    " : بعد تقريرها يف أعماق الضمري    ،  الدعوة وتقرير أصوهلا يف واقع اتمع     
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وكان أمر اهللا   . زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا             
  .. "مفعوال 

ما كان حممد أبا أحد     " : كافةواملؤمنني   ع    وذه املناسبة يوضح حقيقة العالقة بني رسول اهللا       
  .. "من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني 

وال تطـع الكـافرين     "  .. ومن معه من املـؤمنني     ع    وخيتم هذا الشوط بتوجيهات للرسول    
  .. "واملنافقني ودع أذاهم وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيال 

|     |     | 
 ع  مث يتناول تنظيم احلياة الزوجية للنيب     . لقات قبل الدخول  ويبدأ الشوط اخلامس ببيان حكم املط     

ويستطرد إىل تنظيم عالقة املسلمني ببيوت الـنيب  . فيبني من حيل له من النساء املؤمنات ومن حيرمن عليه   
يف حياته وبعد وفاته وتقرير احتجان إال على آبائهن أو أبنائهن أو إخوان أو أبناء إخوان                ،  وزوجاته

يف  ع   وإىل بيان جزاء الـذين يـؤذون رسـول اهللا         . أو ما ملكت أميان   ،  ناء أخوان أو نسائهن   أو أب 
مما يشي بأن املنافقني وغريهم كانوا يأتون من هذا         . ويلعنهم يف الدنيا واآلخرة   ؛  أزواجه وبيوته وشعوره  

 . شيئا كثريا
"  يدنني عليهن من جالبيبـهن        ويعقب على هذا بأمر أزواج النيب وبناته ونساء املؤمنني كافة أن          

وبتهديد املنافقني والذين يف قلوم مرض واملـرجفني يف املدينـة            .. "ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين       
أو القضاء علـيهم  ، م وإخراجهم من املدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضري       ع   بإغراء النيب 

 شدة إيذاء هذه اموعة للمجتمع اإلسالمي يف املدينـة          وكل هذا يشري إىل   . كما وقع لبين قريظة أخريا    
 . بوسائل شريرة خبيثة

|     |     | 
واإلجابـة علـى هـذا      ،  والشوط السادس واألخري يف السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة         

" : مةويتبع هذا مشهد من مشاهد القيا     . والتلويح بأا قد تكون قريبا    ،  التساؤل بأن علم الساعة عند اهللا     
ونقمتهم علـى سـادم      .. "يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال       : يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون     
ربنـا آـم    . ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال      " : وكربائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم   

  .. "ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا 
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إنا عرضنا األمانـة علـى السـماوات        " : ئل عميق الداللة والتأثري    مث ختتم السورة بإيقاع ها    
ليعذب اهللا  . إنه كان ظلوما جهوال   ،  ومحلها اإلنسان ،  واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها      

وكان اهللا غفـورا    . ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات    ،  املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات   
  .. "رحيما 

وعلى عاتق اجلماعة املسـلمة     ،   وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء امللقى على عاتق البشرية         
. أمانة العقيدة واالسـتقامة عليهـا     . وهي اليت تنهض وحدها بعبء هذه األمانة الكربى       ؛  بصفة خاصة 

ممـا  . موالشريعة والقيام على تنفيذها يف أنفسهم ويف األرض من حوهل         ،  والدعوة والصرب على تكاليفها   
وطبيعة املنهج اإلهلي الذي تتوىل السورة تنظيم اتمع اإلسالمي         ؛  وجوها،  يتمشى مع موضوع السورة   

 . على أساسه
 . واآلن نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا اإلمجال السريع

|     |     | 
واتبـع مـا    . ماإن اهللا كان عليما حكي    ،  وال تطع الكافرين واملنافقني   ،  يا أيها النيب اتق اهللا     " 

  .. "وكفى باهللا وكيال ، وتوكل على اهللا. إن اهللا كان مبا تعملون خبريا، يوحى إليك من ربك
 هذا هو ابتداء السورة اليت تتوىل تنظيم جوانب من احلياة االجتماعيـة واألخالقيـة للمجتمـع            

 يقوم عليها يف عامل الواقع      وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام اإلسالمي والقواعد اليت        . اإلسالمي الوليد 
 . وعامل الضمري

وال جمموعة شـرائع    ،  وال جمموعة آداب وأخالق   ،   إن اإلسالم ليس جمموعة إرشادات ومواعظ     
. ولكن هذا كله ليس هو اإلسـالم      . إنه يشتمل على هذا كله     .. وال جمموعة أوضاع وتقاليد   ،  وقوانني

والتبـاع  ؛  واالستعداد ابتداء لطاعة أمره ويـه     ؛   وقدره االستسالم ملشيئة اهللا  . إمنا اإلسالم االستسالم  
وهو . ودون اعتماد كذلك على سواه    . املنهج الذي يقرره دون التلفت إىل أي توجيه آخر وإىل أي اجتاه           

الشعور ابتداء بأن البشر يف هذه األرض خاضعون للناموس اإلهلي الواحد الذي يصـرفهم ويصـرف                
وما غاب منه   ،  ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر        ؛  فالككما يصرف الكواكب واأل   ،  األرض

وهو اليقني بأم ليس هلم مـن األمـر         . وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر        ،  وما حضر 
وارتقاب ،  واألخذ باألسباب اليت يسرها هلم    ؛  شيء إال اتباع ما يأمرهم به اهللا واالنتهاء عما ينهاهم عنه          

، والتقاليـد واألوضـاع   ،  مث تقوم عليها الشرائع والقوانني    . هذه هي القاعدة   .. ليت يقدرها اهللا  النتائج ا 
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واآلثـار الواقعيـة    ؛  بوصفها الترمجة العملية ملقتضيات العقيدة املستكنة يف الضمري       . واآلداب واألخالق 
يقوم علـى   .  منها شريعة  تنبثق. إن اإلسالم عقيدة   .. والسري على منهجه يف احلياة    ،  الستسالم النفس هللا  
  .. وهذه الثالثة جمتمعة مترابطة متفاعلة هي اإلسالم. هذه الشريعة نظام

 ومن مث كان التوجيه األول يف السورة اليت تتوىل تنظيم احلياة االجتماعية للمسلمني بتشـريعات               
علـى تلـك    القـائم    ع   وكان القول موجها إىل الـنيب     . هو التوجيه إىل تقوى اهللا    ،  وأوضاع جديدة 

فتقوى اهللا والشعور برقابته واستشعار جالله هي        .. "يا أيها النيب اتق اهللا      "  .. التشريعات والتنظيمات 
وهي اليت يناط ـا كـل   . وهي احلارس القائم يف أعماق الضمري على التشريع والتنفيذ ،  القاعدة األوىل 

 . تكليف يف اإلسالم وكل توجيه
، واتباع تـوجيههم أو اقتـراحهم     ،  هي عن طاعة الكافرين واملنافقني     وكان التوجيه الثاين هو الن    
وتقدمي هذا النهي على األمـر       .. "وال تطع الكافرين واملنافقني     " : واالستماع إىل رأيهم أو حتريضهم    

، باتباع وحي اهللا يوحي بأن ضغط الكافرين واملنافقني يف املدينة وما حوهلا كان يف ذلك الوقت عنيفـا                 
مث يبقى ذلـك النـهي      . واخلضوع لدفعهم وضغطهم  ،  ذا النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهام     فاقتضى ه 

ويف أمر العقيـدة    ،  حيذر املؤمنني أن يتبعوا آراء الكافرين واملنافقني إطالقا       ،  قائما يف كل بيئة وكل زمان     
ب بتوجيه من   غري مشو ،  ليبقى منهجهم خالصا هللا   . وأمر التشريع وأمر التنظيم االجتماعي بصفة خاصة      

 . سواه
 كمـا   - وال ينخدع أحد مبا يكون عند الكافرين واملنافقني من ظاهر العلم والتجربة واخلـربة               

وهو الـذي  ؛  فإن اهللا هو العليم احلكيم    -يسوغ بعض املسلمني ألنفسهم يف فترات الضعف واالحنراف         
وما عنـد البشـر إال       .. "ا  إن اهللا كان عليما حكيم    " : اختار للمؤمنني منهجهم وفق علمه وحكمته     

 ! وإال قليل، قشور
فهذه هي اجلهة اليت جتيء منـها       . "واتبع ما يوحى إليك من ربك       " :  والتوجيه الثالث املباشر  

" : والنص يتضمن ملسات موحية تكمن يف صياغة التعبري       . وهذا هو املصدر احلقيق باالتباع    ،  التوجيهات
ـذه  " مـن ربـك   " واملصدر . ذا التخصيص" إليك  " فالوحي. "واتبع ما يوحى إليك من ربك      

فوق ما هو متعني بـاألمر الصـادر مـن          ،  فاالتباع هنا متعني حبكم هذه املوحيات احلساسة      . اإلضافة
فهو الذي يوحي عن خـربة       .. "إن اهللا كان مبا تعملون خبريا       " : والتعقيب .. صاحب األمر املطاع  

 . ودوافعكم إىل العمل من نوازع الضمري، حقيقة ما تعملونوهو الذي يعلم ؛ بكم ومبا تعملون
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فال يهمنك أكانوا معك أم كانوا       .. "وكفى باهللا وكيال    ،  وتوكل على اهللا  " :  والتوجيه األخري 
ورد  .. يصرفه بعلمه وحكمتـه وخربتـه     ،  وألق بأمرك كله إىل اهللا    ؛  وال حتفل كيدهم ومكرهم   ؛  عليك

فيعـرف  ؛ هو القاعدة الثابتة املطمئنة اليت يفيء إليها القلب   ،  التوكل عليه وحده  األمر إىل اهللا يف النهاية و     
 . يف ثقة ويف طمأنينة ويف يقني، ويدع ما وراءها لصاحب األمر والتدبري؛ وينتهي إليها، عندها حدوده

فقني  مع خمالفة الكافرين واملنـا     -والتوكل عليه   . واتباع وحيه . تقوى اهللا :  وهذه العناصر الثالثة  
وإىل ،  مـن اهللا  . وتقيم الدعوة على منهجها الواضح اخلالص     ؛   هي العناصر اليت تزود الداعية بالرصيد      -
 . "وكفى باهللا وكيال " . وعلى اهللا، اهللا

 :  وخيتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية
  .. "ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه  " 

وال بد له من تصور كلي واحد للحيـاة         . بد له من منهج واحد يسري عليه      فال  ،   إنه قلب واحد  
وإال متـزق  . ويقوم به األحداث واألشياء، وال بد له من ميزان واحد يزن به القيم  . وللوجود يستمد منه  
 . ومل يستقم على اجتاه، وتفرق ونافق والتوى

؛  شرائعه وقوانينه من معني آخـر      ويستمد؛   وال ميلك اإلنسان أن يستمد آدابه وأخالقه من معني        
 .. ويستمد فنونه وتصوراته من معني رابـع      ؛  ويستمد أوضاعه االجتماعية أو االقتصادية من معني ثالث       

 ! إمنا يكون مزقا وأشالء ليس هلا قوام. فهذا اخلليط ال يكون إنسانا له قلب
ا وقيمها اخلاصـة يف     مث يتجرد من مقتضيا   ،   وصاحب العقيدة ال ميلك أن تكون له عقيدة حقا        

أو ،  ال ميلك أن يقـول كلمـة      . صغريا كان هذا املوقف أم كبريا     ،  موقف واحد من مواقف حياته كلها     
 إن كانـت هـذه      -غري حمكوم يف هذا كله بعقيدتـه        ،  أو يتصور تصورا  . أو ينوي نية  ،  يتحرك حركة 

ويسـتمد  ،  خيضع لناموس واحد   ، ألن اهللا مل جيعل له سوى قلب واحد        -العقيدة حقيقة واقعة يف كيانه      
 . ويزن مبيزان واحد، من تصور واحد

وفعلـت كـذا    . فعلت كذا بصفيت الشخصية   :  ال ميلك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله        
أو رجال اجلمعيات االجتماعيـة أو      . كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات      ! بصفيت اإلسالمية 

وله تصور واحد   . تعمره عقيدة واحدة  ،  إنه شخص واحد له قلب واحد     ! العلمية وما إليها يف هذه األيام     
يف كل حالة مـن     ،  وتصوره املستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه        . وميزان واحد للقيم  ،  للحياة

 . حاالته على السواء
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. ويعـيش يف الدولـة    ،  ويعيش يف اجلماعة  ،  ويعيش يف األسرة  ،   وذا القلب الواحد يعيش فردا    
ويعيش . ويعيش حاكما وحمكوما  . ويعيش عامال وصاحب عمل   . ويعيش سرا وعالنية  .  يف العامل  ويعيش

ما جعل اهللا لرجـل     "  .. وال تتبدل تصوراته  ،  وال تتبدل قيمه  ،  فال تتبدل موازينه   .. يف السراء والضراء  
  .. "من قلبني يف جوفه 

. وهو استسالم هللا وحـده    . واجتاه واحد ،  ووحي واحد ،  وطريق واحد ،  ومن مث فهو منهج واحد    
وما يفعل شيئا من    . وال يتجه اجتاهني  ،  وال ينهج جني  ،  وال خيدم سيدين  ،  فالقلب الواحد ال يعبد إهلني    

 ! هذا إال أن يتمزق ويتفرق ويتحول إىل أشالء وركام
|     |     | 

.  وعـادة التـبين    وبعد هذا اإليقاع احلاسم يف تعيني املنهج والطريق يأخذ يف إبطال عادة الظهار            
 : ليقيم اتمع على أساس األسرة الواضح السليم املستقيم

ذلكـم  . وما جعل أدعياءكم أبناءكم   . وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم       " 
فـإن مل   . ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا     . واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل     ،  قولكم بأفواهكم 

وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت         . انكم يف الدين ومواليكم   تعلموا آباءهم فإخو  
 . "وكان اهللا غفورا رحيما . قلوبكم

أي حرام حمرمة كما حتـرم علـي   . أنت علي كظهر أمي:  كان الرجل يف اجلاهلية يقول المرأته  
وال هي زوجة فتحـل  ، ال هي مطلقة فتتزوج غريه، مث تبقى معلقة؛ ومن ساعتئذ حيرم عليه وطؤها  . أمي
، وكان طرفا من سوء معاملة املرأة يف اجلاهليـة واالسـتبداد ـا   ؛ وكان يف هذا من القسوة ما فيه   . له

 . وسومها كل مشقة وعنت
ويعترب األسرة هي الوحـدة  ؛  فلما أخذ اإلسالم يعيد تنظيم العالقات اإلجتماعية يف حميط األسرة   

جعل يرفع عن املـرأة      .. يته ما يليق باحملضن الذي تنشأ فيه األجيال       ويوليها من عنا  ؛  االجتماعية األوىل 
وما جعل  " : وكان مما شرعه هذه القاعدة    . وجعل يصرف تلك العالقات بالعدل واليسر     ؛  هذا اخلسف 

وهـي أن األم  ، فإن قولة باللسان ال تغري احلقيقة الواقعة .. "أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم    
ومن مث مل يعد الظهار حترميا أبديا كتحرمي األم كما          ! وال تتحول طبيعة العالقة بكلمة    ؛  زوجةأم والزوجة   

 . كان يف اجلاهلية
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عندما ظـاهر أوس بـن      " سورة اادلة   "  وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من           
، أكل مايل ،  ول اهللا يا رس : تشكو تقول  ع   فجاءت إىل رسول اهللا   ،  الصامت من زوجه خولة بنت ثعلبة     

ما أراك إال قد    "  ع   فقال. ظاهر مين ،  حىت إذا كربت سين وانقطع ولدي     . ونثرت له بطين  ،  وأفىن شبايب 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشـتكي          " : فأنزل اهللا . فأعادت ذلك مرارا  . "حرمت عليه   

، يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهام      الذين  . إن اهللا مسيع بصري   ،  واهللا يسمع حتاوركما  ،  إىل اهللا 
والـذين  . وإن اهللا لعفو غفور   . وإم ليقولون منكرا من القول وزورا     ،  إن أمهام إال الالئي ولدم    

.  ذلكم توعظون بـه    - من قبل أن يتماسا      -يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة          
فمن مل يستطع فإطعـام  ؛ م شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا   فمن مل جيد فصيا   . واهللا مبا تعملون خبري   

فجعـل   .. "وتلك حدود اهللا وللكافرين عـذاب ألـيم      . ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله   . ستني مسكينا 
أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام      ،   كفارته عتق رقبة   - ال مؤبدا وال طالقا      -الظهار حترميا مؤقتا للوطء     

ويسـتقر احلكـم   . وتعود احلياة الزوجية لسابق عهدها    ،  حتل الزوجة مرة أخرى   وبذلك  . ستني مسكينا 
 .. "وما جعل أزواجكم الالئي تظـاهرون منـهن أمهـاتكم           " : الثابت املستقيم على احلقيقة الواقعة    

اليت كانت متثل طرفا من سوم املـرأة اخلسـف   ، وتسلم األسرة من التصدع بسبب تلك العادة اجلاهلية       
حتت نـزوات الرجـال وعنجهيتـهم يف    ،  اضطراب عالقات األسرة وتعقيدها وفوضاها ومن،  والعنت

 . اتمع اجلاهلي
فقد كانت كذلك تنشأ من     ،  ودعوة األبناء إىل غري آبائهم    ،  فأما مسألة التبين  .  هذه مسألة الظهار  

 . ويف بناء اتمع كله، التخلخل يف بناء األسرة
فإنه كانت توجـد    ،  واالعتزاز بالنسب ،  لعفة يف اتمع العريب    ومع ما هو مشهور من االعتزاز با      

 . يف غري البيوت املعدودة ذات النسب املشهور، إىل جانب هذا االعتزاز ظواهر أخرى مناقضة يف اتمع
يـدعوه  . وكان الرجل يعجبه أحد هؤالء فيتبناه     !  كان يوجد يف اتمع أبناء ال يعرف هلن آباء        

 . فيتوارث وإياه توارث النسب، هويلحقه بنسب، ابنه
، ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤالء فيأخـذه لنفسـه         .  وكان هناك أبناء هلم آباء معروفون     

وكان هذا يقـع    . ويدخل يف أسرته  ،  فيعرف بني الناس باسم الرجل الذي تبناه      ،  ويلحقه بنسبه ،  ويتبناه
فمن شاء أن يلحق بنسبه واحـدا       ؛  لغاراتحني يؤخذ األطفال والفتيان يف احلروب وا      ،  خباصة يف السيب  

 . وصارت له حقوق البنوة وواجباا، وعرف به، وأطلق عليه امسه، من هؤالء دعاه ابنه
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؛ سيب صغريا يف غـارة أيـام اجلاهليـة   . وهو من قبيلة عربية.  ومن هؤالء زيد بن حارثة الكليب  
مث طلبه أبوه وعمه    . وهبته له  ع    فلما تزوجها رسول اهللا     ل   فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدجية       

وكـان  . زيد بن حممد  : وكانوا يقولون عنه  ،  وتبناه،  فأعتقه ع   فاختار رسول اهللا   ع   فخريه رسول اهللا  
 . أول من آمن به من املوايل

وجيعلـها  ،  وحيكم روابطها ،   فلما شرع اإلسالم ينظم عالقات األسرة على األساس الطبيعي هلا         
 .. ورد عالقة النسب إىل أسـباا احلقيقيـة       ؛  أبطل عادة التبين هذه    .. تشويهصرحية ال خلط فيها وال      

ذلكـم قـولكم    "  .. "وما جعل أدعياءكم أبنـاءكم      " : وقال. عالقات الدم واألبوة والبنوة الواقعية    
وعالقة الوراثة للخصائص الـيت  ، وال ينشئ عالقة غري عالقة الدم، والكالم ال يغري واقعا  .. "بأفواهكم  

 ! وعالقة املشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده احلي، حتملها النطفة
  .. "واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل  " 

ومن احلق إقامة العالقات على تلك الرابطـة احلقـة          .  يقول احلق املطلق الذي ال يالبسه باطل      
املتصل بنـاموس  ، املستقيم" وهو يهدي السبيل " .  بالفمال على كلمة تقال، املستمدة من اللحم والدم  

بكلمات ال مدلول   . يصنعونه بأفواههم ،  الذي ال يغين غناءه سبيل آخر من صنع البشر        ،  الفطرة األصيل 
 . فتغلبها كلمة احلق والفطرة اليت يقوهلا اهللا ويهدي ا السبيل. هلا من الواقع

  .. "ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا  " 
. عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حيـة          .  وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد ألبيه      

، ويتعاون معه ويكون امتدادا له بوراثاتـه الكامنـة        ،  ويرثه ويورثه ،  وعدل للولد الذي حيمل اسم أبيه     
ويقيم ؛  مكانهوعدل للحق يف ذاته الذي يضع كل شيء يف          . ومتثيله خلصائصه وخصائص آبائه وأجداده    

كما أنه ال حيمل غري الوالد احلقيقي       ؛  وال يضيع مزية على والد وال ولد      ،  كل عالقة على أصلها الفطري    
 ! وال حيمل غري الولد احلقيقي تبعة البنوة وال حيابيه خبرياا. وال يعطيه مزاياها، تبعة البنوة

يم األسرة على أساس ثابت دقيـق       ويق.  وهذا هو النظام الذي جيعل التبعات يف األسرة متوازنة        
وهو يف الوقت ذاته يقيم بناء اتمع على قاعدة حقيقية قوية مبا فيها من احلق ومـن                 . مستمد من الواقع  
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، ضـعيف ،  وكل نظام يتجاهل حقيقة األسرة الطبيعية هو نظام فاشل         .. مطابقة الواقع الفطري العميق   
  )1(! ال ميكن أن يعيش، مزور األسس

اليت ختلف عنـها أن     ،  لفوضى يف عالقات األسرة يف اجلاهلية والفوضى اجلنسية كذلك         ونظرا ل 
 وهو بصدد إعادة تنظيم     -فقد يسر اإلسالم األمر     ،  وأن جيهل اآلباء يف بعض األحيان     ،  ختتلط األنساب 

حلقيقيني  فقرر يف حالة عدم االهتداء إىل معرفة اآلباء ا         -وإقامة النظام االجتماعي على أساسها      ،  األسرة
 : قائما على األخوة يف الدين واملواالة فيه، مكانا لألدعياء يف اجلماعة اإلسالمية

  .. "فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم  " 
كالتزام التوارث والتكافل يف دفـع      ،  ال تترتب عليها التزامات حمددة    ؛   وهي عالقة أدبية شعورية   

 وذلك كي ال يترك هـؤالء       -اليت كانت تلتزم كذلك بالتبين      ،  لنسب بالدم  وهي التزامات ا   -الديات  
 . األدعياء بغري رابطة يف اجلماعة بعد إلغاء رابطة التبين

وحقيقة . يصور لنا حقيقة اخللخلة يف اتمع اجلاهلي       .. "فإن مل تعلموا آباءهم     " :  وهذا النص 
خللخلة اليت عاجلها اإلسالم بإقامة نظام األسرة على        هذه الفوضى وتلك ا   . الفوضى يف العالقات اجلنسية   

 . وإقامة نظام اتمع على أساس األسرة السليمة. أساس األبوة
 وبعد االجتهاد يف رد األنساب إىل حقائقها فليس على املؤمنني من مؤاخذة يف احلـاالت الـيت                 

 : يعجزون عن االهتداء فيها إىل النسب الصحيح
  .. "ولكن ما تعمدت قلوبكم ؛ فيما أخطأمت بهوليس عليكم جناح  " 

فال يعنت الناس مبا ال     ،   وهذه السماحة مردها إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل يتصف بالغفران والرمحة          
 : يستطيعون
  .. "وكان اهللا غفورا رحيما  " 

 يلغي  يف التثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم اجلديد الذي          ع    ولقد شدد رسول اهللا   
قـال  . وتوعد الذين يكتمون احلقيقة يف األنساب بوصمة الكفر       . كل أثر للتخلخل االجتماعي اجلاهلي    

قال أبـو   : عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال       . حدثنا ابن علية  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : ابن جرير 

                                                 
وعلى الرغم من   . ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتنكر لقاعدة األسرة يف بناء اتمع ، فتخبط وما يزال يتخبط                 ) 1(

 . قاعدة النظام املذهبية الفلسفية فإن الفطرة أخذت تكافح يف روسيا وتعود شيئاً فشيئاً إىل السيطرة والربوز 
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تعلمـوا آبـاءهم    فـإن مل    ،  ادعوهم آلبائهم هو أقسط عنـد اهللا      " :  قال اهللا عز وجل     ت   بكر  
من [ قال أيب    .. فأنا من إخوانكم يف الدين    ،  فأنا ممن ال يعرف أبوه     .. "فإخوانكم يف الدين ومواليكم     

وقـد جـاء يف     . واهللا إين ألظنه لو علم أن أباه كان محارا النتمى إليـه           : ]كالم عيينة بن عبد الرمحن      
وهذا التشديد يتمشى مع عناية اإلسالم       .. " إال كفر    - وهو يعلم    -من ادعى إىل غري أبيه      " : احلديث

وحياطتها بكل أسباب السـالمة واالسـتقامة       ؛  بصيانة األسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخل        
 . ليقيم عليها بناء اتمع املتماسك السليم النظيف العفيف. والقوة والثبوت

|     |     | 
إمنا هو  ؛  ونظام املؤاخاة مل يكن جاهليا    . م التبين بعد ذلك يقرر إبطال نظام املؤاخاة كما أبطل نظا        

؛ ملواجهة حالة املهاجرين الذين تركوا أمواهلم وأهلـيهم يف مكـة          ،  نظام استحدثه اإلسالم بعد اهلجرة    
وذلك  .. ومواجهة احلالة كذلك بني املسلمني يف املدينة ممن انفصلت عالقام بأسرهم نتيجة إلسالمهم            

وتقرير األمومـة الروحيـة بـني       ؛  وتقدميها على مجيع واليات النسب     ع   ة للنيب مع تقرير الوالية العام   
 : ومجيع املؤمنني ع أزواجه

وأولو األرحام بعضهم أوىل بـبعض يف       ؛  وأزواجه أمهام ،  النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم     " 
 يف الكتاب مسطورا    كان ذلك . إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا     . كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين    

" ..  
، فـارين إىل اهللا بدينـهم     ،  تاركني وراءهم كل شيء   ،   لقد هاجر املهاجرون من مكة إىل املدينة      

ومودات ،  وذكريات الطفولة والصبا  ،  وأسباب احلياة ،  وذخائر املال ،  مؤثرين عقيدم على وشائج القرىب    
وكانوا ذه اهلجرة علـى هـذا       . عداهامتخلني عن كل ما     ،  ناجني بعقيدم وحدها  ،  الصحبة والرفقة 

 املثل احلـي    -مبا يف ذلك األهل والزوج والولد       ،  وعلى هذا االنسالخ من كل عزيز على النفس       ،  النحو
حبيث ال تبقى فيه بقية     ،  واستيالئها على القلب  ،  الواقع يف األرض على حتقق العقيدة يف صورا الكاملة        

ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف       " : نسانية لتصدق قول اهللا تعاىل    وعلى توحيد الشخصية اإل   . لغري العقيدة 
  .. "جوفه 

، فقد دخل يف اإلسالم أفراد من بيـوت       .  كذلك وقع يف املدينة شيء من هذا يف صورة أخرى         
ووقع على أيـة حـال ختلخـل يف    . فانبتت العالقة بينهم وبني قرابتهم. وظل آخرون فيها على الشرك  

 . وختلخل أوسع منه يف االرتباطات االجتماعية ؛الروابط العائلية
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والدولة اإلسالمية الناشئة أقرب إىل أن تكـون فكـرة          ،   وكان اتمع اإلسالمي ال يزال وليدا     
 . من أن تكون نظاما مستندا إىل أوضاع مقررة، مسيطرة على النفس

وكل ،  اطف واملشاعر تغطي على كل العو   ،   هنا ارتفعت موجة من املد الشعوري للعقيدة اجلديدة       
، لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة اليت تربط القلـوب        . وكل الصالت والروابط  ،  األوضاع والتقاليد 

فتقوم بينـها  ؛  الوحدات اليت انفصلت عن أصوهلا الطبيعية يف األسرة والقبيلة      - يف الوقت ذاته     -وتربط  
، ج بني هذه الوحدات الداخلة يف اإلسـالم       واملصلحة والصداقة واجلنس واللغة ومتز    ،  مقام الدم والنسب  

؛ وال بأوامر الدولة  ،  ال بنصوص التشريع  . فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة       
وقامـت اجلماعـة    . يتجاوز كل ما ألفه البشر يف حيام العاديـة        . ولكن بدافع داخلي ومد شعوري    

 . طاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة األوضاعحيث مل يكن مست، اإلسالمية على هذا األساس
فاسـتقبلوهم يف   ؛  الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلـهم      ،   نزل املهاجرون على إخوام األنصار    

وتنافسوا فيهم حىت مل يرتل مهـاجري يف دار         ؛  وتسابقوا إىل إيوائهم  . ويف أمواهلم ،  دورهم ويف قلوم  
وشـاركوهم  . ملهاجرين أقل من عدد الراغبني يف إيوائهم من األنصار        إذ كان عدد ا   . أنصاري إال بقرعة  

كما هو مـربأ مـن      ،  وفرح حقيقي مربأ من الشح الفطري     ،  وطيب خاطر ،  كل شيء عن رضى نفس    
 ! اخليالء واملراءاة

وكان هذا اإلخـاء صـلة      . بني رجال من املهاجرين ورجال من األنصار       ع    وآخى رسول اهللا  
فكان يشمل التـوارث    ،  وقام هذا اإلخاء مقام أخوة الدم     . فل بني أصحاب العقائد   فريدة يف تاريخ التكا   

 . وااللتزامات األخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغريها
 -وأخذ املسلمون هذه العالقة اجلديدة مأخذ اجلد        ؛   وارتفع املد الشعوري يف هذا إىل ذروة عالية       

 وقام هذا املد يف إنشاء اتمع اإلسـالمي وحياطتـه           -اإلسالم  شأم فيها شأم يف كل ما جاءهم به         
وكان ضروريا حلفظ هـذه     . بل مبا هو أكثر   . مقام الدولة املتمكنة والتشريع املستقر واألوضاع املسلمة      

 . اجلماعة الوليدة ومتاسكها يف مثل تلك الظروف االستثنائية املتشابكة اليت قامت فيها
حىت توجـد   ،  ي لضروري لنشأة كل مجاعة تواجه مثل تلك الظروف        وإن مثل هذا املد الشعور    

اليت توفر الضمانات االستثنائية حلياة تلك اجلماعة       ،  الدولة املتمكنة والتشريع املستقر واألوضاع املسلمة     
 . وذلك إىل أن تنشأ األحوال واألوضاع الطبيعية. ومنوها ومحايتها



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

17

واستبقاء ينابيعه يف القلب مفتوحة دائما فوارة       ،  وري مع حفاوته بذلك املد الشع     - وإن اإلسالم   
للنفس البشرية ال علـى     ،  حلريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية        . مستعدة للفيضان ،  دائما

، مث تترك مكاا للمستوى الطبيعي    ؛  اليت تؤدي دورها يف الفترات االستثنائية     ،  أساس الفورات االستثنائية  
 . مىت انقضت فترة الضرورة اخلاصة ،وللنظام العادي

،  مبجرد استقرار األحوال يف املدينة شيئا مـا بعـد غـزوة بـدر              - ومن مث عاد القرآن الكرمي      
ووجـود أسـباب    ،  وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض االستقرار     ،  واستتباب األمر للدولة اإلسالمية   

،  السرايا اليت جاءت بعد غزوة بدر الكـربى        وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر      ،  معقولة لالرتزاق 
عاد القرآن الكرمي مبجرد تـوفر هـذه       .. وخباصة ما غنمه املسلمون من أموال بين قينقاع بعد إجالئهم         

مستبقيا إياه من ناحية    ،  الضمانات إىل إلغاء نظام املؤاخاة من ناحية االلتزامات الناشئة من الدم والنسب           
ورد األمور إىل حالتها الطبيعيـة يف اجلماعـة         . ىل العمل إذا دعت الضرورة    ليعود إ ،  العواطف واملشاعر 

 كما هي أصال يف كتاب اهللا القدمي        -فرد اإلرث والتكافل يف الديات إىل قرابة الدم والنسب          . اإلسالمية
 وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهـاجرين إال أن      " : وناموسه الطبيعي 

  .. "كان ذلك يف الكتاب مسطورا . تفعلوا إىل أوليائكم معروفا
بل علـى قرابـة     ،  وهي والية تتقدم على قرابة الدم      ع    وقرر يف الوقت ذاته الوالية العامة للنيب      

بالنسبة جلميع   ع   وقرر األمومة الشعورية ألزواج النيب     .. "النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم      " : !النفس  
  .. "وأزواجه أمهام " : املؤمنني

وأمر املؤمنني فيها إىل الرسـول      ،  والية عامة تشمل رسم منهاج احلياة حبذافريها       ع    ووالية النيب 
ال يؤمن أحدكم   " :  ليس هلم أن خيتاروا إال ما اختاره هلم بوحي من ربه           - عليه صلوات اهللا وسالمه      -

 . "حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به 
وال ؛ فال يرغبون بأنفسهم عنـه   . أحب إليهم من أنفسهم    ع   فيكون شخصه  وتشمل مشاعرهم   

والذي نفسي بيـده ال يـؤمن       " : جاء يف الصحيح  ! يكون يف قلوم شخص أو شيء مقدم على ذاته        
 ويف الصحيح أيضـا أن عمـر       . "أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أمجعني            

فقال صـلى اهللا عليـه      .  ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي         واهللا،  يا رسول اهللا  :  قال ت  
يا رسول اهللا واهللا ألنت أحب إيل مـن  : فقال. "ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك     " : وسلم

 . "اآلن يا عمر " : فقال صلى اهللا عليه وسلم. كل شيء حىت من نفسي
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يه القلب إال بلمسة لدنيـة مباشـرة        ال يصل إل  ،  ولكنها مرتقى عال  ،   وليست هذه كلمة تقال   
الذي خيلص فيه من جاذبية الذات وحبها املتوشـج باحلنايـا           ؛  تفتحه على هذا األفق السامي الوضيء     

وإنـه  ! وفوق ما يدرك  ،  فإن اإلنسان ليحب ذاته وحيب كل ما يتعلق ا حبا فوق ما يتصور            . والشعاب
مث ما يكاد ميـس     ،  فض من غلوائه يف حب ذاته     وخ،  وراض نفسه ،  ليخيل إليه أحيانا أنه طوع مشاعره     

وحيس هلذه املسـة    ! حىت ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى        ،  يف شخصيته مبا خيدش اعتزازه ا     
ولقد يـروض نفسـه علـى       ! وغار يف أعماقه  ،  فإن ملكه كمن يف مشاعره    ،  لذعا ال ميلك انفعاله معه    

، روضها على تقبل املساس بشخصيته فيما يعده تصغريا هلا        ولكنه يصعب عليه أن ي    ؛  التضحية حبياته كلها  
وذلك رغـم مـا     . أو تنقصا لصفة من صفاا    ،  أو نقدا لسمة من مساا    ،  أو عيبا لشيء من خصائصها    

والتغلب على هذا احلب العميق للذات ليس كلمـة تقـال           ! يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره      
أو مبحاولة طويلـة ومرانـة      ؛  عال ال يصل إليه القلب إال بلمسة لدنية       إمنا هو كما قلنا مرتقى      ،  باللسان

وهي اجلهاد األكرب كما مساه رسـول     . ويقظة مستمرة ورغبة خملصة تسترتل عون اهللا ومساعدته       ،  دائمة
كانت هي اللمسة الـيت      ع    قد احتاج فيها إىل لفتة من النيب       - وهو من هو     -ويكفي أن عمر     ع   اهللا

 . الصايففتحت هذا القلب 
ما من مؤمن إال وأنا أوىل النـاس      "  .. جاء يف الصحيح  .  وتشمل الوالية العامة كذلك التزامام    

اقرأوا إن شئتم النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم فأميا مؤمن ترك ماال فلريثه عصـبته         . به يف الدنيا واآلخرة   
عىن أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال          وامل. "وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا مواله         . من كانوا 
 . ويعول عياله من بعده إن كانوا صغارا؛ يفي بدينه

وال إىل  ،   وفيما عدا هذا فإن احلياة تقوم على أصوهلا الطبيعية اليت ال حتتاج إىل مد شعوري عال               
فال ميتنـع أن    . ام اإلخاء مع اإلبقاء على صالت املودة بني األولياء بعد إلغاء نظ         . فورة شعورية استثنائية  

  .. "إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا "  .. أو أن يهبه يف حياته؛ يوصي الويل لوليه بعد مماته
ويقرر أن هذه إرادة اهللا اليت سبق ـا كتابـه           ،   ويشد هذه اإلجراءات كلها إىل العروة األوىل      

وتستمسك باألصل الكبري الذي    ؛  وتطمئنفتقر القلوب    .. "كان ذلك يف الكتاب مسطورا      " : األزيل
 . يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم

وال تظل معلقة مشدودة إىل     ؛  وتسري يف يسر وهوادة   ؛   بذلك تستوي احلياة على أصوهلا الطبيعية     
 . آفاق ال تبلغها عادة إال يف فترات استثنائية حمدودة يف حياة اجلماعات واألفراد
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كلما اقتضت ذلـك    ،  نبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان      مث يستبقي اإلسالم ذلك الي    
 . ضرورة طارئة يف حياة اجلماعة املسلمة

|     |     | 
واملنـهج  ،  ليكون هو النـاموس البـاقي     ،  وما سبقت به مشيئته   ،  ومبناسبة ما سطر يف كتاب اهللا     

يف محل أمانة هذا    ،   من الرسل خاصة   وأويل العزم  ع   والنيب،  يشري إىل ميثاق اهللا مع النبيني عامة      ،  املطرد
وذلك حىت يكون الناس    ؛  والقيام عليه يف األمم اليت أرسلوا إليها      ،  وتبليغه للناس ،  واالستقامة عليه ،  املنهج

بعد انقطاع احلجة بتبليغ الرسل عليهم صـلوات اهللا         ،  مسؤولني عن هداهم وضالهلم وإميام وكفرهم     
 : وسالمه

؛ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسـى ابـن مـرمي          ،  ميثاقهموإذ أخذنا من النبيني      " 
  .. "وأعد للكافرين عذابا أليما ، ليسأل الصادقني عن صدقهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

، ميثاق واحـد   ع    إىل خامت النبيني حممد    - عليه السالم    - إنه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح        
 . منهم حىت يسلمهاوأمانة واحدة يتسلمها كل ، ومنهج واحد

مث خصص صاحب القرآن الكـرمي       .. "وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم      " :  وقد عمم النص أوال   
وهم أصحاب أكرب   ،  مث عاد إىل أويل العزم من الرسل       .. "ومنك  " : وصاحب الدعوة العامة إىل العاملني    

  .. " ابن مرمي ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى " – قبل الرسالة األخرية –الرساالت 
 .. "وأخذنا منهم ميثاقـا غليظـا       " :  وبعد بيان أصحاب امليثاق عاد إىل وصف امليثاق نفسه        

 الـذي   - وهو احلبل املفتـول      -ووصف امليثاق بأنه غليظ منظور فيه إىل األصل اللغوي للفظ ميثاق            
وإنه مليثاق غلـيظ     .. شاعروفيه من جانب آخر جتسيم للمعنوي يزيد إحياءه للم        . استعري للعهد والرابطة  

ويقوموا على منهجه يف أمانة     ،  ويبلغوا عنه ،  ليتلقوا وحيه ،  متني ذلك امليثاق بني اهللا واملختارين من عباده       
 . واستقامة

، فهم الذين قالوا كلمة الصدق    . والصادقون هم املؤمنون   .. "ليسأل الصادقني عن صدقهم      " 
ومن مث كان هلذا    . ألنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل     ،  ومن سواهم كاذب  . واعتنقوا عقيدة الصدق  
وسؤاهلم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل املعلم التلميذ النجيب الناجح عـن             . الوصف داللته وإحياؤه  

ولإلعالن واإلعالم  ،  سؤال للتكرمي ! أمام املدعوين حلفل النتائج   ،  إجابته اليت استحق ا النجاح والتفوق     
 ! والثناء على املستحقني للتكرمي يف يوم احلشر العظيم، وبيان االستحقاق، ألشهادعلى رؤوس ا
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وقالوا كلمة الكذب يف أكرب قضية يقـال فيهـا          ،  الذين دانوا بعقيدة الباطل   .  فأما غري الصادقني  
يقـف هلـم يف     ،  فأما هؤالء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ      . قضية العقيدة . الصدق أو يقال فيها الكذب    

  .. "وأعد للكافرين عذابا أليما " : تظاراالن
|     |     | 

يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيِهم ِرحيا وجنودا               + 
 جاؤوكُم من فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمـنكُم وِإذْ زاغَـت            ِإذْ 9لَّم تروها وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصريا        

 هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزالًـا       10الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا        
 وِإذْ  12الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا            وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ و    11شِديدا  

قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا ويستأِْذنُ فَِريق منهم النِبي يقُولُـونَ ِإنَّ بيوتنـا     
ةٌ وروا عارونَ ِإلَّا ِفرِريدٍة ِإن يروِبع ا ِهي13م  

 ولَقَد كَانوا   14ولَو دِخلَت علَيِهم من أَقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسريا               
 اربلُّونَ الْأَدولُ لَا يِمن قَب وا اللَّهداهولًا عؤساللَِّه م دهكَانَ ع15و  

 قُلْ مـن ذَا     16قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتم من الْموِت أَِو الْقَتِل وِإذًا لَّا تمتعونَ ِإلَّا قَِليلًا                
           ر ِبكُم ادأَر وًءا أَوس ِبكُم اداللَِّه ِإنْ أَر نكُم مِصمعلَا         الَِّذي يا وِليوِن اللَِّه ون دم مونَ لَهِجدلَا يةً ومح

  17نِصريا 
 أَِشحةً  18قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس ِإلَّا قَِليلًا               

   اء الْخفَِإذَا ج كُملَيِت فَـِإذَا              عـوالْم ِه ِمنلَيى عشغكَالَِّذي ي مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فو
ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً علَى الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ               

 يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وِإن يأِْت الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ ِفي             19ك علَى اللَِّه يِسريا     ذَِل
  20الْأَعراِب يسأَلُونَ عن أَنباِئكُم ولَو كَانوا ِفيكُم ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًا 

 رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا              لَقَد كَانَ لَكُم ِفي   
21                مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحِمنؤأَى الْما رلَمو 

  22 ِإميانا وتسِليما ِإلَّا
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ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر ومـا                 
ن شاء أَو يتوب علَيِهم ِإنَّ اللَّـه         ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمناِفِقني إِ       23بدلُوا تبِديلًا   

  24كَانَ غَفُورا رِحيما 
ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤِمِنني الِْقتالَ وكَانَ اللَّـه قَِويـا                 

 من أَهِل الِْكتاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَف ِفي قُلُوِبِهم الرعب فَِريقًـا             وأَنزلَ الَِّذين ظَاهروهم   25عِزيزا  
 وأَورثَكُم أَرضهم وِديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَّم تطَؤوها وكَانَ اللَّه علَى           26تقْتلُونَ وتأِْسرونَ فَِريقًا    

  _27كُلِّ شيٍء قَِديرا 
|     |     | 

ويوما بعد يوم وحدثا بعد     . يف معترك احلياة ومصطرع األحداث كانت الشخصية املسلمة تصاغ        
وكانت اجلماعة املسلمة اليت تتكـون مـن        . وتتضح مساا ،  حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنموا     

 . بني سائر اجلماعاتوطابعها املميز . تلك الشخصيات تربز إىل الوجود مبقوماا اخلاصة وقيمها اخلاصة
وكانت فتنة كفتنة   ،   وكانت األحداث تقسو على اجلماعة الناشئة حىت لتبلغ أحيانا درجة الفتنة          

فـال تعـود    ،  وتكشف عن حقائق النفوس ومعادا    ؛  تفصل بني اجلوهر األصيل والزبد الزائف     ،  الذهب
 . خليطا جمهول القيم

ويلقـي األضـواء   ، يصور األحداث، أو بعد انقضائه وكان القرآن الكرمي يترتل يف إبان االبتالء   
مث خياطب القلوب وهي مكشوفة     . والنوايا والضمائر ،  فتنكشف املواقف واملشاعر  ،  على منحنياته وزواياه  

، ويربيها يوما بعـد يـوم     ؛  ويلمس فيها مواضع التأثر واإلستجابة    ؛  عارية من كل رداء وستار    ،  يف النور 
 . اا واستجاباا وفق منهجه الذي يريدويرتب تأثر؛ وحادثا بعد حادث

وبالتشـريعات والتوجيهـات مجلـة      ،  يترتل باألوامر والنواهي  ،   ومل يترك املسلمون هلذا القرآن    
فقد علم اهللا أن هـذه اخلليقـة        ؛  والفنت واالمتحانات ،  إمنا أخذهم اهللا بالتجارب واالبتالءات    ؛  واحدة

وال تصح وتستقيم على منـهج إال بـذاك   ، ضجا صحيحا وال تنضج ن  ،  البشرية ال تصاغ صياغة سليمة    
وتأخذ مـن النفـوس     ؛  وتنقش يف األعصاب  ،  اليت حتفر يف القلوب   ،  النوع من التربية التجريبية الواقعية    

أما القرآن فيترتل ليكشف هلذه النفوس عن حقيقة ما يقع          . وتعطي يف معترك احلياة ومصطرع األحداث     
مطاوعـة  ،  قابلة للطرق ،  ساخنة حبرارة االبتالء  ،  ي منصهرة بنار الفتنة   وليوجه تلك القلوب وه   ؛  وداللته
 ! للصياغة
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فترة اتصال السماء    ع    ولقد كانت فترة عجيبة حقا تلك اليت قضاها املسلمون يف حياة الرسول           
ذلك حني كان يبيت كل مسلم وهو يشعر        . مبلورا يف أحداث وكلمات   ،  باألرض اتصاال مباشرا ظاهرا   

قد يصبح  ،  بل كل خاطر وكل نية    ،  وأن كل كلمة منه وكل حركة     ؛  وأن مسع اهللا إليه   ،   عليه أن عني اهللا  
وحني كان كل مسلم حيس     . يترتل يف شأنه قرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ،  مكشوفا للناس 

ء غـدا أو    انتظر أن تفتح أبواب السما    ،  أو واجهته معضلة  ،  فإذا حزبه أمر  ؛  الصلة املباشرة بينه وبني ربه    
، وحني كان اهللا سبحانه بذاته العلية     . وقضاء يف شأنه  ،  وفتوى يف أمره  ،  بعد غد ليترتل منها حل ملعضلته     

وال تكن  ،  وكن كذا . وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا     ،  أنت يا فالن بذاتك قلت كذا     : يقول
خطابه املعني إىل شـخص     يا له من أمر هائل عجيب أن يوجه اهللا          ! ويا له من أمر هائل عجيب      .. كذا
ذرة صـغرية يف    . وكل هذه األرض  ،  وكل ما يف هذه األرض    ،  هو وكل من على هذه األرض      .. معني

 ! ملك اهللا الكبري
وهو ال يكـاد    ،  ويتصور حوادثها ومواقفها  ،  يتمالها اإلنسان اليوم  ،   لقد كانت فترة عجيبة حقا    

 ! األضخم من كل خيال، يدرك كيف كان ذلك الواقع
بل أخذهم  . وتنضج شخصيتهم املسلمة  ،  ن اهللا مل يدع املسلمني هلذه املشاعر وحدها تربيهم         ولك

وهو أعلـم مبـن     ،  وكل ذلك حلكمة يعلمها   ؛  واالبتالءات اليت تأخذ منهم وتعطي    ،  بالتجارب الواقعية 
 . وهو اللطيف اخلبري، خلق

ـ ؛  ندركها ونتـدبرها  ،   هذه احلكمة تستحق أن نقف أمامها طويال       ى أحـداث احليـاة     ونتلق
 . وامتحاناا على ضوء ذلك اإلدراك وهذا التدبري

|     |     | 
وهذا املقطع من سورة األحزاب يتوىل تشريح حدث من األحداث الضخمة يف تاريخ الـدعوة               

وهـو غـزوة    ،  ويصف موقفا من مواقف االمتحان العسـرية      ؛  ويف تاريخ اجلماعة املسلمة   ،  اإلسالمية
. ولكل قيمها وتصوراا  ،   الرابعة أو اخلامسة للهجرة االمتحان هلذه اجلماعة الناشئة        يف السنة ،  األحزاب

وأسلوبه يف الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض       ،  وطريقة عرضه للحادث  ،  ومن تدبر هذا النص القرآين    
 من ذلك كله ندرك كيـف كـان اهللا        . وإبرازه للقيم والسنن  ،  واحلركات واخلواجل ،  املشاهد واحلوادث 

 . يريب هذه األمة باألحداث والقرآن يف آن
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،  ولكي ندرك طريقة القرآن اخلاصة يف العرض والتوجيه فإننا قبل البدء يف شرح النص القـرآين               
 ليظهر الفارق بني سـرد اهللا  - مع االختصار املناسب   -نثبت رواية احلادث كما عرضتها كتب السرية        

 . وسرد البشر للوقائع واألحداث، سبحانه
 :  بإسناده عن مجاعة-ن حممد بن إسحاق قال ع

وحيي بـن   ،   إنه كان من حديث اخلندق أن نفرا من اليهود منهم سالم بن أيب احلقيق النضري              
يف نفـر   ،  وأبو عمار الوائلي  ،  وهوذة بن قيس الوائلي   ،  وكنانة ابن أيب احلقيق النضري    ،  أخطب النضري 

خرجوا حىت قـدموا   ع  حزبوا األحزاب على رسول اهللا     وهم الذين ،  ونفر من بين وائل   ،  من بين النضري  
. إنا سنكون معكم عليه حىت نستأصـله      : وقالوا ع   فدعوهم إىل حرب رسول اهللا    ،  على قريش يف مكة   

إنكم أهل الكتاب األول والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه حنـن وحممـد   ، يا معشر يهود : فقالت هلم قريش  
: وأنتم أوىل باحلق منه فهم الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم         ،  كم خري من دينه   بل دين : قالوا؟  أفديننا خري أم دينه   

هؤالء : ويقولون للذين كفروا  ،  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت          " 
فقد آتينا  ؛  أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله        " : إىل قوله " أهدى من الذين آمنوا سبيال      

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفـى          .  إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما      آل
 . "جبهنم سعريا 

 . واتعدوا له ع  فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول اهللا
 فـدعوهم إىل حـرب      - من قيس عيالن     - مث خرج أولئك النفر من يهود حىت جاءوا غطفان          

وأن قريشا قد تـابعوهم علـى       ،  وأخربوهم أم سيكونون معهم عليه    ،  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ر
 . فاجتمعوا معهم فيه، ذلك

وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن يف بين        ،   فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب      
 . ه من أشجعومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قوم، واحلارث بن عوف من بين مرة، فزارة

فعمـل فيـه    ؛  وما أمجعوا هلم من األمر ضرب اخلندق على املدينة         ع    فلما مسع م رسول اهللا    
وعن املسـلمني يف     ع   وأبطأ عن رسول اهللا   . فدأب فيه ودأبوا  . وعمل معه املسلمون فيه    ع   رسول اهللا 

 أهليهم بغري علـم     ويتسللون إىل ،  وجعلوا يورون بالضعيف من العمل    ،  عملهم ذلك رجال من املنافقني    
وجعل الرجل من املسلمني إذا نابته النائبة من احلاجة اليت ال بد منها يذكر              . وال إذن  ع   من رسول اهللا  

فإذا قضى حاجته رجع إىل ما كان فيه مـن          ،  ويستأذنه يف اللحوق حباجته فيأذن له      ع   ذلك لرسول اهللا  
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إمنا املؤمنون الـذين آمنـوا بـاهللا        "  .. ملؤمننيفأنزل اهللا يف أولئك ا    . عمله رغبة يف اخلري واحتسابا له     
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين     . وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه         ،  ورسوله

إن اهللا  ،  واسـتغفر هلـم اهللا    ،  يؤمنون باهللا ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأم فأذن ملن شئت منهم          
ويذهبون بغـري إذن مـن      ،  ين املنافقني الذين كانوا يتسللون من العمل      مث قال تعاىل يع    .. "غفور رحيم   

قد يعلم اهللا الذين    . ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا       " : النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  .. "فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ، يتسللون منكم لواذا

يف ،  من اخلندق أقبلت قريش حىت نزلت مبجتمع األسيال مـن رومـة            ع   رسول اهللا  وملا فرغ   
وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهـل       . عشرة االف من أحابيشهم ومن تبعهم من بين كنانة وأهل امة          

واملسلمون حىت جعلوا ظهورهم إىل      ع   وخرج رسول اهللا  . جند حىت نزلوا بذنب نقمى إىل جانب أحد       
وأمـر بالـذراري   ، فضرب هناك عسكره واخلندق بينه وبني القـوم  ؛  الف من املسلمني  سلع يف ثالثة ا   

 . ]أي احلصون [ والنساء فجعلوا يف اآلطام 
 وخرج عدو اهللا حيي بن أخطب النضري حىت أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقـد بـين                  

فلم يزل حيي   ..  وعاقده على ذلك وعاهده   ،  عن قومه  ع   وكان قد وادع رسول اهللا    . قريظة وعهدهم 
 على أن أعطـاه عهـدا       -حىت مسح له    ] أي ما زال يروضه وخياتله      [ بكعب يفتله يف الذروة والغارب      

لئن رجعت قريش وغطفان ومل يصيبوا حممدا أن أدخل معك يف حصنك حـىت يصـيبين مـا                  : وميثاقا
 . عليه وسلموبرئ مما كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا ، فنقض كعب ابن أسد عهده. أصابك

حىت ظـن   ،  وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم      ؛  واشتد اخلوف ،   وعظم عند ذلك البالء   
: حىت قال معتب بن قشري أخو بين عمرو بن عـوف          ،  وجنم النفاق من بعض املنافقني    ،  املؤمنون كل ظن  

!  إىل الغائط  وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب       ،  كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر       
 وذلك  -إن بيوتنا عورة من العدو      ،  يا رسول اهللا  : وحىت قال أوس بن قيظي أحد بين حارثة بن احلارث         

 . فإا خارج من املدينة،  فأذن لنا أن خنرج فنرجع إىل دارنا-عن مأل من رجال قومه 
 تكـن بينـه     مل. قريبا من شهر  ،  وأقام عليه املشركون بضعا وعشرين ليلة      ع    فأقام رسول اهللا  

 . وبينهم حرب إال الرميا بالنبل واحلصار
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 -إىل عيينة بن حصن وإىل احلارث ابن عـوف     ع    فلما اشتد على الناس البالء بعث رسول اهللا       
فجرى ،  )1(على أن يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه         ،   فأعطامها ثلث مثار املدينة    -ومها قائدا غطفان    

فلمـا  . إال املراوضة يف ذلك   ،  ومل تقع الشهادة وال عزمية الصلح     ؛  الكتابةبينه وبينهما الصلح حىت كتبوا      
] سيد اخلزرج   [ وسعد بن عبادة    ] سيد األوس   [ بعث إىل سعد بن معاذ      ،  أن يفعل  ع   أراد رسول اهللا  
د أم شيئا أمرك اهللا به ال ب      ؟  أمرا حتبه فنصنعه  ،  يا رسول اهللا  : فقاال له ،  و استشارمها فيه  . فذكر ذلك هلما  
واهللا ما أصنع ذلك إال ألنين رأيـت        ،  بل شيء أصنعه لكم   " : قال؟  أم شيئا تصنعه لنا   ؟  لنا من العمل به   

فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إىل       ،  العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب         
،  وعبادة األوثان  يا رسول اهللا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشرك باهللا          : فقال سعد بن معاذ   . "أمر ما   

أفحـني أكرمنـا اهللا     . وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مثرة إال قـرى أو بيعـا            ،  ال نعبد اهللا وال نعرفه    
واهللا ال نعطـيهم إال  ، واهللا ما لنا ذا من حاجـة     ؟  وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا    ،  وهدانا له ،  باإلسالم

فتناول سعد بـن  . فأنت وذاك :  صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا  . السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم     
 . ليجهدوا علينا: مث قال، فمحا ما فيها من الكتاب، معاذ الصحيفة

، لتظاهر عـدوهم علـيهم    ،  وأصحابه فيما وصف اهللا من اخلوف والشدة       ع    وأقام رسول اهللا  
 . )2(وإتيام من فوقهم ومن أسفل منهم 

يا رسـول اهللا إين قـد       : فقال ع   أتى رسول اهللا  ] ن غطفان   م[ مث إن نعيم بن مسعود بن عامر        
إمنـا  " : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فمرين مبا شئت  ،  وإن قومي مل يعلموا بإسالمي    ،  أسلمت

 . "فإن احلرب خدعة ، أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت
يف تفصيل مطول حتدثت عنه روايات      وقد فعل حىت أفقد األحزاب الثقة بينهم وبني بين قريظة            [ 

 ... ]السرية وخنتصره حنن خوف اإلطالة 

                                                 
 )عن إمتاع األمساع للمقريزي (  إن نصروهم  وكان اليهود قد وعدوهم مثر خيرب سنة)1(
املريسيع ، وخيرب ، وكنا باحلديبية ،       :  شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف        – رضي اهللا عنها     – قالت أم سلمة     )2(

وذلك أن املسلمني .  وال أخوف عندنا من اخلندق  – ع   –مل يكن من ذلك أتعب لرسول اهللا        . ويف الفتح ، وحنني     
 احلرجة ، وأن قريظة ال نأمنها على الذراري ، فاملدينة حترس حىت الصباح ، نسمع فيها تكبري املسلمني                   كانوا يف مثل  

 . حىت ردهم اهللا بغيظهم مل ينالوا خرياً . حىت يصبحوا خوفاً 
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فجعلـت تكفـأ    .  وبعث اهللا عليهم الريح يف ليلة شاتية باردة شديدة الربد          - وخذل اهللا بينهم    
 . ]اخل ... يعين خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد[ قدورهم وتطرح أبنيتهم 

دعا حذيفة بـن    ،  وما فرق اهللا من مجاعتهم    ،   اختلف من أمرهم   ما ع    فلما انتهى إىل رسول اهللا    
 . فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليال، اليمان

 : فحدثين زيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي قال:  قال ابن إسحاق
؟ وصـحبتموه  ع   أرأيتم رسول اهللا  . يا أبا عبد اهللا   :  قال رجل من أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان       

واهللا لو أدركناه ما    : فقال. واهللا لقد كنا جنهد   : قال؟  فكيف كنتم تصنعون  : قال. نعم يا ابن أخي    :قال
واهللا لقد رأيتنا مـع     . يا ابن أخي  : فقال حذيفة : قال. وحلملناه على أعناقنا  ،  تركناه ميشي على األرض   

من رجـل يقـوم     " : لمث التفت إلينا فقا   ؛   هويا من الليل   -وصلى رسول اهللا    ،  باخلندق ع   رسول اهللا 
أسأل اهللا تعاىل أن يكون رفيقـي يف        . الرجعة ع   يشرط له رسول اهللا   ،  مث يرجع ،  فينظر لنا ما فعل القوم    

فلما مل يقم أحد دعـاين      . وشدة الربد ،  وشدة اجلوع ،  فما قام رجل من القوم من شدة اخلوف       " ؟  اجلنة
يا حذيفة اذهب فادخل يف القوم فـانظر        " : فقال. فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين        ع   رسول اهللا 

والريح وجنود اهللا تفعل م     ،  فذهبت فدخلت يف القوم   : قال" وال حتدث شيئا حىت تأتينا      ،  ماذا يصنعون 
يا معشر قريش لينظر امـرؤ مـن        : فقام أبو سفيان فقال   . وال تقر هلم قدرا وال نارا وال بناء       ،  ما تفعل 
مث قال  ! فالن ابن فالن  : قال؟  من أنت :  كان إىل جنيب فقلت    فأخذت الرجل الذي  : قال حذيفة . جليسه

يعين اخليـل   [ لقد هلك الكراع واخلف     . إنكم واهللا ما أصبحتم بدار مقام     ،  يا معشر قريش  : أبو سفيان 
ما تطمئن لنـا    . ولقينا من شدة الريح ما ترون     ،  وبلغنا عنهم الذي نكره   ،  وأخلفتنا بنو قريظة  ] واجلمال  

، مث قام إىل مجله وهو معقـول       .. فارحتلوا فإين مرحتل   .. وال يستمسك لنا بناء   ،  نا نار وال تقوم ل  ،  قدر
 ع  ولوال عهد رسول اهللا   . فواهللا ما أطلق عقاله إال وهو قائم      . فجلس عليه مث ضربه فوثب به على ثالث       

 . مث شئت لقتلته بسهم، إيل أال حتدث شيئا حىت تأتيين
لبعض نسـائه   ] أي كساء   [ وهو قائم يصلي يف مرط       ع   فرجعت إىل رسول اهللا   :  قال حذيفة 

مث ركع وسجد وإين    ؛  وطرح علي طرف املرط   ،  فلما رآين أدخلين إىل رجليه    ] من وشي اليمن    [ مرجل  
 . ومسعت غطفان مبا فعلت قريش فانشمروا راجعني إىل بالدهم .. فلما سلم أخربته اخلرب. لفيه

|     |     | 
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. ليصور مناذج البشر وأمنـاط الطبـاع   ،  وأعيان الذوات ،  مساء األشخاص إن النص القرآين يغفل أ    
هذه الـيت ال تنتـهي      . ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية    ،  ويغفل تفصيالت احلوادث وجزئيات الوقائع    

ومن مث تبقـى قاعـدة   ،  وال تنقضي بانقضاء املالبسات   ،  وال تنقطع بذهاب األشخاص   ،  بانتهاء احلادث 
وحيفل بربط املواقف واحلوادث بقـدر اهللا املسـيطر علـى األحـداث             .  ولكل قبيل  ومثال لكل جيل  

ويقف عند كل مرحلة يف املعركـة للتوجيـه   ، ويظهر فيها يد اهللا القادرة وتدبريه اللطيف  ،  واألشخاص
 . والتعقيب والربط باألصل الكبري

، ن يزيدهم ا خـربا    فإنه كا ،  وشهدوا أحداثها ،   ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها       
ويلقي األضواء على سراديب النفـوس      ! ويكشف هلم من جوانبها ما مل يدركوه وهم أصحاا وأبطاهلا         

ويكشف للنور األسرار والنوايا واخلواجل املسـتكنة يف أعمـاق          ؛  ومنحنيات القلوب وخمبآت الضمائر   
 . الصدور

والتصوير الساخر للجنب واخلوف   ،  اصممع التهكم الق  ،  وحرارته،  وقوته،   ذلك إىل مجال التصوير   
ومع اجلالل الرائع والتصوير املوحي لإلميان والشجاعة والصرب والثقة يف نفـوس  ! والنفاق والتواء الطباع  

 . املؤمنني
.  ال يف وسط أولئك الذين عاصروا احلادث وشاهدوه فحسـب          - إن النص القرآين معد للعمل      

معد للعمل يف النفس البشرية إطالقا كلما       . يف كل تاريخ  ولكن كذلك للعمل يف كل وسط بعد ذلك و        
بنفس القوة اليت عمل ـا يف       . والبيئات املنوعة ،  واجهت مثل ذلك احلادث أو شبهه يف اآلماد الطويلة        

 . اجلماعة األوىل
هنـا  .  وال يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إال من يواجه مثل الظروف اليت واجهتها أول مرة              

وهنا تتحـول تلـك     . وتتفتح القلوب إلدراك مضامينها الكاملة    ،  صوص عن رصيدها املذخور   تتفتح الن 
تنـتفض  . وتنتفض األحداث والوقائع املصورة فيهـا     . النصوص من كلمات وسطور إىل قوى وطاقات      

يف عامل الواقـع    ،  وتدفع ا إىل حركة حقيقية    ،  تعمل يف واقع احلياة   ،  دافقة،  دافعة،  موحية،  خالئق حية 
 . امل الضمريوع

وإحيـاء  ؛  إمنا هو رصيد من احليوية الدافعة      .. وكفى ..  إن القرآن ليس كتابا للتالوة وال للثقافة      
مىت وجد القلب الذي يتعاطف معه      ،  ونصوصه مهيأة للعمل يف كل حلظة     ! متجدد يف املواقف واحلوادث   

 !  السر العجيبووجد الظرف الذي يطلق الطاقة املكنونة يف تلك النصوص ذات، ويتجاوب
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فإذا الـنص   ،  أو يواجه احلادث  ،  مث يقف املوقف  ؛   وإن اإلنسان ليقرآ النص القرآين مئات املرات      
، ويفيت يف املشكلة املعقدة   ،  وجييب على السؤال احلائر   ،  يوحي إليه مبا مل يوح من قبل قط       ،  القرآين جديد 

، ىل اليقني اجلازم يف األمر الذي يواجهه      ويفيء بالقلب إ  ،  ويرسم االجتاه القاصد  ،  ويكشف الطريق اخلايف  
 . وإىل االطمئنان العميق

 .  وليس ذلك لغري القرآن يف قدمي وال حديث
|     |     | 

يبدأ السياق القرآين احلديث عن حادث األحزاب بتذكري املؤمنني بنعمة اهللا عليهم أن رد عنـهم                
ومن مث جيمل يف اآلية األوىل طبيعة ذلك        . لطيفلوال عون اهللا وتدبريه ال    ،  اجليش الذي هم أن يستأصلهم    

ويطلب إلـيهم أن    ،  لتربز نعمة اهللا اليت يذكرهم ا     . قبل تفصيله وعرض مواقفه   ،  وبدءه وايته ،  احلادث
وعدم طاعة الكافرين   ،  والتوكل عليه وحده  ،  وليظهر أن اهللا الذي يأمر املؤمنني باتباع وحيه       ؛  يتذكروها
 : من عدوان الكافرين واملنافقني، مي القائمني على دعوته ومنهجههو الذي حي، واملنافقني

فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا    ،  يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود           " 
  .. "وكان اهللا مبا تعملون بصريا ، مل تروها

جميء جنود   ..  احلامسة فيها  والعناصر،   وهكذا يرسم يف هذه البداءة املة بدء املعركة وختامها        
وبصـره  ،  ونصر اهللا املرتبط بعلـم اهللا ـم       . وإرسال ريح اهللا وجنوده اليت مل يرها املؤمنون       . األعداء
 . بعملهم

 : مث يأخذ بعد هذا اإلمجال يف التفصيل والتصوير
، وبلغت القلوب احلنـاجر   ،  وإذ زاغت األبصار  ؛  إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم       " 

وإذ يقول املنافقون والـذين يف      . هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا     . نون باهللا الظنونا  وتظ
يا أهل يثرب ال مقام لكـم       : وإذ قالت طائفة منهم   . ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا     : قلوم مرض 

يريدون إال فرارا   إن  .  وما هي بعورة   -إن بيوتنا عورة    : يقولون،  ويستأذن فريق منهم النيب   . فارجعوا
" ..  

. والذي مل ينج منه أحد من أهلـها       ،  والكرب الذي مشلها  ،   إا صورة اهلول الذي روع املدينة     
من أعالها ومـن    . وقد أطبق عليها املشركون من قريش وغطفان واليهود من بين قريظة من كل جانب             
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ذي اختلف هو اسـتجابة تلـك       وإمنا ال ؛  فلم خيتلف الشعور بالكرب واهلول يف قلب عن قلب        . أسفلها
ومن مث كان االبـتالء     . وتصوراا للقيم واألسباب والنتائج   ،  وسلوكها يف الشدة  ،  وظنها باهللا ،  القلوب

 . والتمييز بني املؤمنني واملنافقني حامسا ال تردد فيه. كامال واالمتحان دقيقا
ماثال أمامنا  ،  وكل حركاته  ،وكل خلجاته ،  وكل انفعاالته ،   وننظر اليوم فنرى املوقف بكل مساته     

 . كأننا نراه من خالل هذا النص القصري
  .. "إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم " :  ننظر فنرى املوقف من خارجه

وهو  .. "وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر       " :  مث ننظر فنرى أثر املوقف يف النفوس      
 . يرمسها مبالمح الوجوه وحركات القلوب، تعبري مصور حلالة اخلوف والكربة والضيق

ويدعها جمملة ترسم حالة االضـطراب يف       . وال يفصل هذه الظنون    .. "وتظنون باهللا الظنونا     " 
 . واختالف التصورات يف شىت القلوب، وذهاا كل مذهب، املشاعر واخلواجل

بتلـي املؤمنـون   هنالـك ا " : وتزيد خصائص اهلول فيه وضوحا،  مث تزيد مسات املوقف بروزا  
 . واهلول الذي يزلزل املؤمنني ال بد أن يكون هوال مروعا رعيبا .. "وزلزلوا زلزاال شديدا 

فيغـدو  ،  وكان املشركون يتناوبون بينهم   ؛  كان ليلنا باخلندق ارا   :  قال حممد بن مسلمة وغريه    
، رو بن العـاص يومـا     ويغدو عم ،  ويغدو خالد بن الوليد يوما    ،  أبو سفيان ابن حرب يف اصحابه يوما      

حىت . ويغدو ضرار بن اخلطاب يوما    . ويغدو عكرمة بن أيب جهل يوما     ،  ويغدو هبرية ابن أيب وهب يوما     
 . عظم البالء وخاف الناس خوفا شديدا

 : قال.  ويصور حال املسلمني ما رواه املقريزي يف إمتاع األمساع
ومـا  ،  لوا يومهم إىل هوي من الليل     أصحابه فقات  ع   وعبأ رسول اهللا  ،   مث واىف املشركون سحرا   

على صـالة    ع   وما قدر رسول اهللا   . وال أحد من املسلمني أن يزولوا من موضعهم        ع   يقدر رسول اهللا  
وال أنـا   . فيقول! يا رسول اهللا ما صلينا    : فجعل أصحابه يقولون  " ظهر وال عصر وال مغرب وال عشاء        

وقام أسيد بن حضـري يف  ، ن الفريقني إىل مرتلهورجع كل م، حىت كشف اهللا املشركني  ! واهللا ما صليت  
 فناوشـهم   - وعليها خالد بن الوليد      -فكرت خيل للمشركني يطلبون غرة      ،  مائتني على شفري اخلندق   

 فقتله كما قتـل محـزة      ،  فزرق وحشى الطفيل بن النعمان بن خنساء األنصاري السلمي مبزراق         ،  ساعة
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مأل اهللا  . ا املشركون عن صالة الوسطى صالة العصر      شغلن" : يومئذ ع   وقال رسول اهللا  .  بأحد ت  
  ..  ")1(أجوافهم وقلوم نارا 

. وال يظنون إال أم العدو    ،   وال يشعر بعضهم ببعض    - وخرجت طليعتان للمسلمني ليال فالتقتا      
. فكف بعضهم عن بعـض    " ال ينصرون   . حم" ! مث نادوا بشعار اإلسالم   . فكانت بينهم جراحة وقتل   

  .. "جراحكم يف سبيل اهللا ومن قتل منكم فإنه شهيد " : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رسو
ذلك الـذي   ،  وهم حمصورون باملشركني داخل اخلندق    ،   ولقد كان أشد الكرب على املسلمني     

فلم يكونوا يأمنون يف أية حلظة أن ينقض علـيهم         . كان جييئهم من انتقاض بين قريظة عليهم من خلفهم        
اليت جاءت بنية استئصاهلم يف     ،  وهم قلة بني هذه اجلموع    ،  وأن متيل عليهم يهود   ،  من اخلندق املشركون  

 . معركة حامسة أخرية
 :  ذلك كله إىل ما كان من كيد املنافقني واملرجفني يف املدينة وبني الصفوف

  .. "ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا : وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض " 
والشدة اآلخذة باخلناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم        ،   فقد وجد هؤالء يف الكرب املزلزل     

وفرصة للتوهني والتخذيل وبث الشك والريبة يف وعـد اهللا ووعـد            ؛  وهم آمنون من أن يلومهم أحد     
. فالواقع بظاهره يصدقهم يف التوهني والتشـكيك      . وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد مبا يقولون      ،  رسوله

، فاهلول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمـل         ؛  وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم      
 ! فجهروا حبقيقة ما يشعرون غري مبقني وال متجملني! وروع نفوسهم ترويعا ال يثبت له إميام املهلهل

وقف إخـوام   وموقفهم يف الشدة هو م    ؛   ومثل هؤالء املنافقني واملرجفني قائمون يف كل مجاعة       
 ! فهم منوذج مكرر يف األجيال واجلماعات على مدار الزمان. هؤالء

  .. "يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا : وإذ قالت طائفة منهم " 
حبجة أن إقامتهم أمام اخلندق     ،  والعودة إىل بيوم  ،   فهم حيرضون أهل املدينة على ترك الصفوف      

وهي دعوة خبيثـة تـأيت       .. وبيوم معرضة للخطر من ورائهم    ،  ال موضع هلا وال حمل    ،  مرابطني هكذا 

                                                 
فمرة شغل  . والظاهر أن ذلك تكرر     .  إمنا شغل يومئذ عن صالة العصر        – ع   – يف حديث جابر أن رسول اهللا        )1(

  ..ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها . العصر فقال ذلك الدعاء عن 
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، واخلطر حمدق واهلـول جـامح     . ثغرة اخلوف على النساء والذراري    ،  النفوس من الثغرة الضعيفة فيها    
 ! والظنون ال تثبت وال تستقر

  .. "إن بيوتنا عورة : يقولون، ويستأذن فريق منهم النيب " 
 . متروكة بال محاية. وفة للعدو يستأذنون حبجة أن بيوم مكش
 : وجيردهم من العذر واحلجة،  وهنا يكشف القرآن عن احلقيقة

  .. "وما هي بعورة  " 
 :  ويضبطهم متلبسني بالكذب واالحتيال واجلنب والفرار

  .. "إن يريدون إال فرارا  " 
، " بيوتنا عورة    إن" : يقولون ع    وقد روي أن بين حارثة بعثت بأوس بن قيظي إىل رسول اهللا           

فأذن لنا فلنرجـع إىل     ،  ليس بيننا وبني غطفان أحد يردهم عنا      . وليس دار من دور األنصار مثل دورنا      
. يا رسول اهللا ال تأذن هلـم      : فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال      ع   فأذن هلم . فنمنع ذرارينا ونساءنا  ،  دورنا

 ..  فردهم .. إنا واهللا ما اصابنا وإياهم شدة إال صنعوا هكذا
  .. "إن يريدون إال فرارا " :  فهكذا كان أولئك الذين جيبههم القرآن بأم

|     |     | 
يقف لريسم صورة   . ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية املصورة ملوقف البلبلة والفزع واملراوغة          

، وخـور القلـب  ،  صورة نفسية داخلية لوهن العقيـدة     . نفسية هلؤالء املنافقني والذين يف قلوم مرض      
 : وال متجملني لشيء، واالستعداد لالنسالخ من الصف مبجرد مصادفة غري مبقني على شيء

  .. "وما تلبثوا ا إال يسريا ، مث سئلوا الفتنة آلتوها، ولو دخلت عليهم من أقطارها " 
ومهمـا يكـن الكـرب      . ومل تقتحم عليهم بعد   ؛   ذلك كان شأم واألعداء بعد خارج املدينة      

مث "  .. فاما لو وقع واقتحمت عليهم املدينة مـن أطرافهـا         ،  فاخلطر املتوقع غري اخلطر الواقع    ،  الفزعو
" إال قليال   " وال مترددين   ،  سراعا غري متلبثني  " آلتوها  " وطلبت إليهم الردة عن دينهم      " سئلوا الفتنة   

فهي عقيدة  ! لموا ويرتدوا كفارا  أو إال قليال منهم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستس          ،  من الوقت 
 ! وهو جنب غامر ال ميلكون معه مقاومة؛ واهنة ال تثبت
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مث يصمهم بعد هذا بنقض العهد       .. ويقف نفوسهم عارية من كل ستار     ؛   هكذا يكشفهم القرآن  
 : مث مل يرعوا مع اهللا عهدا؛ مع اهللا الذي عاهدوه من قبل على غري هذا؟ ومع من. وخلف الوعد

 . "وكان عهد اهللا مسؤوال .  كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبارولقد " 
وهم الذين مهوا أن يفشلوا يوم      ،  هم بنو حارثة  :  قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق يف السرية        

فذكر هلم الذي أعطوا    . مث عاهدوا اهللا أال يعودوا ملثلها أبدا      . أحد مع بين سلمة حني مهتا بالفشل يومها       
 .  أنفسهممن

وكـان  . وعصمهم من عواقب الفشل   ،  وثبتهم،   فأما يوم أحد فقد تداركهم اهللا برمحته ورعايته       
، والتجربة الكافية ،  وبعد الزمن الطويل  ،  فأما اليوم . ذلك درسا من دروس التربية يف أوائل العهد باجلهاد        

 . فالقرآن يواجههم هذه املواجهة العنيفة
|     |     | 

 يقـرر   - وهم أمام العهد املنقوض ابتغاء النجاة من اخلطر واألمان من الفزع             -قطع  وعند هذا امل  
ويصحح التصور الذي يـدعوهم إىل نقـض العهـد          ؛  القرآن إحدى القيم الباقية اليت يقررها يف أواا       

 : والفرار
من ذا  : قل. وإذن ال متتعون إال قليال    ؛  لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل        : قل " 

وال جيدون هلم من دون اهللا وليـا وال         ؛  الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة           
  .. "نصريا 

وينتـهي ـا إىل     ،  يدفعها يف الطريق املرسوم   ،   إن قدر اهللا هو املسيطر على األحداث واملصائر       
ولـن  . ال يستقدم حلظة وال يستأخر    ،  دهيف موع ،  واملوت أو القتل قدر ال مفر من لقائه       . النهاية احملتومة 

. يف موعده القريـب   ،  فإذا فروا فإم مالقون حتفهم املكتوب     . ينفع الفرار يف دفع القدر احملتوم عن فار       
. وال عاصم من اهللا وال من حيول دون نفاذ مشـيئته          . وكل متاع فيها قليل   ،  وكل موعد يف الدنيا قريب    

حيميهم ومينعهم من قـدر     ،  من دون اهللا  ،  وال موىل هلم وال نصري    ،  ةسواء أراد م سوءا أم أراد م رمح       
 . اهللا

. يف السـراء والضـراء    ،  والوفاء الوفاء بالعهد مع اهللا    . والطاعة الطاعة .  فاالستسالم االستسالم 
 . مث يفعل اهللا ما يشاء. والتوكل الكامل عليه، ورجع األمر إليه
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|     |     | 
. الذين يقعدون عن اجلهاد ويدعون غريهم إىل القعـود        ،  اهللا باملعوقني مث يستطرد إىل تقرير علم      

 - على صـدقها     -وهي  . ويرسم هلم صورة نفسية مبدعة     .. "ال مقام لكم فارجعوا     " : ويقولون هلم 
يف . والفزع واهللع ،  صورة للجنب واالنزواء  . تثري الضحك والسخرية من هذا النموذج املكرور يف الناس        

. والشح على اخلري والضن ببذل أي جهـد فيـه         . االنتفاش وسالطة اللسان عند الرخاء    و. ساعة الشدة 
والتعبري القرآين يرسم هذه الصورة يف ملسات فنيـة          .. واجلزع واالضطراب عند توهم اخلطر من بعيد      

 : مبدعة ال سبيل إىل استبداهلا أو ترمجتها يف غري سياقها املعجز
أشحة . وال يأتون البأس إال قليال    ،  هلم إلينا : والقائلني إلخوام قد يعلم اهللا املعوقني منكم       " 

فـإذا  . فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املـوت             . عليكم
أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللا أعماهلم وكـان        . أشحة على اخلري  . ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد    

وإن يأت األحزاب يودوا لـو أـم بـادون يف        . بون األحزاب مل يذهبوا   حيس. ذلك على اهللا يسريا   
  .. "ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليال . األعراب يسألون عن أنبائكم

 ويبدأ هذا النص بتقرير علم اهللا املؤكد باملعوقني الذين يسعون بالتخذيل يف صـفوف اجلماعـة             
. وال يشهدون اجلهاد إال ملامـا " وال يأتون البأس إال قليال " الذين يدعون إخوام إىل القعود     . املسلمة

 . ومكرهم مكشوف، فهم مكشوفون لعلم اهللا
 :  مث تأخذ الريشة املعجزة يف رسم مسات هذا النموذج

وكزازة يف  ،  كزازة باجلهد وكزازة باملال   . ففي نفوسهم كزازة على املسلمني    " أشحة عليكم    " 
 . واءالعواطف واملشاعر على الس

  .. "فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت  " 
تـثري  ،  وهي يف الوقت ذاته مضحكة    ،  متحركة اجلوارح ،  واضحة املالمح ،   وهي صورة شاخصة  

 ! الذين تنطق أوصاله وجوارحه يف حلظة اخلوف باجلنب املرتعش اخلوار، السخرية من هذا الصنف اجلبان
 :  وأشد إثارة للسخرية صورم بعد أن يذهب اخلوف وجييء األمن

  .. "فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد  " 
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ونفشـوا  ،  وانتفخت أوداجهم بالعظمة  ،  وارتفعت أصوام بعد االرتعاش   ،   فخرجوا من اجلحور  
، ل والفضـل يف األعمـال     من البالء يف القتـا    ،  ما شاء هلم االدعاء   ،  وادعوا يف غري حياء   ،  بعد االنزواء 

  .. والشجاعة واالستبسال
  .. "أشحة على اخلري " :  مث هم

مع كل ذلك االدعاد العـريض  ؛   فال يبذلون للخري شيئا من طاقتهم وجهدهم وأمواهلم وأنفسهم        
 ! وكل ذلك التبجح وطول اللسان

وهو شجاع فصيح    .فهو موجود دائما  .  وهذا النموذج من الناس ال ينقطع يف جيل وال يف قبيل          
وهـو  . وهو جبان صامت مرتو حيثما كان هناك شـدة وخـوف  . بارز حيثما كان هناك أمن ورخاء   
 ! ال يناهلم منهم إال سالطة اللسان، شحيح خبيل على اخلري وأهل اخلري

  .. "أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللا أعماهلم  " 
ومل تسـلك   ،  ومل تد بنـوره   ،  اشة اإلميان العلة أن قلوم مل ختالطها بش     .  فهذه هي العلة األوىل   

 . ومل ينجحوا ألن عنصر النجاح األصيل ليس هناك .. "فأحبط اهللا أعماهلم " . منهجه
  .. "وكان ذلك على اهللا يسريا  " 

  .. وكان أمر اهللا مفعوال،  وليس هنالك عسري على اهللا
 :  فأما يوم األحزاب فيمضي النص يف تصويرهم صورة مضحكة زرية

  .. "حيسبون األحزاب مل يذهبوا  " 
، ويأبون أن يصدقوا أن األحزاب قد ذهبـت       ! وخيذلون،  ويتخاذلون،   فهم ما يزالون يرتعشون   

 ! وجاء األمان، وأنه قد ذهب اخلوف
  .. "وإن يأت األحزاب يودوا لو أم بادون يف األعراب يسألون عن أنبائكم  " 

وإن يأت األحزاب يود هؤالء اجلبنـاء       ! ويا للصورة املضحكة   !ويا للتصوير الزري  !  يا للسخرية 
ال يشاركون  ،  ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية      . لو أم مل يكونوا من أهل املدينة يوما من األيام         

ويسألون ،  إمنا هم جيهلونه  .  ما جيري عند أهلها    - حىت   -وال يعلمون   . أهل املدينة يف حياة وال يف مصري      
 ! والنجاة من األهوال، مبالغة يف البعد واالنفصال! ل الغريب عن الغريبعنه سؤا
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؛ ال يتعرضون هلا مباشرة   ،  بعيدون عن املعركة  ،  مع أم قاعدون  ،   يتمنون هذه األمنيات املضحكة   
  .. "ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليال " ! والفزع واهللع من بعيد! إمنا هو اخلوف من بعيد

صورة ذلك النموذج الذي كان عائشا يف اجلماعة اإلسـالمية          .  ينتهي رسم الصورة    وذا اخلط 
 .. وذات السـمات  ،  بنفس املالمـح  . والذي ما يزال يتكرر يف كل جيل وكل قبيل        ؛  الناشئة يف املدينة  

وهو ،  واالبتعاد عنه ،  والسخرية منه ،  ينتهي رسم الصورة وقد تركت يف النفوس االحتقار هلذا النموذج         
 .  على اهللا وعلى الناسانه

|     |     | 
وتلك كانت صـورم  ، ذلك كان حال املنافقني والذين يف قلوم مرض واملرجفني يف الصفوف        

كانـت   .. ولكن اهلول والكرب والشدة والضيق مل حتول الناس مجيعا إىل هذه الصورة الرديئة            . الرديئة
مستيقنة ،  راضية بقضاء اهللا  ،  واثقة باهللا ،  الزلزالمطمئنة يف وسط    ،  هنالك صورة وضيئة يف وسط الظالم     

 . بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب، من نصر اهللا
 .  ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وذكر اهللا كثريا   ،  لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر              " 
" ..  

، مثابة األمان للمسـلمني   ،  على الرغم من اهلول املرعب والضيق اهد       ع    وقد كان رسول اهللا   
يف هذا احلادث الضخم ملمـا يرسـم لقـادة           ع   وإن دراسة موقفه  . ومصدر الثقة والرجاء واالطمئنان   

لقدوة وتطلب نفسه ا  ؛  وفيه أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر        ؛  اجلماعات واحلركات طريقهم  
 . ويذكر اهللا وال ينساه؛ الطيبة

إذ كنـا ال منلـك هنـا أن نتناولـه     . وحيسن أن نلم بلمحات من هذا املوقف على سبيل املثال       
 . بالتفصيل

، جيرف التـراب باملسـحاة    ،  يعمل يف اخلندق مع املسلمني يضرب بالفأس       ع    خرج رسول اهللا  
، وهم يرفعون أصوام بالرجز يف أثنـاء العمـل         ،ويرفع صوته مع املرجتزين   . وحيمل التراب يف املكتل   

كان هناك رجل مـن     : وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي احلوادث اجلارية        ! فيشاركهم الترجيع 
فراح العاملون يف اخلندق يغنون مجاعة ذا       . ومساه عمرا ،  امسه ع   فكره رسول اهللا  ،  املسلمني امسه جعيل  

 : الرجز الساذج
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 ل عمرا  وكان للبائس يوما ظهرامساه من بعد جعي
وإذا . "عمـرا   " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ،  "عمرو  "  فإذا مروا يف ترجيعهم بكلمة      

 . "ظهرا " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ظهر " مروا بكملة 
وجيرف ،  سيضرب بالفأ ،  بينهم ع   والرسول،   ولنا أن نتصور هذا اجلو الذي يعمل فيه املسلمون        

ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هـذا اجلـو يف           . ويرجع معهم هذا الغناء   ،  وحيمل يف املكتل  ،  باملسحاة
 . وأي ينبوع يتفجر يف كيام بالرضى واحلماسة والثقة واالعتزاز؛ أرواحهم

وغلبتـه عينـاه فنـام يف       ! أما إنه نعم الغالم    ع   فقال.  وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب      
فقال رسـول   . فلما قام فزع  . وهو ال يشعر  ،  فأخذ عمارة بن حزم سالحه    . وكان القر شديدا  . خلندقا

من له علم بسالح هـذا      " : مث قال ! "منت حىت ذهب سالحك     ! يا أبا رقاد  " : اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
م ويؤخذ متاعـه  وى أن يروع املسل  . فرده عليه : فقال. يا رسول اهللا هو عندي    : فقال عمارة ؟  "الغالم  
 ! العبا

كما يصور  . صغريا أو كبريا  ،  لكل من يف الصف   ،   وهو حادث كذلك يصور يقظة العني والقلب      
ويصور يف النهاية ذلـك     " ! منت حىت ذهب سالحك   ! يا أبا رقاد  " : روح الدعابة احللوة احلانية الكرمية    

  .. فيف أحرج الظرو، اجلو الذي كان املسلمون يعيشون فيه يف كنف نبيهم
وتراه رأي العني يف ومضات الصـخور علـى         ،  تستشرف النصر من بعيد    ع    مث كانت روحه  

 . ويبث فيهم الثقة واليقني، فيحدث ا املسلمني؛ ضرب املعاول
فغلظت ،  ضربت يف ناحية من اخلندق    : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال     :  قال ابن إسحاق  

نزل فأخذ املعول   ،  ورأى شدة املكان علي   ،  رآين أضرب فلما  . قريب مين  ع   ورسول اهللا ،  علي صخرة 
فلمعت حتته برقـة    ،  مث ضرب به ضربة أخرى    : قال. فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة      ،  من يدي 

مـا  ! بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: قلت: فلمعت حتته برقة أخرى قال ،  مث ضرب به الثالثة   : قال. أخرى
: نعـم . قلـت : قال؟  "أو قد رأيت ذلك يا سلمان       " : قال؟  تضربملع املعول وأنت    ،  هذا الذي رأيت  

وأمـا  . وأما الثانية فإن اهللا فتح علي ا الشام واملغـرب         . أما األوىل فإن اهللا فتح علي ا اليمن       " : قال
  .. "الثالثة فإن اهللا فتح علي ا املشرق 

. بن اخلطاب حبضور سـلمان    أن هذا احلادث وقع لعمر      " إمتاع االمساع للمقريزي    "  وجاء يف   
 . رضي اهللا عنهما
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 . واخلطر حمدق ا حميط،  ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول يف القلوب
 ولنا أن نضيف إىل تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطالع خرب األحزاب وقـد                

فإذا هو يف صـالته واتصـاله       . قائم يصلي يف ثوب إلحدى أزواجه      ع   أخذه القر الشديد ورسول اهللا    
 بـني   - صلوات اهللا وسـالمه عليـه        -ال يترك حذيفة يرتعش حىت ينتهي من صالته بل يأخذه           ،  بربه

، فينبئه حذيفـة النبـأ    ،  حىت ينتهي . وميضي يف صالته  . ويلقي عليه طرف الثوب ليدفئه يف حنو      ،  رجليه
 ! خبارهافبعث حذيفة يبصر أ ع ويلقي إليه بالبشرى اليت عرفها قلبه

وال حاجة بنـا إىل     ،  فهي بارزة يف القصة كلها    ،  وثباته ويقينه ،  يف اهلول  ع    أما أخبار شجاعته  
 . فهي مستفيضة معروفة، نقلها

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجـو اهللا واليـوم               " :  وصدق اهللا العظيم  
  .. "وذكر اهللا كثريا ، اآلخر

|     |     | 
ويف ،  يف مواجهة اهلـول   ،  وصورة املؤمنني املشرقة الوضيئة   ؛  صورة اإلميان الواثق املطمئن   مث تأيت   

فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة واالستبشار        ،  اخلطر الذي يزلزل القلوب املؤمنة    . لقاء اخلطر 
 : واليقني

ومـا  . ق اهللا ورسوله  وصد. هذا ما وعدنا اهللا ورسوله    : وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا     " 
  .. "زادهم إال إميانا وتسليما 

وكـان الكـرب الـذي      ؛   لقد كان اهلول الذي واجهه املسلمون يف هذا احلادث من الضخامة          
كما قـال عنـهم     ،  حبيث زلزهلم زلزاال شديدا   ،  وكان الفزع الذي لقوه من العنف     ؛  واجهوه من الشدة  

  .. "لوا زلزاال شديدا هنالك ابتلي املؤمنون وزلز" : أصدق القائلني
وعلى الرغم من ثقتهم بنصر     . ال يكلفهم اهللا ما فوقها    . وللبشر طاقة .  لقد كانوا ناسا من البشر    

تلك البشارة اليت تتجاوز املوقف كله إىل فتوح اليمن والشـام           ،  هلم ع   وبشارة الرسول ؛  اهللا يف النهاية  
ل الذي كان حاضرا يواجههم كـان يزلـزهلم         فإن اهلو ،  على الرغم من هذا كله     .. واملغرب واملشرق 

 . ويزعجهم ويكرب أنفاسهم
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ويـرى  ،  حيس حالـة أصـحابه     ع   والرسول.  ومما يصور هذه احلالة أبلغ تصوير خرب حذيفة       
 ع  يشرط له رسول اهللا   . من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث يرجع         " : فيقول،  نفوسهم من داخلها  

ومع الدعاء املضـمون  ،  ومع هذا الشرط بالرجعة    .. "كون رفيقي يف اجلنة     أسأل اهللا تعاىل أن ي    . الرجعة
فلم يكن يل بـد     : فإذا عني باالسم حذيفة قال    . فإن أحدا ال يليب النداء    ،  بالرفقة مع رسول اهللا يف اجلنة     

  .. أال إن هذا ال يقع إال يف أقصى درجات الزلزلة! .. من القيام حني دعاين
كان إىل جانب هذا كلـه       .. وكرب األنفاس ،  وزوغان األبصار ،  زلزلة ولكن كان إىل جانب ال    

والثقة اليت ال تتزعـزع بثبـات هـذه      ؛  واإلدراك الذي ال يضل عن سنن اهللا      ؛  الصلة اليت ال تنقطع باهللا    
ومن مث اختذ املؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا يف انتظـار           . وحتقق أواخرها مىت حتققت أوائلها    ؛  السنن
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين         " : لك أم صدقوا قول اهللا سبحانه من قبل       ذ. النصر

مىت نصـر   : مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه         ،  خلوا من قبلكم  
" : مث قـالوا  ومن  ! فنصر اهللا إذن منهم قريب    . وها هم أوالء يزلزلون    .. "أال إن نصر اهللا قريب      ؟  اهللا

  .. "وما زادهم إال إميانا وتسليما "  .. "وصدق اهللا ورسوله . هذا ما وعدنا اهللا ورسوله
وعدنا . وهذا الضيق ،  وهذه الزلزلة ،  وهذا الكرب ،  هذا اهلول  .. "هذا ما وعدنا اهللا ورسوله       " 
سوله يف اإلمارة وصدق    صدق اهللا ور   .. "وصدق اهللا ورسوله    " : فال بد أن جييء النصر     .. عليه النصر 

 "وما زادهم إال إميانا وتسليما      " : ومن مث اطمأنت قلوم لنصر اهللا ووعد اهللا        .. اهللا ورسوله يف داللتها   
 .. 

ولـيس  . وضعف البشـر  ،  ال ميلكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر      ،   لقد كانوا ناسا من البشر    
ويفقـدوا  ؛  خيرجوا من إطار هـذا اجلـنس      وال أن   ؛  مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري      

ال مالئكـة وال    . وال يتحولوا جنسا آخـر    ،  خلقهم ليبقوا بشرا  . فلهذا خلقهم اهللا  . خصائصه ومميزاته 
ويزلزلون للخطـر   ،  ويضيقون بالشدة ،  كانوا ناسا من البشر يفزعون     .. وال يمة وال حجرا   ،  شياطني

و متنعهم  ؛   مرتبطني بالعروة الوثقى اليت تشدهم إىل اهللا       - مع هذا    -ولكنهم كانوا   . الذي يتجاوز الطاقة  
وكانوا ذا وذاك منوذجا فريـدا يف تـاريخ          .. وحترسهم من القنوط  ،  وجتدد فيهم األمل  ؛  من السقوط 

 . البشرية مل يعرف له نظري
علينا أن ندرك أم كـانوا      .  وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد يف تاريخ العصور          

وأن منشأ امتيازهم أم بلغوا يف بشـريتهم  . مبا فيها من قوة و ضعف، مل يتخلوا عن طبيعة البشر    ،  بشرا
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يف االحتفاظ خبصائص البشر يف األرض مـع االستمسـاك بعـروة            ،  هذه أعلى قمة مهيأة لبين اإلنسان     
 . السماء

هلول واخلطـر والشـدة     أو ضقنا مرة بـا    ،  أو فزعنا مرة  ،  أو زلزلنا مرة  ،   وحني نرانا ضعفنا مرة   
أو أننا مل نعد نصلح لشيء عظـيم        ؛  وأال لع وحنسب أننا هلكنا    ،  فعلينا أال نيأس من أنفسنا     .. والضيق

ونصر عليه ألنه يقع    ! ولكن علينا يف الوقت ذاته أال نقف إىل جوار ضعفنا ألنه من فطرتنا البشرية             ! أبدا
، وعلينا أن نستمسك ا لننهض مـن الكبـوة        . ماءعروة الس . هنالك العروة الوثقى  ! ملن هم خري منا   

ونسـري يف  ، ونقوى ونطمئن، فنثبت ونستقر. ونتخذ من الزلزال بشريا بالنصر   ،  ونسترد الثقة والطمأنينة  
  .. الطريق

النموذج الذي يذكر عنـه  .  وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد يف صدر اإلسالم   
ومنـهم  ،  فمنهم من لقيه  ،  وثباته على عهده مع اهللا    ،  ية وحسن بالئه وجهاده   القرآن الكرمي مواقفه املاض   

 : من ينتظر أن يلقاه
وما . فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر      . من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه        " 

  .. "بدلوا تبديال 
مث ومل  .  ال يولون األدبـار    منوذج الذين عاهدوا اهللا من قبل     .  هذا يف مقابل ذلك النموذج الكريه     

  .. "وكان عهد اهللا مسؤوال " : يوفوا بعهد اهللا
 مل  - مسيت بـه      ت   عمي أنس بن النضر     " :  عن ثابت قال   - بإسناده   - روى اإلمام أمحد    

لـئن  ! غبت عنه  ع   أول مشهد شهده رسول اهللا    : وقال،  فشق عليه ،  يوم بدر  ع   يشهد مع رسول اهللا   
فهاب أن يقـول    : قال. لريين اهللا عز وجل ما أصنع      ع    فيما بعد مع رسول اهللا     أراين اهللا تعاىل مشهدا   

 يا أبا    ت    فقال له أنس      ت   فاستقبل سعد بن معاذ     . يوم أحد  ع   فشهد مع رسول اهللا   . غريها
فوجـد يف   :  قـال   ت   فقاتلهم حىت قتـل     : قال. إين أجده دون أحد   ! أين واها لريح اجلنة   . عمرو

فمـا عرفـت    : - عميت الربيع ابنة النضر      -فقالت أخته   .  ضربة وطعنة ورمية   جسده بضع ومثانون بني   
: قال" اخل  ... من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه       " : فرتلت هذه اآلية  : قال. أخي إال ببنانه  

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث      [ . فكانوا يرون أا نزلت فيه ويف أصحابه رضي اهللا عنهم         
 . ]ليمان بن املغرية س
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يف مقابـل   ،   وهذه الصورة الوضيئة هلذا النموذج من املؤمنني تذكر هنا تكملة لصورة اإلميـان            
لتتم املقابلـة يف معـرض التربيـة باألحـداث          . صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق       

 . وبالقرآن
وتفويض األمر يف هذا كله ملشـيئة        ؛وعاقبة النقض والوفاء  ،   ويعقب عليها ببيان حكمة االبتالء    

 : اهللا
إن اهللا  .  أو يتـوب علـيهم     - إن شاء    -ويعذب املنافقني   ،  ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم    " 

  .. "كان غفورا رحيما 
ويكشف عـن   ،   لريد األمر كله إىل اهللا     - ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير احلوادث واملشاهد        

وتـدبري  ،  إمنا تقع وفق حكمة مقـدرة     .  منها عبثا وال مصادفة    فليس شيء . حكمة األحداث والوقائع  
ورمحتـه ومغفرتـه أقـرب      . وفيها تتجلى رمحة اهللا بعباده    . وتنتهي إىل ما شاء اهللا من العواقب      . قاصد
  .. "إن اهللا كان غفورا رحيما " : وأكرب

 املنـافقني   وضـالل ؛   وخيتم احلديث عن احلدث الضخم بعاقبته اليت تصدق ظن املؤمنني برم          
 : وتثبت القيم اإلميانية بالنهاية الواقعية؛ واملرجفني وخطأ تصورام

وكـان اهللا قويـا     ،  وكفى اهللا املؤمنني القتال   ،  ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا        " 
  .. "عزيزا 

صرفها كيف  ي،  وزمامها يف يد اهللا   ،  وانتهت إىل ايتها  ،  وسارت يف طريقها  ،   وقد بدأت املعركة  
فأسند إىل اهللا تعاىل إسنادا مباشرا كل ما مت مـن  . وأثبت النص القراين هذه احلقيقة بطريقة تعبريه    . يشاء

 . وإيضاحا للتصور اإلسالمي الصحيح؛ وتثبيتا هلا يف القلوب، تقريرا هلذه احلقيقة، األحداث والعواقب
|     |     | 

بل دارت كذلك على بـين قريظـة   . غطفان وحدهمومل تدر الدائرة على املشركني من قريش و 
 : حلفاء املشركني من يهود

فريقـا  ،  وقذف يف قلوم الرعب   ،  وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم        " 
وكان اهللا على كل    . وأرضا مل تطؤوها  ،  وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم   . تقتلون وتأسرون فريقا  

  .. "شيء قديرا 
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  .. هذا فتحتاج إىل شيء من إيضاح قصة اليهود مع املسلمني فأما قصة 
قد  ع   وكان الرسول .  إن اليهود يف املدينة مل يهادنوا اإلسالم بعد وفوده عليهم إال فترة قصرية            

عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب هلم فيها النصرة واحلماية مشترطا علـيهم أال يغـدروا وال                  
 . وال ميدوا يدا بأذى،  يعينوا عدوايفجروا وال يتجسسوا وال

 ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا خبطر الدين اجلديد على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب               
كـذلك أحسـوا خبطـر      . وقد كانوا يتمتعون مبكانة عظيمة بني أهل يثرب بسبب هذه الصفة          . األول

فقد كانوا قبـل ذلـك يسـتغلون     ع ة رسول اهللا  التنظيم اجلديد الذي جاء به اإلسالم للمجتمع بقياد       
فلمـا وحـد اإلسـالم األوس       . اخلالف القائم بني األوس واخلزرج لتكون هلم الكلمة العليا يف املدينة          

 ! واخلزرج حتت قيادة نبيهم الكرمي مل جيد اليهود املاء العكر الذي كانوا يصطادون بني الفريقني فيه
ذلـك أن اهللا    . عري إسالم حربهم وعاملهم عبداهللا بن سـالم        وكانت القشة اليت قصمت ظهر الب     

ولكنه إن هو أعلن إسالمه خاف أن تتقـول         . شرح صدره لإلسالم فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه        
سيدنا وابن سيدنا   : فقالوا! أن يسأهلم عنه قبل أن خيربهم بإسالمه       ع   فطلب إىل رسول اهللا   . عليه يهود 

، فوقعوا فيـه  . وطلب منهم أن يؤمنوا مبا آمن به      ،  ندئذ عبد اهللا بن سالم إليهم     فخرج ع . وحربنا وعاملنا 
. وأحسوا باخلطر احلقيقي على كيام الديين والسياسـي       . وحذروا منه أحياء اليهود   ،  وقالوا قالة السوء  

 . كيدا ال هوادة فيه ع فاعتزموا الكيد حملمد
 ! قط حىت اليوم بني اإلسالم ويهودومنذ هذا اليوم بدأت احلرب اليت مل تضع أوزارها 

 عليـه   -بدأت حرب دعاية ضد حممد      . بتعبري أيامنا هذه  ،   لقد بدأت يف أول األمر حربا باردة      
. واختذوا يف احلرب أساليب شىت مما عرف به اليهود يف تارخيهم كله           .  وضد اإلسالم  -الصالة والسالم   

واختذوا طريقة الـدس  . ات حول العقيدة اجلديدةوإلقاء الشبه ع اختذوا خطة التشكيك يف رسالة حممد    
واختـذوا طريقـة   . وبني األنصار واملهاجرين مرة، بني األوس واخلزرج مرة. بني بعض املسلمني وبعض  

واختذوا طريقة اختاذ بطانة من املنافقني الـذين        . التجسس على املسلمني حلساب أعدائهم من املشركني      
و أخريا أسفروا عن وجوههم واختذوا       .. لفتنة يف صفوف املسلمني   يظهرون اإلسالم يوقعون بواسطتهم ا    

  .. كالذي حدث يف غزوة األحزاب، طريق التأليب على املسلمني
وكان لكل منها شأن مع رسـول       . وبين قريظة ،  وبين النضري ،   وكانت أهم طوائفهم بين قينقاع    

 . ومع املسلمني ع اهللا
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وأخـذوا  ؛  قد حقدوا على املسلمني انتصـارهم ببـدر       ف،   فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود     
خيفة أن يستفحل أمره فـال يعـودون         ع   يتحرشون م ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبني رسول اهللا        

 . بعدما انتصر على قريش يف أول اشتباك بينه وبينهم، ميلكون مقاومته
 :  قال وقد ذكر ابن هشام يف السرية عن طريق ابن اسحاق ما كان من أمرهم

يـا معشـر    " : مجعهم بسوق بين قينقاع مث قال      ع    وكان من حديث بين قينقاع أن رسول اهللا       
جتدون ،  فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل     ،  وأسلموا،  احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش من النقمة        ،  يهود

نك لقيت قومـا ال     ال يغرنك أ  ،  إنك ترى أنا قومك   ،  يا حممد : قالوا" ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم       
 . إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس. فأصبت منهم فرصة، علم هلم باحلرب

 :  وذكر ابن هشام عن طريق عبد اهللا بن جعفر قال
وجلست ،   كان من أمر بين قينقاع أن امرأة من العرب قدمت حبلب هلا فباعته بسوق بين قينقاع               

فعقـده إىل   ،  فعمد الصائغ إىل طرف ثوـا     ،  لى كشف وجهها فأبت   فجعلوا يريدوا ع  ،  إىل صائغ ا  
فوثب رجل من املسلمني على الصـائغ       . فصاحت،  فضحكوا ا ،  فلما قامت انكشفت سوءا   ،  ظهرها
، فاستصرخ أهل املسلم املسلمني على اليهـود      ،  وشدت يهود على املسلم فقتلوه    ،  وكان يهوديا ،  فقتله

 . هم وبني بين قينقاعفوقع الشر بين، فغضب املسلمون
 :  وأكمل ابن إسحاق سياق احلادث قال

حني أمكنه  ،  )1(فقام عبد اهللا بن أيب بن سلول        ،  حىت نزلوا على حكمه    ع    فحاصرهم رسول اهللا  
 ع  فأبطأ عليه رسـول اهللا    :  قال - وكانوا حلفاء اخلزرج     -أحسن يف موايل    ،  يا حممد : فقال،  اهللا منهم 

فقال لـه    ع   فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا      . فأعرض عنه : قال. وايليا حممد أحسن يف م    : فقال
ال : قال. أرسلين! وحيك: مث قال . حىت رأوا لوجهه ظلال    ع   وغضب رسول اهللا  . أرسلين ع   رسول اهللا 

قد منعـوين مـن األمحـر       ،  وثالث مائة دارع  . أربع مائة حاسر  . واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل      
 . هم لك ع فقال رسول اهللا. إين واهللا امرؤ أخشى الدوائر.  غداة واحدةحتصدهم يف. واألسود

                                                 
 .  رأس املنافقني )1(
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شفاعته يف بين قينقاع     ع   فقبل رسول اهللا  .  وكان عبد اهللا بن أيب ال يزال صاحب شأن يف قومه          
وبذلك ختلصت املدينة مـن قطـاع       . وأن يأخذوا معهم أمواهلم عدا السالح     ،  على أن جيلوا عن املدينة    

 . ظيمةيهودي ذي قوة ع
خرج إليهم يف سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب مشـاركتهم        ع   فإن رسول اهللا  ،   وأما بنو النضري  

نعينك على ما   ،  نعم يا أبا القاسم   : فلما أتاهم قالوا  . يف دية قتيلني حسب املعاهدة اليت كانت بينه وبينهم        
 - الرجل على مثل حاله هذه       إنكم لن جتدوا  : مث خال بعضهم ببعض فقالوا    . أحببت مما استعنت بنا عليه    

فيلقي عليه صخرة   ،   فمن رجل يعلو على هذا البيت      -إىل جنب جدار من بيوم قاعد        ع   ورسول اهللا 
 ؟ فريحينا منه

ما كان من أمرهم فقـام وخـرج         ع   فأهلم رسول اهللا  ،   مث أخذوا يف تنفيذ هذه املؤامرة الدنيئة      
وأرسل إليهم عبد اهللا بـن أيب ابـن         . نوا منه يف احلصون   فتحص. وأمر بالتهيؤ حلرم  ،  راجعا إىل املدينة  

وإن أخرجتم خرجنا   ،  إن قوتلتم قاتلنا معكم   . فإنا لن نسلمكم  ،  أن اثبتوا ومتنعوا  ] رأس النفاق   [ سلول  
وقذف اهللا الرعب يف قلوب بين النضري فاستسلموا بال حـرب           . ولكن املنافقني مل يفوا بعهدهم    . معكم

على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم        ،  ويكف عن دمائهم  ،  أن جيليهم  ع   ل اهللا وسألوا رسو . وال قتال 
 - ممن سار إىل خيرب      -و من أشرافهم    . ومنهم من سار إىل الشام    ،  فخرجوا إىل خيرب  . ففعل. إال السالح 

 هؤالء الذين كان هلم ذكـر  .. وحيي بن أخطب ،  وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق     ،  سالم بن أيب احلقيق   
 . يف تأليب مشركي قريش وغطفان يف غزوة األحزاب

|     |     | 
وقد مر من شأم يف غزوة األحزاب أم كـانوا إلبـا علـى              . واآلن جنيء إىل غزوة بين قريظة     

وكان نقـض   . وحيي بن أخطب على رأسهم    ،  بتحريض من زعماء بين النضري    ،  املسلمني مع املشركني  
يف هذا الظرف أشق على املسلمني من هجوم األحزاب من خارج           ع   بين قريظة لعهدهم مع رسول اهللا     

 . املدينة
والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما       ،   ومما يصور جسامة اخلطر الذي كان يتهدد املسلمني       

وسعد بن عبادة سيد    ،  بعث سعد بن معاذ سيد األوس     ،  حني انتهى إليه اخلرب    ع   روي من أن رسول اهللا    
انطلقوا حىت تنظروا أحـق مـا   "  فقال  ي وخوات بن جبري   ،  بداهللا بن رواحة  ومعهما ع ،  اخلزرج

وإن كـانوا   . فإن كان حقا فاحلنوا يل حلنا أعرفه وال تفتوا يف أعضاد الناس           ؟  بلغنا عن هؤالء القوم أم ال     
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 يف  من وقـع اخلـرب     ع   مما يصور ما كان يتوقعه    [  .. "على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس         
 . ]النفوس 

من : وقالوا ع   نالوا من رسول اهللا   . فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم     ،   فخرجوا حىت أتوهم  
بـالتلميح ال    ع   مث رجع الوفد فـأبلغوا رسـول اهللا       ! .. ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد      ؟  رسول اهللا 
تثبيتـا  [  .. " معشر املسـلمني    أبشروا يا . اهللا أكرب " : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . بالتصريح

 . ]للمسلمني من وقع اخلرب السيئ أن يشيع يف الصفوف 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومـن      ،  واشتد اخلوف ؛  وعظم عند ذلك البالء   :  ويقول ابن إسحاق  

 . اخل .. وجنم النفاق من بعض املنافقني، حىت ظن املؤمنون كل ظن. أسفل منهم
 . األحزابفهكذا كان األمر إبان معركة 
 .. وكفى اهللا املؤمنني القتـال    ؛  ورد أعداءه بغيظهم مل ينالوا خريا     ،   فلما أيد اهللا تعاىل نبيه بنصره     

، يغتسل من وعثاء املرابطة ع   فبينما رسول اهللا  ،  ووضع الناس السالح  ،  إىل املدينة منصورا   ع   رجع النيب 
؟ أوضعت السالح يا رسول اهللا    " : ل فقا - عليه السالم    - إذ تبدى له جربيل       ل   يف بيت أم سلمة     

وهذا أوان رجوعي من طلب     ! ولكن املالئكة مل تضع أسلحتها    " : قال. "نعم  : قال صلى اهللا عليه وسلم    
 وكانت على أميـال مـن       -" إن اهللا تبارك وتعاىل يأمرك أن تنهض إىل بين قريظة           " : مث قال . "القوم  
ال يصلني أحدكم العصر إال يف بـين        " : هللا عليه وسلم  وقال صلى ا  . وذلك بعد صالة الظهر   . -املدينة  
مل يرد  : وقالوا،  فصلى بعضهم يف الطريق   ،  فأدركتهم الصالة يف الطريق   ،  فسار الناس يف الطريق   . "قريظة  

فلم يعنـف واحـدا مـن       . ال نصليها إال يف بين قريظة     : وقال آخرون . إال تعجيل املسري   ع   رسول اهللا 
 . الفريقني

صاحب عبس وتوىل أن جاءه     [ وقد استخلف على املدينة ابن أم مكتوم         ع   اهللا وتبعهم رسول   
وحاصـرهم   ع    مث نازهلم رسـول اهللا      ت   وأعطى الراية لعلي بن أيب طالب        ت   ]... األعمى

 ألـم   ت فلما طال عليهم احلال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد األوس          . مخسا وعشرين ليلة  
واعتقدوا أنه حيسن إليهم يف ذلك كما فعل عبد اهللا بن أيب بن سـلول يف                . كانوا حلفاءهم يف اجلاهلية   

فظن هؤالء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أيب           ع   مواليه بين قينقاع حىت استطلقهم من رسول اهللا       
وهو عرق رئيسي يف الذراع     [  كان قد أصابه سهم يف أكحله         ت   ومل يعلموا أن سعدا     . يف أولئك 

وأنزله يف قبة يف املسجد ليعـوده مـن         ،  يف أكحله  ع   أيام اخلندق فكواه رسول اهللا    ] قطع  ال يرقأ إذا    
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اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقنـا هلـا وإن             :  فيما دعا به    ت   قريب وقال سعد    
فاستجاب اهللا تعـاىل    . كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فافجرها وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة             

 . طلبا من تلقاء أنفسهم، وقدر عليهم أن يرتلوا على حكمه باختيارهم. اءهدع
 وهو راكب على محـار  -فلما أقبل   . من املدينة ليحكم فيهم    ع    فعند ذلك استدعاه رسول اهللا    

فأحسن عليهم ويرققونـه    ،  يا سعد إم مواليك   : يقولون،   جعل األوس يلوذون به    -قد وطأوا له عليه     
لقد آن لسعد أال تأخـذه      :  ت   وهو ساكت ال يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال           .عليهم ويعطفونه 
 ! فعرفوا أنه غري مستبقيهم. يف اهللا لومة الئم

فقـام إليـه    " قوموا إىل سيدكم    " : قال رسول اهللا   ع    فلما دنا من اخليمة اليت فيها رسول اهللا       
 . ليكون أنفذ حلكمه فيهم، يتهاملسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له يف حمل وال

 قد نزلوا على    - وأشار إليهم    -إن هؤالء   " :  فلما جلس قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
" : قال صلى اهللا عليه وسـلم     ؟  وحكمي نافذ عليهم  :  ت   فقال  " فاحكم فيهم مبا شئت     . حكمك

وأشار إىل اجلانب الذي    [  من ها هنا     وعلى: قال. "نعم  " : قال؟  وعلى من يف هذه اخليمة    : قال. "نعم  
فقال رسـول اهللا    . ]إجالال وإكراما وإعظاما     ع   وهو معرض بوجهه عن رسول اهللا      ع   فيه رسول اهللا  

. وتسىب ذريتهم وأمـواهلم   ،  إين أحكم أن تقتل مقاتلتهم    :  ت   فقال  . "نعم  " : صلى اهللا عليه وسلم   
أي " [ كمت حبكم اهللا تعاىل من فوق سبعة أرقعـة          لقد ح " : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 . ]مساوات 
. فضـرب أعنـاقهم   ،  وجيء م مكـتفني   ،  باألخاديد فخدت يف األرض    ع    مث أمر رسول اهللا   
. مع النساء واألمـوال ] كناية عن البلوغ [ وسيب من مل ينبت . والثماين مائة،  وكانوا ما بني السبع مائة    
 . دخل معهم يف حصنهم كما عاهدهموكان قد . وفيهم حيي بن أخطب

، وطأطأ املنـافقون رؤوسـهم    ؛  وضعفت حركة النفاق يف املدينة    ،   ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود    
بل ،  وتبع هذا وذلك أن املشركني مل يعودوا يفكرون يف غزو املسلمني          . وجبنوا عن كثري مما كانوا يأتون     

إنه كان هناك تالزم    : وميكن أن يقال  . لطائفحىت كان فتح مكة وا    . أصبح املسلمون هم الذين يغزوم    
وإن طرد اليهود من املدينة قد أى هـذا         . بني حركات اليهود وحركات املنافقني وحركات املشركني      

 . وإنه كان فارقا واضحا بني عهدين يف نشأة الدولة اإلسالمية واستقرارها، التالزم
 :  فهذا مصداق قول اهللا سبحانه
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فريقـا  ،  وقذف يف قلوم الرعب   ،  روهم من أهل الكتاب من صياصيهم     وأنزل الذين ظاه   " 
وكان اهللا على كـل     . وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطؤوها      . تقتلون وتأسرون فريقا  

 . "شيء قديرا 
رمبا كانت أرضا مملوكة لبين     ،  و األرض اليت ورثها املسلمون ومل يطؤوها      . احلصون:  والصياصي

ورمبا كانت إشارة إىل تسليم بـين  . وقد آلت للمسلمني فيما آل إليهم من أمواهلم .  حملتهم قريظة خارج 
 . ويكون الوطء معناه احلرب اليت توطأ فيها األرض. قريظة أرضهم بغري قتال

  .. "وكان اهللا على كل شيء قديرا  " 
وقـد مضـى    . إىل اهللا وهو التعقيب الذي يرد األمر كله       ؛   فهذا هو التعقيب املنتزع من الواقع     

تثبيتـا هلـذه   . ويسند األفعال فيها إىل اهللا مباشرة. السياق يف عرض املعركة كلها يرد األمر كله إىل اهللا  
ليقـوم  ،  وبالقرآن بعد األحـداث   ،  اليت يثبتها اهللا يف قلوب املسلمني باألحداث الواقعة       ،  احلقيقة الكبرية 

 . عليها التصور اإلسالمي يف النفوس
وقد اشتمل على السـنن والقـيم والتوجيهـات         . تم استعراض ذلك احلادث الضخم     وهكذا ي 

 . والقواعد اليت جاء القرآن ليقيمها يف قلوب اجلماعة املسلمة ويف حياا على السواء
والجتاهها ،  ويصبح القرآن دليال وترمجانا للحياة وأحداثها     ؛   وهكذا تصبح األحداث مادة للتربية    

 ! باالبتالء وبالقرآن سواء، وتطمئن القلوب، لقيموتستقر ا. وتصوراا
|     |     | 

 +              كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيي
لَّه ورسولَه والدار الْآِخرةَ فَِإنَّ اللَّه أَعد ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجرا           وِإن كُنتن تِردنَ ال    28سراحا جِميلًا   

  29عِظيما 
يا ِنساء النِبي من يأِْت ِمنكُن ِبفَاِحشٍة مبينٍة يضاعف لَها الْعذَاب ِضعفَيِن وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه                

  30يِسريا 
  31ومن يقْنت ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلِه وتعملْ صاِلحا نؤِتها أَجرها مرتيِن وأَعتدنا لَها ِرزقًا كَِرميا 

لَِّذي ِفـي قَلِْبـِه     يا ِنساء النِبي لَستن كَأَحٍد من النساء ِإِن اتقَيتن فَلَا تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع ا             
 وقَرنَ ِفي بيوِتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى وأَِقمـن الصـلَاةَ             32مرض وقُلْن قَولًا معروفًا     
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           نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يمِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز آِتنيا     وطِْهريت كُمرطَهيِت ويلَ الْبأَه سجالر
  34 واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيوِتكُن ِمن آياِت اللَِّه والِْحكْمِة ِإنَّ اللَّه كَانَ لَِطيفًا خِبريا 33

ِتني والْقَاِنتاِت والصاِدِقني والصاِدقَاِت    ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني والْمؤِمناِت والْقَانِ     
والصاِبِرين والصاِبراِت والْخاِشِعني والْخاِشعاِت والْمتصدِقني والْمتصدقَاِت والصاِئِمني والصـاِئماِت    

    اللَّه الذَّاِكِريناِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحا         وِظيما عرأَجةً وِفرغم ملَه اللَّه داِت أَعالذَّاِكرا وكَِثري 
35_  

|     |     | 
فيما عدا االستطراد األخري لبيـان       ع هذا الدرس الثالث يف سورة األحزاب خاص بأزواج النيب        

وهلـذه  .  " أمهات املؤمنني  " ولقد سبق يف أوائل السورة تسميتهن      - جزاء املسلمني كافة واملسلمات   
 و ملكانتهن من رسـول اهللا     . و للمرتبة السامية اليت استحققن ا هذه الصفة تكاليفها        . األمومة تكاليفها 

وإقرار للقيم اليت أراد اهللا لبيـت النبـوة         ؛  ويف هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف       . تكاليفها ع
 . ن فيها منارة يهتدي ا السالكونوأن يكو، وأن يقوم عليها، الطاهر أن ميثلها

|     |     | 
إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن         : قل ألزواجك ،  يا أيها النيب   " 

فإن اهللا أعد للمحسنات مـنكن أجـرا        ،  وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة      . سراحا مجيال 
  ..  " عظيما

فقد عاش حىت   ،  ال عجزا عن حياة املتاع    ،  فسه وألهل بيته معيشة الكفاف    لن ع  لقد اختار النيب  
ومع هذا  ! واغتىن من مل يكن له من قبل مال وال زاد         ،  وعم فيؤها ،  وكثرت غنائمها ،  فتحت له األرض  

ولكن ذلك كـان    . مع جوده بالصدقات واهلبات واهلدايا    . فقد كان الشهر ميضي وال توقد يف بيوته نار        
رغبة الذي ميلك ولكنـه يعـف       . تعالء على متاع احلياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند اهللا         اختيارا لالس 

مكلفا من عقيدته وال من شريعته أن يعيش مثل هذه املعيشة            ع ومل يكن رسول اهللا    .. ويستعلي وخيتار 
ى نفسه حني   ومل حيرمها عل  ؛  فلم تكن الطيبات حمرمة يف عقيدته وشريعته      ،  اليت أخذ ا نفسه وأهل بيته     

وال ،  ال جريا وراءها وال تشهيا هلا     ،  وحتصل بني يديه مصادفة واتفاقا    ،  كانت تقدم إليه عفوا بال تكلف     
إال أن  ،  ومل يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته اليت اختارهـا لنفسـه            .. انغماسا فيها وال انشغاال ا    
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ثقلتها إىل حيث احلرية التامة من رغبـات        وانطالقا من   ،  استعالء على اللذائذ واملتاع   ،  خيتارها من يريد  
 . النفس وميوهلا

وعلى فضلهن وكرامتهن وقرن    . هلن مشاعر البشر  ،  من البشر ،  كن نساء  ع  ولكن نساء النيب  
فلما أن رأين السعة    . فإن الرغبة الطبيعية يف متاع احلياة ظلت حية يف نفوسهن         ،  من ينابيع النبوة الكرمية   

فلم يسـتقبل هـذه     . يف أمر النفقة   ع  على رسوله وعلى املؤمنني راجعن النيب      والرخاء بعدما أفاض اهللا   
ترغب يف أن تعـيش فيمـا     ع إذ كانت نفسه  ؛  إمنا استقبلها باألسى وعدم الرضى    ،  املراجعة بالترحيب 

؛ متجردة من االنشغال مبثل ذلك األمر واالحتفال به أدىن احتفال         ؛  اختاره هلا من طالقة وارتفاع ورضى     
 تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك األفق السامي الوضيء املربأ من كل ظل هلـذه الـدنيا                    وأن

ولكن من ناحية التحرر واالنطـالق       - فقد تبني احلالل واحلرام    - ال بوصفه حالال وحراما   . وأوشاا
 ! والفكاك من هواتف هذه األرض الرخيصة

وكـان  . ئه له بالنفقة أن احتجب عن أصـحابه       من مطالبة نسا   ع  ولقد بلغ األسى برسول اهللا    
 - روى اإلمـام أمحـد    . وجاءوا فلم يؤذن هلم   . احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه        

، والناس ببابه جلوس   ع يستأذن على رسول اهللا    ا أقبل أبو بكر  : قال ا عن جابر  - بإسناده
 مث أذن أليب بكـر وعمـر      .  فلم يؤذن له   فاستأذن ا مث أقبل عمر  . فلم يؤذن له  ،  جالس ع والنيب
 ع ألكلمن النيب  : ا فقال عمر . ساكت ع وهو،  جالس وحوله نساؤه   ع والنيب،  فدخال ب

سألتين النفقـة آنفـا      - امرأة عمر  - يا رسول اهللا لو رأيت ابنة زيد       ا فقال عمر . لعله يضحك 
فقام أبـو    " ! سألنين النفقة هن حويل ي  :  " وقال،  حىت بدت نواجذه   ع فضحك النيب ! فوجأت عنقها 

ما ليس   ع تسأالن النيب : كالمها يقوالن ،  إىل حفصة  ا وقام عمر ،  إىل عائشة ليضرا   ا بكر
: قـال  .. بعد هذا الس ما ليس عنده      ع واهللا ال نسأل رسول اهللا    : فقلن ع فنهامها الرسول ! ؟  عنده

ذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حىت         إين أ :  " فقال ل فبدأ بعائشة ،  وأنزل اهللا عز وجل اخليار    
قالـت  . اآليـة  .. ) يا أيها النيب قل ألزواجك       (فتال عليها   : قال؟  وما هو : قالت " تستأمري أبويك 

وأسألك أال تذكر المرأة من نسـائك  . بل أختار اهللا تعاىل ورسوله؟  أفيك أستأمر أبوي   : ل عائشة
ال تسألين امرأة منهن عما     . ولكن بعثين معلما ميسرا   ،  معنفاإن اهللا تعاىل مل يبعثين      : ع فقال. ما اخترت 

  " . )1(اخترت إال أخربا 

                                                 
 .  وأخرجه مسلم من حديث زكريا بن إسحاق)1(
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 ع زوج النيب  ل أن عائشة : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن      - بإسناده -  ويف رواية البخاري  
:  الفق ع فبدأ يب رسول اهللا   : قالت. جاءها حني أمره اهللا تعاىل أن خيري أزواجه        ع أخربته أن رسول اهللا   

وقد علم أن أبوي مل يكونـا   - "  إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تستعجلي حىت تستأمري أبويك       " 
. إىل متام اآليـتني   )  يا أيها النيب قل ألزواجك       (: إن اهللا تعاىل قال   :  " مث قال : قالت - يأمراين بفراقه 

 .  اآلخرةفإين أريد اهللا ورسوله والدار؟ ففي أي هذا أستأمر أبوي: فقلت له
هذه القيم اليت ينبغي أن     .  لقد جاء القرآن الكرمي ليحدد القيم األساسية يف تصور اإلسالم للحياة          

وأن تتحقق يف أدق صورة وأوضحها يف هذا البيت         ؛  وحياته اخلاصة  ع جتد ترمجتها احلية يف بيت النيب     
 . ومن عليهامنارة للمسلمني ولإلسالم حىت يرث اهللا األرض  - وسيبقى - الذي كان

. وإما اهللا ورسوله والدار اآلخـرة     ،  فإما احلياة الدنيا وزينتها   .  ونزلت آيتا التخيري حتددان الطريق    
 . وما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه. فالقلب الواحد ال يسع تصورين للحياة

. يس عنـده  بعد هذا الس ما ل     ع واهللا ال نسأل رسول اهللا    : قد قلن  ع  وقد كانت نساء النيب   
إمنا املسألة هي اختيـار اهللا  . فليست املسألة أن يكون عنده أو ال يكون       . فرتل القرآن ليقرر أصل القضية    

سواء كانت خزائن األرض كلها حتت أيديهن أم        . أو اختيار الزينة واملتاع   ،  ورسوله والدار اآلخرة كلية   
 اآلخرة اختيارا مطلقا بعد هـذا التخـيري     وقد اخترن اهللا ورسوله والدار    . كانت بيون خاوية من الزاد    

ويف ذلك األفق العايل الكـرمي الالئـق ببيـت           ع وكن حيث تؤهلن مكانتهن من رسول اهللا      . احلاسم
 . فرح ذا االختيار ع ويف بعض الروايات أن النيب. الرسول العظيم

 .  وحنب أن نقف حلظات أمام هذا احلادث نتدبره من بعض زواياه
. ويرسم الطريق الشعوري لإلحساس بالدنيا واآلخرة     ؛  تصور اإلسالمي الواضح للقيم    إنه حيدد ال  

بـني االجتـاه إىل األرض   ؛ وحيسم يف القلب املسلم كل أرجحة وكل جللجة بني قيم الدنيا وقيم اآلخرة    
 وخيلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة حتول بينه وبني التجرد هللا واخللوص لـه              . واالجتاه إىل السماء  
 . وحده دون سواه

والـذين   ع  هذا من جانب ومن اجلانب اآلخر يصور لنا هذا احلادث حقيقة حياة رسـول اهللا            
وأمجل ما يف هذه احلقيقة أن تلك احلياة كانت حياة إنسان وحياة نـاس مـن                . عاشوا معه واتصلوا به   

ظمة الفريدة البالغة الـيت     مع كل تلك الع   . مل يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم ومسام اإلنسانية      ؛  البشر
فاملشاعر اإلنسانية والعواطف البشرية مل متت      . ومع كل هذا اخللوص هللا والتجرد مما عداه       ؛  ارتفعوا إليها 
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ومل تعوق  ،  مث بقيت هلا طبيعتها البشرية احللوة     . وصفت من األوشاب  ،  ولكنها ارتفعت . يف تلك النفوس  
 . مال املقدر لإلنسانهذه النفوس عن االرتفاع إىل أقصى درجات الك
صـورة غـري     - رضوان اهللا علـيهم    - ولصحابته ع  وكثريا ما خنطئ حنن حني نتصور للنيب      

حاسبني أننا نـرفعهم ـذا      ،  جنردهم فيها من كل املشاعر والعواطف البشرية      ،  أو غري كاملة  ،  حقيقية
 ! ونرتههم عما نعده حنن نقصا وضعفا

صورة ملفعة االت غامضة ال نتـبني مـن خالهلـا           ،  ية وهذا اخلطأ يرسم هلم صورة غري واقع      
وتبقى شخوصهم يف حسنا بـني      . ومن مث تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم      . مالحمهم اإلنسانية األصيلة  

ونشعر م كما لو كانوا خلقا      ! تلك اهلاالت أقرب إىل األطياف اليت ال تلمس وال تتماسك يف األيدي           
ومـع شـفافية   ! لقا مثلهم جمردا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال     مالئكة أو خ   .. آخر غرينا 

يأسا من إمكان التشبه م أو      . فال نعود نتأسى م أو نتأثر     ،  هذه الصورة اخليالية فإا تبعدهم عن حميطنا      
سوة وهو استجاشة مشاعرنا لأل   ،  وتفقد السرية بذلك أهم عنصر حمرك     . االقتداء العملي يف احلياة الواقعية    

اللذان ال ينتجان إال شعورا مبهما غامضا سحريا ليس لـه أثـر          ،  وحتل حملها الروعة واالنبهار   . والتقليد
ألن . مث نفقد كذلك التجاوب احلي بيننا وبني هذه الشخصـيات العظيمـة          .. عملي يف حياتنا الواقعية   

عر وانفعاالت حقيقية مـن    عاشوا بعواطف ومشا  ،  التجاوب إمنا يقع نتيجة لشعورنا بأم بشر حقيقيون       
ولكنهم هم ارتقوا ا وصفوها من الشوائب اليت        . نوع املشاعر والعواطف واالنفعاالت اليت نعانيها حنن      

 . ختاجل مشاعرنا
ال من املالئكة وال من أي خلق آخـر غـري           ،   وحكمة اهللا واضحة يف أن خيتار رسله من البشر        

وكي حيس أتباعهم أن قلـوم      ؛  لرسل وحياة أتباعهم قائمة   كي تبقى الصلة احلقيقية بني حياة ا      . البشر
. وإن صفت ورفـت وارتقـت     ،  كانت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم        

 . ويطمعوا يف تقليدهم تقليد اإلنسان الصغري لإلنسان الكبري؛ فيحبوهم حب اإلنسان لإلنسان
كما نقف أمـام  ؛ يف املتاع ع  نفوس نساء النيب ويف حادث التخيري نقف أمام الرغبة الطبيعية يف      

! وهن أزواج يراجعن زوجهن يف أمـر النفقـة         - ونسائه رضي اهللا عنهن    ع صورة احلياة البيتية للنيب   
. أن يضربا عائشة وحفصة على هـذه املراجعـة         ب ولكنه ال يقبل من أيب بكر وعمر      ،  فيؤذيه هذا 

ويظل األمر كـذلك    ! ولكنها ال ختمد وال تكبت    ،  ترفعتصفى و ،  فاملسألة مسألة مشاعر وميول بشرية    
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اختيارا ال إكراه فيه وال كبت وال       ،  فيخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة    . حىت يأتيه أمر اهللا بتخيري نسائه     
 . بارتفاع قلوب أزواجه إىل هذا األفق السامي الوضيء ع فيفرح قلب رسول اهللا؛ ضغط

وهو حيب عائشـة حبـا    ع رية احللوة يف قلب رسول اهللا ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البش    
ويريد أن  ؛  وحيب هلا أن ترتفع إىل مستوى القيم اليت يريدها اهللا له وألهل بيته فيبدأ ا يف التخيري                ؛  ظاهرا

وقد علم أما    - فيطلب إليها أال تعجل يف األمر حىت تستشري أبويها        ؛  يساعدها على االرتفاع والتجرد   
مـن   ل ال ختطئ عائشة ع وهذه العاطفة احللوة يف قلب النيب   - مراا بفراقه كما قالت   مل يكونا يأ  

إنسانا  ع ومن خالل هذا احلديث يبدو النيب     . فتسرها وحتفل بتسجيلها يف حديثها    ؛  جانبها يف إدراكها  
تشاركه ،  وتبقى معه على هذا األفق    ؛  فيحب هلا أن ترتفع إىل أفقه الذي يعيش فيه        ،  حيب زوجه الصغرية  

إنسـانة   ل كذلك تبدو عائشـة   . واليت يريدها له ربه وألهل بيته     ،  الشعور بالقيم األصيلة يف حسه    
ورغبته يف أن تسـتعني     ،  وحبه هلا ،  فتسجل بفرح حرصه عليها   ؛  يسرها أن تكون مكينة يف قلب زوجها      

، عرها األنثوية كذلك  مث نلمح مشا  . بأبويها على اختيار األفق األعلى فتبقى معه على هذا األفق الوضيء          
وما يف هذا الطلب من رغبة يف أن        ! وهي تطلب إليه أال خيرب أزواجه األخريات أا اختارته حني خيريهن          

وهنا نلمـح   !  .. أو على بعضهن يف هذا املقام     ،  وميزا على بقية نسائه   ،  يظهر تفردها يف هذا االختيار    
ولكن ،  إن اهللا تعاىل مل يبعثين معنفا     :  " يقول هلا وهو   ع عظمة النبوة من جانب آخر يف رد رسول اهللا        

فهو ال يود أن حيجـب عـن         "  .. ال تسألين واحدة منهن عما اخترت إال أخربا       . بعثين معلما ميسرا  
بل يقدم العون لكـل مـن       ؛  وال ميتحنها امتحان التعمية والتعسري    ؛  إحدى نسائه ما قد يعينها على اخلري      

 ! وتتخلص من جواذب األرض ومغريات املتاع،  نفسهاكي ترتفع على. تريد العون
وأال ،  وأال ملـها  ،  أال نطمسها  - وحنن نعرض السرية   -  هذه املالمح البشرية العزيزة ينبغي لنا     

وشخصـيات   ع فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبني شخصية الرسول         . نقلل من قيمتها  
التجاوب ما يستجيش القلـب إىل التأسـي العملـي          فيه من التعاطف و   ،  برباط حي  ي أصحابه

 . واالقتداء الواقعي
|     |     | 

؛ بعد حتديد القيم يف أمر الدنيا واآلخـرة        - فنجده. ونعود بعد هذا االستطراد إىل النص القرآين      
ل وأه ع يف صورة عملية يف حياة النيب      " ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه       :  " وحتقيق قوله تعاىل  
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، وفيه خصوصية هلن وعلـيهن     ع جنده بعد هذا البيان يأخذ يف بيان اجلزاء املدخر ألزواج النيب           .. بيته
 : ومكان من رسول اهللا املختار، تناسب مقامهن الكرمي

يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على اهللا                 " 
  ..  " وأعتدنا هلا رزقا كرميا، ورسوله وتعمل صاحلا نؤا أجرها مرتنيومن يقنت منكن هللا . يسريا

وهـذه  . وهن أمهات املؤمنني   ع وهن أزواج رسول اهللا   .  إا تبعة املكان الكرمي الذي هن فيه      
فإذا فـرض   . وتعصمان كذلك من مقارفة الفاحشة    ،  الصفة وتلك كلتامها ترتبان عليهن واجبات ثقيلة      

وذلك . كانت مستحقة لضعفني من العذاب    ،  نهن فاحشة مبينة واضحة ال خفاء فيها      وقارفت واحدة م  
ال متنعه وال تصـعبه    ..  " وكان ذلك على اهللا يسريا     ..  " فرض يبني تبعة املكان الكرمي الذي هن فيه       

 ! كما قد يتبادر إىل األذهان. مكانتهن من رسول اهللا املختار
والعمل الصاحل  . القنوت الطاعة واخلضوع   ..  " ل صاحلا ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعم      " 

كما أن العذاب يضاعف للمقارفة      ..  " نؤا أجرها مرتني   ..  " هو الترمجة العملية للطاعة واخلضوع    
فضال مـن اهللا    . فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة األجر       ..  " وأعتدنا هلا رزقا كرميا    " . ضعفني

 . ومنة
|     |     | 

ويقرر واجبـان يف معاملـة      ؛  مث يبني ألمهات املؤمنني اختصاصهن مبا ليس لغريهن من النساء         
، وحيدثهن عن رعاية اهللا اخلاصة هلذا البيت الكـرمي ؛  وواجبهن يف بيون  ،  وواجبهن يف عبادة اهللا   ،  الناس

مما يلقـي علـيهن      ،ويذكرهن مبا يتلى يف بيون من آيات اهللا واحلكمة        ؛  وحياطته وصيانته من الرجس   
 : ويفردهن بني نساء العاملني، تبعات خاصة

فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبـه        . يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت         " 
وأقمن الصالة وآتـني    ،  وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل       . وقلن قوال معروفا  ،  مرض
. ويطهركم تطهريا  - أهل البيت  - إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس     ،  وأطعن اهللا ورسوله  ،  الزكاة

  ..  " إن اهللا كان لطيفا خبريا. واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة
ينظر إىل املـرأة     - كغريه من اتمعات يف ذلك احلني      -  لقد جاء اإلسالم فوجد اتمع العريب     

 . ومن مث ينظر إليها من الناحية اإلنسانية نظرة هابطة. ع الغريزةوإشبا، على أا أداة للمتاع



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

53

ووجد نظام األسرة خملخال على     .  كذلك وجد يف اتمع نوعا من الفوضى يف العالقات اجلنسية         
 . حنو ما سبق بيانه يف السورة

 واالحتفـال باجلسـديات   ؛  واحنطاط الذوق اجلمـايل   ؛   هذا وذلك إىل هبوط النظرة إىل اجلنس      
يبدو هذا يف أشعار اجلاهليني حول جسـد     .. وعدم االلتفات إىل اجلمال الرفيع اهلادئ النظيف      ،  العارمة

 ! وإىل أغلظ معانيه، والتفاتام إىل أغلظ املواضع فيه، املرأة
ويؤكد اجلانب اإلنساين يف عالقـات  ؛  فلما أن جاء اإلسالم أخذ يرفع من نظرة اتمع إىل املرأة   

إمنا هي اتصال بني كائنني     ،  وإطفاء لفورة اللحم والدم   ،  ليست هي جمرد إشباع جلوعة اجلسد     ف؛  اجلنسني
وهلذا االتصال هدف مرتبط    ؛  ويف اتصاهلما سكن وراحة   ،  بينهما مودة ورمحة  ،  إنسانيني من نفس واحدة   

 . وخالفة هذا اإلنسان فيها بسنة اهللا، وعمارة األرض، بإرادة اهللا يف خلق اإلنسان
ويعدها احملضن الـذي  ؛ ويتخذ منها قاعدة للتنظيم االجتماعي؛   أخذ يعىن بروابط األسرة     كذلك

ولتطهريه كذلك من كل مـا      ،  ويوفر الضمانات حلماية هذا احملضن وصيانته     ؛  تنشأ فيه األجيال وتدرج   
 . يلوث جوه من املشاعر والتصورات

. حيزا ملحوظا من آيات القـرآن     و،   والتشريع لألسرة يشغل جانبا كبريا من تشريعات اإلسالم       
وخباصة ؛  وإىل جوار التشريع كان التوجيه املستمر إىل تقوية هذه القاعدة الرئيسية اليت يقوم عليها اتمع              

وتصـفيتها مـن    ،  وصيانتها من كل تبذل   ،  وبالنظافة يف عالقات اجلنسني   ،  فيما يتعلق بالتطهر الروحي   
 . احملضةحىت يف العالقات اجلسدية ، عرامة الشهوة

ويف هذه اآليات الـيت     .  ويف هذه السورة يشغل التنظيم االجتماعي وشؤون األسرة حيزا كبريا         
ويف ، ويف خاصـة أنفسـهن  ، وتوجيه هلن يف عالقتهن بالنـاس      ع حنن بصددها حديث إىل نساء النيب     

ـ  - إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الـرجس      :  " توجيه يقول هلن اهللا فيه    . عالقتهن باهللا   - ل البيـت  أه
 .  " ويطهركم تطهريا

، عنـها  - سـبحانه  - اليت حيـدثهن اهللا   ،  ووسائل التطهر ،   فلننظر يف وسائل إذهاب الرجس    
ومن عـداهن   . وأطهر من عرفت األرض من النساء      ع وزوجات النيب ،  وهن أهل البيت  . ويأخذهن ا 

 .  الرفيعوبيته ع من النساء أحوج إىل هذه الوسائل ممن عشن يف كنف رسول اهللا
وتفـردهن  ،  وفضلهن على النساء كافة   ،  ورفيع مقامهن ،   إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكان     

 : ويقمن فيه مبا يقتضيه، على أن يوفني هذا املكان حقه. بذلك املكان بني نساء العاملني
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  ..  " يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت " 
وال تشاركن فيـه    ،  فأننت يف مكان ال يشارككن فيه أحد       .. تقينتلسنت كأحد من النساء إن ا      

بل ال بد من القيام حبـق        ع فليست املسألة جمرد قرابة من النيب     . ولكن ذلك إمنا يكون بالتقوى    . أحدا
 . هذه القرابة يف ذات أنفسكن

وهـو   ع والذي يقرره رسول اهللا   ؛   وذلك هو احلق الصارم احلاسم الذي يقوم عليه هذا الدين         
يا صفية  . يا فاطمة ابنة حممد   :  " فإنه ال ميلك هلم من اهللا شيئا      ،  ينادي أهله أال يغرهم مكام من قرابته      

  " . )1(سلوين من مايل ما شئتم . ال أملك لكم من اهللا شيئا. يا بين عبد املطلب. ابنة عبد املطلب
يا معشر بـين كعـب أنقـذوا        . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار      :  "  ويف رواية أخرى  

يا معشر بين عبـد املطلـب أنقـذوا         . يا معشر بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار       . أنفسكم من النار  
إال ،  فإين واهللا ال أملك لكم من اهللا شيئا       . يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار       . أنفسكم من النار  

  " . )2(أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا 
يأخذ يف بيان الوسائل اليت يريد اهللا أن        ،  وهو التقوى ،   هلن مرتلتهن اليت ينلنها حبقها     وبعد أن يبني  

 : يذهب ا الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهريا
  ..  " فيطمع الذي يف قلبه مرض، فال ختضعن بالقول " 

 يـثري    ينهاهن حني خياطنب األغراب من الرجال أن يكون يف نربان ذلك اخلضوع اللني الـذي              
 ! ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم، وحيرك غرائزهم، شهوات الرجال

اللـوايت ال   ،  وأمهات املـؤمنني   ع إن أزواج النيب  ؛   ومن هن اللوايت حيذرهن اهللا هذا التحذير      
ويف أي عهد يكون هـذا  . فيما يبدو للعقل أول مرة    ،  وال يرف عليهن خاطر مريض    ،  يطمع فيهن طامع  

ولكـن اهللا الـذي      .. وعهد الصفوة املختارة من البشرية يف جيمع األعصار        ع هد النيب يف ع ؟  التحذير
ما يثري الطمـع يف     ،  وتترقق يف اللفظ  ،  خلق الرجال والنساء يعلم أن يف صوت املرأة حني ختضع بالقول          

 ويف كـل  ،  وأن القلوب املريضة اليت تثار وتطمع موجودة يف كل عهد         . ويهيج الفتنة يف قلوب   ،  قلوب

                                                 
 .  أخرجه مسلم)1(
 .  رواه مسلم والترمذي)2(
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وال ،  وأنه ال طهارة من الـدنس     . وأم املؤمنني ،  ولو كانت هي زوج النيب الكرمي     ،  وجتاه كل امرأة  ،  بيئة
 . حىت متتنع األسباب املثرية من األساس، ختلص من الرجس

الذي يج فيه الفنت    ،  يف عصرنا املريض الدنس اهلابط    .  فكيف ذا اتمع الذي نعيش اليوم فيه      
ويهيج ،  كيف بنا يف هذا اجلو الذي كل شيء فيه يثري الفتنة          ؟  وترف فيه األطماع   ،وتثور فيه الشهوات  
يف هـذا  ، يف هذا العصر،  كيف بنا يف هذا اتمع    ؟  ويوقظ السعار اجلنسي احملموم   ،  الشهوة وينبه الغريزة  

ـ  ، وجيمعن كل فتنة األنثى، ويتميعن يف أصوان ،  ونساء يتخنثن يف نربان   ،  اجلو ، نسوكل هتـاف اجل
وكيف ميكـن أن يـرف      ؟  وأين هن من الطهارة   ! ؟  مث يطلقنه يف نربات ونغمات    ؛  وكل سعار الشهوة  

وهن بذوان وحركان وأصوان ذلك الرجس الذي يريد اهللا أن يذهبـه            . الطهر يف هذا اجلو امللوث    
 ! ؟ عن عباده املختارين

  ..  " وقلن قوال معروفا " 
وأمرهن يف هذه أن يكون حـديثهن يف أمـور   ؛ ة واللهجة اخلاضعة اهن من قبل عن النربة اللين 

فال ينبغي أن يكون بني املـرأة       . فإن موضوع احلديث قد يطمع مثل هلجة احلديث       ؛  معروفة غري منكرة  
كي ال يكون مدخال إىل شيء      ،  وال دعابة وال مزاح   ،  وال هذر وال هزل   ،  والرجل الغريب حلن وال إمياء    

 .  من بعيدآخر وراءه من قريب أو
 واهللا سبحانه اخلالق العليم خبلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكالم ألمهات املـؤمنني               

 ! كي يراعينه يف خطاب أهل زمان خري األزمنة على اإلطالق. الطاهرات
  ..  " وقرن يف بيوتكن " 

إمنـا  .  يربحنها إطالقا  وليس معىن هذا األمر مالزمة البيوت فال      . أي ثقل واستقر  . يقر.  من وقر 
وهو املقر وما عداه استثناء طارئا ال يـثقلن         ،  هي إمياءة لطيفة إىل أن يكون البيت هو األصل يف حيان          

 . وبقدرها، إمنا هي احلاجة تقضى. فيه وال يستقررن
وال غري مشوهة   .  والبيت هو مثابة املرأة اليت جتد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها اهللا تعاىل             

 . وال مكدودة يف غري وظيفتها اليت هيأها اهللا هلا بالفطرة، منحرفة وال ملوثة
أوجـب علـى الرجـل    ، ولكي يهيئ اإلسالم للبيت جوه ويهىيء للفراخ الناشئة فيه رعايتها      " 

ما تشرف بـه علـى   ، ومن هدوء البال، ومن الوقت، كي يتاح لألم من اجلهد،  وجعلها فريضة ،  النفقة
، فاألم املكدودة بالعمل للكسـب    . وما يئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها      ،   الزغب هذه الفراخ 
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، ال ميكن أن ب للبيت جوه وعطره       .. املستغرقة الطاقة فيه  ،  املقيدة مبواعيده ،  املرهقة مبقتضيات العمل  
ما تزيد علـى جـو      وبيوت املوظفات والعامالت    . وال ميكن أن متنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها        

فحقيقة البيـت ال توجـد إال أن        . وما يشيع فيها ذلك األرج الذي يشيع يف البيت        ؛  الفنادق واخلانات 
واملـرأة  . وحنان البيت ال يشيع إال أن تتواله أم ،  وأرج البيت ال يفوح إال أن تطلقه زوجة       ،  ختلقها امرأة 

حية يف العمل لن تطلق يف جـو البيـت إال           أو الزوجة أو األم اليت تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الرو         
 . اإلرهاق والكالل واملالل

أما أن يتطوع ا الناس وهـم  . وإن خروج املرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة       " 
يف عصـور االنتكـاس     ،  فتلك هي اللعنة اليت تصيب األرواح والضمائر والعقول       ،  قادرون على اجتناا  
  " . )1(والشرور والضالل 

والتسـكع يف النـوادي     . خروجها لالختالط ومزاولة املالهـي    .  فأما خروج املرأة لغري العمل    
 ! فذلك هو االرتكاس يف احلمأة الذي يرد البشر إىل مراتع احليوان .. . واتمعات

ولكنـه  . خيرجن للصالة غري ممنوعات شرعا من هذا       ع  ولقد كان النساء على عهد رسول اهللا      
وال يـربز مـن     ،  وكانت املرأة خترج إىل الصالة متلفعة ال يعرفها أحد        ،  وفيه تقوى ،  ن فيه عفة  كان زما 

 ! ع ومع هذا فقد كرهت عائشة هلن أن خيرجن بعد وفاة رسول اهللا. مفاتنها شيء
 ع كان نساء املؤمنني يشهدن الفجر مع رسول اهللا       : أا قالت  ل  يف الصحيحني عن عائشة   

 . روطهن ما يعرفن من الغلسمث يرجعن متلفعات مب
، ما أحدث النساء ملنعهن من املسـاجد       ع لو أدرك رسول اهللا   :  ويف الصحيحني أيضا أا قالت    

 ! كما منعت نساء بين إسرائيل
 وماذا كان ميكن أن حيدثن حىت ترى أن رسول اهللا          ؟   ل  فماذا أحدث النساء يف حياة عائشة     

 ! ؟ اس إىل ما نراه يف هذه األيامماذا بالقي! ؟ كان مانعهن من الصالة ع
  ..  " وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل " 

                                                 
 " . دار الشروق  " 55 - 54ص " سالم البيت :  " فصل" السالم العاملي واإلسالم :  "  عن كتاب)1(
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ولقد كانت املرأة يف اجلاهليـة      . بعد األمر بالقرار يف البيوت    ،   ذلك حني االضطرار إىل اخلروج    
ولكن مجيع الصور اليت تروى عن تربج اجلاهلية األوىل تبدو ساذجة أو حمتشمة حني تقـاس إىل                 . تتربج

 ! ج أيامنا هذه يف جاهليتنا احلاضرةترب
 ! فذلك تربج اجلاهلية. كانت املرأة خترج متشي بني الرجال:  قال جماهد
 ! فنهى اهللا تعاىل عن ذلك. وكانت هلن مشية تكسر وتغنج:  وقال قتادة

والتربج أا تلقي اخلمار على رأسها وال تشده فيداري قالئدها وقرطهـا         :  وقال مقاتل بن حيان   
 ! وذلك التربج. ويبدو ذلك كله منها، نقهاوع

؛ كانت املرأة منهن متر بني الرجال مسفحة بصدرها ال يواريه شـيء      :  وقال ابن كثري يف التفسري    
 . فأمر اهللا املؤمنات أن يستترن يف هيئان وأحواهلن. ورمبا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذاا

ليطهر اتمع اإلسالمي من آثارهـا      . يت عاجلها القرآن الكرمي   هذه هي صور التربج يف اجلاهلية ال      
 ! ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك؛ ودواعي الغواية، ويبعد عنه عوامل الفتنة

وهـو  . فالذوق اإلنساين الذي يعجب مبفاتن اجلسد العاري ذوق بدائي غليظ          .. ذوقه:  ونقول
ومجال ،  وما يشي به من مجال الروح     ،  مال احلشمة اهلادئ  من غري شك أحط من الذوق الذي يعجب جب        

 . ومجال املشاعر، العفة
فاحلشمة مجيلة مجاال حقيقيا    .  وهذا املقياس ال خيطئ يف معرفة ارتفاع املستوى اإلنساين وتقدمه         

الذي ال يـرى إال مجـال       ،  ولكن هذا اجلمال الراقي ال يدركه أصحاب الذوق اجلاهلي الغليظ         . رفيعا
 ! وال يسمع إال هتاف اللحم اجلاهر، حم العاريالل

اليت يرتفـع  . فيوحي بأن هذا التربج من خملفات اجلاهلية  ،   ويشري النص القرآين إىل تربج اجلاهلية     
وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصـورات اجلاهليـة ومثلـها           ،  عنها من جتاوز عصر اجلاهلية    

 . ومشاعرها
ذات تصـورات معينـة     ،  إمنا هي حالة اجتماعية معينة    .  من الزمان   واجلاهلية ليست فترة معينة   

فيكون دلـيال   ،  وأن يوجد هذا التصور يف أي زمان ويف أي مكان         ،  وميكن أن توجد هذه احلالة    . للحياة
 ! على اجلاهلية حيث كان
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ابطـة  ه،  حيوانية التصور ،  غليظة احلس ،   وذا املقياس جند أننا نعيش اآلن يف فترة جاهلية عمياء         
؛ وندرك أنه ال طهارة وال زكاة وال بركة يف جمتمع حييا هذه احلياة            . يف درك البشرية إىل حضيض مهني     

والتخلص مـن   ،  وال يأخذ بوسائل التطهر والنظافة اليت جعلها اهللا سبيل البشرية إىل التطهر من الرجس             
 .  ووضاءته ونظافتهعلى طهارته ع أهل بيت النيب، أول من أخذ، وأخذ ا؛ اجلاهلية األوىل

ويرفع أبصارهن إىل   ،  مث يربط قلون باهللا   ؛  إىل تلك الوسائل   ع  والقرآن الكرمي يوجه نساء النيب    
 : والعون على التدرج يف مراقي ذلك األفق الوضيء، األفق الوضيء الذي يستمددن منه النور

  ..  " وأطعن اهللا ورسوله، وآتني الزكاة، وأقمن الصالة " 
إمنـا هـي الطريـق    ؛  اهللا ليست مبعزل عن السلوك االجتماعي أو األخالقي يف احليـاة          وعبادة

فال بد من صلة باهللا يأيت منها املـدد  . والزاد الذي يقطع به السالك الطريق ؛  لإلرتفاع إىل ذلك املستوى   
لى عرف الناس   وال بد من صلة باهللا يرتفع ا الفرد ع        . وال بد من صلة باهللا تطهر القلب وتزكيه       . والزاد

وأنه حري أن يقـود     . ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس واتمع والبيئة       ؛  وتقاليد اتمع وضغط البيئة   
، ال أن يقوده اآلخرون إىل الظلمات وإىل اجلاهلية اليت تغرق فيها احليـاة            ؛  اآلخرين إىل النور الذي يراه    
 . كلما احنرفت عن طريق اهللا

كلـها يف نطـاق      .. ائر واآلداب واألخالق والتشريعات والـنظم      واإلسالم وحدة جتمع الشع   
ومن هذا التجمـع  ؛  وتتناسق كلها يف اجتاه واحد    ؛  ولكل منها دور تؤديه يف حتقيق هذه العقيدة       . العقيدة

 . وبدوما ال يقوم هذا الكيان. والتناسق يقوم الكيان العام هلذا الدين
هو خامتـة التوجيهـات     ،  وطاعة اهللا ورسوله  ،  ء الزكاة وإيتا،   ومن مث كان األمر بإقامة الصالة     

ألنه ال يقوم شيء من تلك التوجيهات بغري العبادة         . الشعورية واألخالقية والسلوكية ألهل البيت الكرمي     
 : وكل ذلك حلكمة وقصد وهدف .. والطاعة

  ..  " إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا " 
  .. حنون، رفيق، كلها رفاف، بري إحياءات كثريةويف التع

 " البيـت  " كأمنا هذا البيت هـو    . بدون وصف للبيت وال إضافة     " أهل البيت  "  فهو يسميهم 
ومثل هـذا   . فقد عرف وحدد ووصف    " البيت " فإذا قيل . املستحق هلذه الصفة  ،  الواحد يف هذا العامل   

كذلك تكرمي   ع فالتعبري عن بيت رسول اهللا    . بيت احلرام وال. فسميت البيت . بيت اهللا . قيل عن الكعبة  
 . وتشريف واختصاص عظيم
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 ..  " ويطهركم تطهـريا   - أهل البيت  - إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس     :  "  وهو يقول 
 يشعرهم بأنه بذاته العليـة     - تلطف يشي بأن اهللا سبحانه    . ويف العبارة تلطف ببيان علة التكليف وغايته      

وحني نتصور من   . وهي رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت      .  تطهريهم وإذهاب الرجس عنهم    يتوىل -
اهللا ذو اجلـالل    . فكـان . كـن : الذي قال للكـون   . رب هذا الكون   - سبحانه وتعاىل  - هو القائل 
ندرك مدى هـذا     - جل وعال  - حني نتصور من هو القائل     .. املهيمن العزيز اجلبار املتكرب   . واإلكرام

 . لتكرمي العظيما
يف كل  ،  ويتلى يف هذه األرض   ،  يقول هذا يف كتابه الذي يتلى يف املأل األعلى         - سبحانه -  وهو

 . وتتحرك به ماليني الشفاه، وتتعبد به ماليني القلوب؛ بقعة ويف كل أوان
ن فالتطهري م .  وأخريا فإنه جيعل تلك األوامر والتوجيهات وسيلة إلذهاب الرجس وتطهري البيت          

وهـذا  . وحيققوا يف واقع احلياة العملي    ،  وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس ا أنفسهم       ،  التطهر
، يتم ما معا متـام اإلسـالم      . وسلوك وعمل يف احلياة   . شعور وتقوى يف الضمري    .. هو طريق اإلسالم  

 . وتتحقق ما أهدافه واجتاهاته يف احلياة
وامتيـازهن  ،  بتذكريهن بعلو مكانتهن   .. مبثل ما بدأها به    ع يب وخيتم هذه التوجيهات لنساء الن    

، ومبا أنعم اهللا عليهن فجعل بيون مهبط القرآن ومرتل احلكمة          ع مبكان من رسول اهللا   ،  على النساء 
 : ومشرق النور واهلدى واإلميان

  .. "  إن اهللا كان لطيفا خبريا. واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة " 
وجزالـة  ، ولطيف صنع اهللا فيـه ، لتحس النفس جاللة قدره،  وإنه حلظ عظيم يكفي التذكري به    

 . النعمة اليت ال يعدهلا نعيم
بني متـاع احليـاة      ع  وهذا التذكري جييء كذلك يف ختام اخلطاب الذي بدأ بتخيري نساء النيب           

وضآلة احليـاة   ؛  و جزالة النعمة اليت ميزهن اهللا ا      فتبد. وإيثار اهللا ورسوله والدار اآلخرة    ،  الدنيا وزينتها 
  .. الدنيا مبتاعها كله وزينتها

|     |     | 
الرجـال  . وإقامة حياا على القيم اليت جاء ـا اإلسـالم         ،  ويف صدد تطهري اجلماعة اإلسالمية    

قيم يف دقة وإسهاب    يذكر الصفات اليت حتقق تلك ال      .. ألم يف هذ اال سواء    . والنساء يف هذا سواء   
 : وتفصيل
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والصـادقني  ،  والقـانتني والقانتـات   ،  واملـؤمنني واملؤمنـات   ،  إن املسلمني واملسلمات   " 
والصائمني ،  واملتصدقني واملتصدقات ،  واخلاشعني واخلاشعات ،  والصابرين والصابرات ،  والصادقات
أعد اهللا هلم مغفرة     .. كراتوالذاكرين اهللا كثريا والذا   ،  واحلافظني فروجهم واحلافظات  ،  والصائمات

  .. .  " وأجرا عظيما
، فهي اإلسالم .  وهذه الصفات الكثرية اليت مجعت يف هذه اآلية تتعاون يف تكوين النفس املسلمة            

 وذكر اهللا كثريا  ،  وحفظ الفروج ،  والصوم،  والتصدق،  واخلشوع،  والصرب،  والصدق،  والقنوت،  واإلميان
 . خصية املسلمةولكل منها قيمته يف بناء الش.. 

وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدمها هو الوجـه الثـاين           . واإلميان التصديق ،  االستسالم:  واإلسالم
 . والتصديق احلق ينشأ عنه االستسالم. فاالستسالم إمنا هو مقتضى التصديق. لآلخر

 . عن رضى داخلي ال عن إكراه خارجي، الطاعة الناشئة من اإلسالم واإلميان:  والقنوت
إمنـا  :  " هو الصفة اليت خيرج من ال يتصف ا من صفوف األمة املسلمة لقوله تعاىل             :  والصدق

 . صف هذه األمة الصادقة. فالكاذب مطرود من الصف " يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا
حتتـاج إىل  وهي . هو الصفة اليت ال يستطيع املسلم محل عقيدته والقيام بتكاليفها إال ا     :  والصرب

. وعلى أذى الناس  ،  وعلى مشاق الدعوة  ،  الصرب على شهوات النفس   . الصرب يف كل خطوة من خطواا     
، وعلى السراء والضراء  . وعلى االبتالء واالمتحان والفتنة   . وعلى التواء النفوس وضعفها واحنرافها وتلوا     

 . والصرب على كلتيهما شاق عسري
 . واستشعار هيبته وتقواه، لدالة على تأثر القلب جبالل اهللا، صفة القلب واجلوارح:  واخلشوع
والتكافـل يف اجلماعـة     ،  والشعور مبرمحة الناس  ،  وهو داللة التطهر من شح النفس     :  والتصدق

 . وشكر املنعم على العطاء. والوفاء حبق املال. املسلمة
ـ . والنص جيعله صفة من الصفات إشارة إىل اطراده وانتظامه        :  والصوم و اسـتعالء علـى     وه

وتوكيد لغلبة اإلنسان يف هذا الكـائن       ،  وتقرير لإلرادة . وصرب عن احلاجات األولية للحياة    ،  الضرورات
 . البشري على احليوان
، وضبط ألعنف ميل وأعمقه يف تركيـب كيـان اإلنسـان          ،  وما فيه من تطهر   :  وحفظ الفرج 

واستهداف ملا هو   ،  وتنظيم للعالقات . ون اهللا وسيطرة على الدفعة اليت ال يسيطر عليها إال تقي يدركه ع          
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وللحكمة العليـا   ،  وإخضاع هذا االلتقاء لشريعة اهللا    ،  أرفع من فورة اللحم والدم يف التقاء الرجل واملرأة        
 . من خلق اجلنسني يف عمارة األرض وترقية احلياة

واستشعار القلب  . وهو حلقة االتصال بني نشاط اإلنسان كله وعقيدته يف اهللا         :  وذكر اهللا كثريا  
الذي ،  وإشراق القلب ببشاشة الذكر   . فال ينفصل خباطر وال حركة عن العروة الوثقى       ؛  هللا يف كل حلظة   

 . يسكب فيه النور واحلياة
 " هـؤالء  .. املتعاونة يف بناء الشخصية املسلمة الكاملة ،   هؤالء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات     

  ..  " أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيما
بعدما خصص  ،   وهكذا يعمم النص يف احلديث عن صفة املسلم واملسلمة ومقومات شخصيتهما          

وتذكر املرأة يف اآلية جبانب الرجل كطرف من عمـل          . يف أول هذا الشوط من السورة      ع نساء النيب 
لرجل فيما مهـا    وإعطائها مكاا إىل جانب ا    ،  وترقية النظرة إليها يف اتمع    ،  اإلسالم يف رفع قيمة املرأة    
  .. ومن تكاليف هذه العقيدة يف التطهر والعبادة والسلوك القومي يف احلياة؛ فيه سواء من العالقة باهللا

|     |     | 
 +                  ـِرِهمأَم ةُ ِمـنرالِْخي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤلَا مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو

ا وِبينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو ِص اللَّهعن ي36م  
وِإذْ تقُولُ ِللَِّذي أَنعم اللَّه علَيِه وأَنعمت علَيِه أَمِسك علَيك زوجك واتِق اللَّه وتخِفـي ِفـي                 

      اللَّهو اسى النشختِديِه وبم ا اللَّهم فِْسكن           ا ِلكَياكَهنجوا زطَرا وهنم ديى زا قَضفَلَم اهشخأَن ت قأَح 
  37لَا يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج ِفي أَزواِج أَدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنهن وطَرا وكَانَ أَمر اللَِّه مفْعولًا 

ن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ وكَـانَ أَمـر   ما كَانَ علَى النِبي مِ    
 الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا ِإلَّا اللَّه وكَفَى ِباللَّـِه              38اللَِّه قَدرا مقْدورا    

 ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد من رجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم النِبيني وكَانَ اللَّـه ِبكُـلِّ                  39حِسيبا  
  40شيٍء عِليما 

 الَِّذي يصـلِّي   هو42 وسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا 41يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثريا     
 تِحيتهم يوم يلْقَونـه     43علَيكُم وملَاِئكَته ِليخِرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى النوِر وكَانَ ِبالْمؤِمِنني رِحيما           

  44سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَِرميا 
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      اكلْنسا أَرِإن ِبيا النها أَيا    يِذيرنا ورشبما واِهدا        45شِنريا ماجِسرا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه واِعيد46 و 
 ولَا تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ودع أَذَاهم وتوكَّـلْ         47وبشِر الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم من اللَِّه فَضلًا كَِبريا         

  _48 وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا علَى اللَِّه
|     |     | 

وهـو  . هذا الدرس شوط جديد يف إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة على أساس التصور اإلسـالمي             
وقد شاء اهللا أن ينتدب إلبطال      . خيتص ابتداء بإبطال نظام التبين الذي ورد احلديث عنه يف أول السورة           

وقد كانت العرب حترم مطلقة االبن بالتبين حرمة مطلقة االبن           ع لههذا التقليد من الناحية العملية رسو     
إال أن توجد سابقة تقرر هذه القاعـدة        ،  وما كانت تطيق أن حتل مطلقات األدعياء عمال       ؛  من النسب 

 وسنرى من موقف الـنيب    . فانتدب اهللا رسوله ليحمل هذا العبء فيما حيمل من أعباء الرسالة          . اجلديدة
ومواجهة اتمع مبثل هذه    ،  ة أنه ما كان سواه قادرا على احتمال هذا العبء اجلسيم          من هذه التجرب   ع

وسنرى كذلك أن التعقيب على احلادث كان تعقيبا طويال لربط النفوس بـاهللا             ! اخلارقة ملألوفه العميق  
،  على النفوس  كل ذلك لتيسري األمر    .. ووظيفة النيب بينهم  ،  ولبيان عالقه املسلمني باهللا وعالقتهم بنبيهم     

 . وتطييب القلوب لتقبل أمر اهللا يف هذا التنظيم بالرضى والتسليم
ما كان ملؤمن وال مؤمنة      وأنه،   ولقد سبق احلديث عن احلادث تقرير قاعدة أن األمر هللا ورسوله          

مما يوحي كذلك بصعوبة هذا األمر الشـاق        . إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم          
 . خالف ملألوف العرب وتقاليدهم العنيفةامل

|     |     | 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومـن                   " 

  ..  " يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا
أن حيطم الفـوارق     ع حينما أراد النيب   ل  روي أن هذه اآلية نزلت يف زينب بنت جحش        

ال فضل ألحد على أحـد إال       . فريد الناس سواسية كأسنان املشط    ؛  لطبقية املوروثة يف اجلماعة املسلمة    ا
ومن هؤالء كان زيد بن     . طبقة أدىن من طبقة السادة     - وهم الرقيق احملرر   - )1(وكان املوايل   . بالتقوى

 الكاملة بتزوجيه من شريفة     أن حيقق املساواة   ع فأراد رسول اهللا  . الذي تبناه  ع حارثة موىل رسول اهللا   
                                                 

فقد كانت قبيلة تكون موايل قبيلة، تنصرها، وتتكافل معها يف الديات           . قد تطلق هذه الكلمة على غري هذه الطبقة        )1(
 . على غري معىن الرق والعتق. والتعويضات
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وكانـت  . يف أسرته ،  ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه    ؛  زينب بنت جحش   ع قريبته،  من بين هاشم  
تتخذ منه اجلماعـة     ع هذه الفوارق من العمق والعنف حبيث ال حيطمها إال فعل واقعي من رسول اهللا             

  .وتسري البشرية كلها على هداه يف هذا الطريق، املسلمة اسوة
ومـا كـان    :  " قوله تعاىل  : ب قال العويف عن ابن عباس    :  روى ابن كثري يف التفسري قال     

 ا انطلق ليخطب على فتاه زيد بـن حارثـة         ع وذلك أن رسول اهللا   . اآلية.  " ملؤمن وال مؤمنة  
:  ع فقال رسـول اهللا ! لست بناكحته: فقالت، فخطبها ل فدخل على زينب بنت جحش األسدية    

فبينما مها يتحدثان أنزل اهللا هذه اآلية علـى         ؟  أؤامر يف نفسي  . يا رسول اهللا  : قالت " . هبلى فانكحي " 
قد رضيته يل   : قالت. اآلية ..  " وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا          " ع رسول اهللا 

قد أنكحتـه    ع إذن ال أعصي رسول اهللا    : قالت " ! نعم:  " ع قال رسول اهللا  ؟  يا رسول اهللا منكحا   
 ! نفسي

زينب  ع خطب رسول اهللا  : قال ب  وقال ابن هليعة عن أيب عمرة عن عكرمة عن ابن عباس          
وكانت امرأة فيهـا     - أنا خري منه حسبا   : وقالت،  فاستنكفت منه  ا بنت جحش لزيد بن حارثة    

 . اآلية كلها .. .  " وما كان ملؤمن وال مؤمنة:  " فأنزل اهللا تعاىل - حدة
حني خطبها   ل ل جماهد وقتادة ومقاتل بن حيان أا نزلت يف زينب بنت جحش            وهكذا قا 

 . فامتنعت مث أجابت ا على مواله زيد بن حارثة ع رسول اهللا
نزلت : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم      :  وروى ابن كثري يف التفسري كذلك رواية أخرى قال        

 يعين بعد صلح احلديبية    - هاجر من النساء  وكانت أول من     ل يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط       
يعين واهللا أعلم بعـد     [  ا فزوجها زيد بن حارثة    " . قد قبلت :  " فقال ع فوهبت نفسها للنيب   -

:  فرتل القرآن : قال!  فزوجنا عبده  ع إمنا أردنا رسول اهللا   : وقال،  فسخطت هي وأخوها   ]فراقه زينب   
:  وجاء أمر أمجع من هذا    : قال. إىل آخر اآلية   " ورسوله أمرا وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا         " 
 . فذاك خاص وهذا أمجع: قال " النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم" 

 عن أنـس  ،  عن ثابت البناين  ،  أخربنا معمر ،  حدثنا عبد الرزاق  : قال اإلمام أمحد  :  ويف رواية ثالثة  
. حىت أسـتأمر أمهـا    : فقال. ار إىل أبيها   امرأة من األنص   )1(على جليبيب    ع خطب النيب : قال ا

إذن ! الهـا اهللا  : فقالت،  فذكر ذلك هلا  ،  فانطلق الرجل إىل امرأته   : قال " . فنعم إذن :  " ع فقال النيب 
                                                 

 .  وهو من املوايل)1(
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: قـال . واجلارية يف سترها تسمع: قال؟ وقد منعناها من فالن وفالن، إال جليبيبا ع ما وجد رسول اهللا   
 ع أتريدون أن تردوا على رسول اهللا     : فقالت اجلارية . بذلك ع  اهللا فانطلق الرجل يريد أن خيرب رسول     

فذهب أبوها إىل   . صدقت: وقاال. فكأا جلت عن أبويها   : قال. إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه     ؟  أمره
مث  .. فزوجها: قال " . فإين قد رضيته   " ع قال. إن كنت قد رضيته فقد رضيناه     : فقال ع رسول اهللا 

 قـال أنـس   . وحوله ناس من املشركني قد قتلهم     ،  فوجدوه قد قتل  ،  فركب جليبيب ،  فزع أهل املدينة  
  .. فلقد رأيتها وإا ملن أنفق بيت باملدينة ا

أو زواجـه    ب تعلق هذه اآلية حبادث زواج زينب من زيد        - إن صحت  -  فهذه الروايات 
 . من أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط
،  جليبيب ألا تدل على منطق البيئة الذي توكل اإلسالم بتحطيمـه            وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن    

وهو جزء من إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة على أساس منطـق           . تغيريه بفعله وسنته   ع وتوىل رسول اهللا  
، وانطالق الرتعة التحررية القائمة على منهج اإلسـالم       ،  وتصوره للقيم يف هذه األرض    ،  اإلسالم اجلديد 

 .  روحه العظيماملستمدة من
، وقد تكون له عالقة كذلك بإبطال آثـار التـبين         .  ولكن نص اآلية أعم من أي حادث خاص       

األمـر  . بعد طالقها من زيد    ل من زينب  ع وحادث زواج رسول اهللا   ،  وإحالل مطلقات األدعياء  
علـى  والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء اإلسالم تكأة للطعـن           . الذي كانت له ضجة عظيمة يف حينه      

 ! ويلفقون حوله األساطري، حىت اليوم ع رسول اهللا
من  ع أو كانت بصدد زواج الرسول    ،   وسواء كان سبب نزول اآلية ما جاء يف تلك الروايات         

وأعمق جدا يف نفـوس املسـلمني وحيـام         ،  فإن القاعدة اليت تقررها اآلية أعم وأمشل       ل زينب
 . وتصورهم األصيل

عقيدة هو الذي استقر يف قلوب تلك اجلماعة األوىل مـن املسـلمني              فهذا املقوم من مقومات ال    
هذا املقوم يتلخص يف أنه ليس هلـم يف          .. وتكيفت به مشاعرهم  ،  واستيقنته أنفسهم ؛  استقرارا حقيقيا 

وخيتار ،  يصرفهم كيف يشاء  . إمنا هم وما ملكت أيديهم هللا     . وليس هلم من أمرهم شيء    ؛  أنفسهم شيء 
وخالق هذا الوجود ومدبره    . م إال بعض هذا الوجود الذي يسري وفق الناموس العام         وإن ه . هلم ما يريد  

ويقرر حركام علـى    ؛  ويقسم هلم دورهم يف رواية الوجود الكبرية      ؛  حيركهم مع حركة الوجود العام    
؛ ألم ال يعرفون الرواية كاملـة     ،  وليس هلم أن خيتاروا الدور الذي يقومون به       . مسرح الوجود العظيم  
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وهـم  ! ليس هلم أن خيتاروا احلركة اليت حيبوا ألن ما حيبونه قد ال يستقيم مع الدور الذي خصص هلم       و
وليس هلم وال عليهم يف     ،  هلم أجرهم على العمل   ،  وإن هم إال أجراء   ؛  ليسوا أصحاب الرواية وال املسرح    

 ! النتيجة
وعندئـذ  .  هلم منـها شـيء  فلم يعد؛ أسلموها بكل ما فيها.  عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة هللا   
وساروا يف فلكهم كما    ؛  واستقامت حركام مع دورته العامة    ؛  استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله     

وال أن تسرع أو تبطئ يف دورـا        ،  ال حتاول أن خترج عنها    ،  تسري تلك الكواكب والنجوم يف أفالكها     
 . املتناسقة مع حركة الوجود كله

لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اهللا هوالذي       ،  ا يأيت به قدر اهللا     وعندئذ رضيت نفوسهم بكل م    
واستقبلوا قدر اهللا فيهم باملعرفـة املدركـة        . وكل حالة ،  وكل حادث ،  وكل أحد ،  يصرف كل شيء  

 . املرحية الواثقة املطمئنة
وال بـاجلزع الـذي يعـاجل       ،   وشيئا فشيئا مل يعودوا حيسون باملفاجأة لقدر اهللا حني يصـيبهم          

إمنا عادوا يستقبلون قدر اهللا استقبال العارف املنتظـر املرتقـب           . أو باألمل الذي يعاجل بالصرب    ؛  التجملب
 ! وال يثري مفاجأة وال رجفة وال غرابة، معروف يف ضمريه، ألمر مألوف يف حسه

ومل يعودوا يستبطئون   ،   ومن مث مل يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه           
إمنا سـاروا   ! ولو كان هذا األرب هو نصر دعوم ومتكينها       ،  األحداث ألن هلم أربا يستعجلون حتقيقه     

يبذلون ما ميلكون مـن     ،  وهم راضون مستروحون  ،  ينتهي م إىل حيث ينتهي    ،  يف طريقهم مع قدر اهللا    
وهم .  أسف ويف غري حسرة وال   ،  ويف غري من وال غرور    ،  أرواح وجهود وأموال يف غري عجلة وال ضيق       

وأن كـل أمـر     ،  وأن ما يريده اهللا هو الذي يكـون       ؛  على يقني أم يفعلون ما قدر اهللا هلم أن يفعلوه         
 . مرهون بوقته وأجله املرسوم

وهم مطمئنـون لليـد الـيت       ؛  وتصرف حركام ،   إنه االستسالم املطلق ليد اهللا تقود خطاهم      
 . ون معها يف بساطة ويسر ولنيسائر، شاعرون معها باألمن والثقة واليقني، تقودهم

وال يضـيعون وقتـا     ،  ويبذلون ما ميلكون كلـه    ،  يعملون ما يقدرون عليه    - مع هذا  -  وهم
وال حياولون اخلروج عن بشريتهم     ،  مث ال يتكلفون ما اليطيقون    . وال يتركون حيلة وال وسيلة    ،  والجهدا

، يف أنفسهم من مشاعر وطاقـات     وال يدعون ما ال جيدونه      ؛  ومن ضعف وقوة  ،  وما فيها من خصائص   
 . وال أن يقولوا غري ما يفعلون، وال حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا
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والوقـوف  ،  والعمل اجلاهد بكل ما يف الطاقـة      ،   وهذا التوازن بني االستسالم املطلق لقدر اهللا      
؛ وىل وميزـا  هذا التوازن هو السمة اليت طبعت حياة تلك اموعـة األ           .. املطمئن عند ما يستطيعون   

 ! وهي اليت أهلتها حلمل أمانة هذه العقيدة الضخمة اليت تنوء ا اجلبال
 واستقرار ذلك املقوم األول يف أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك اجلماعة األوىل حتقيق تلك               

واـا  وهو الذي جعـل خط    . ويف حياة اتمع اإلنساين إذ ذاك     ،  اخلوارق اليت حققتها يف حياا اخلاصة     
فتتعـوق أو تبطـىء     ،  وال حتتك ا أو تصطدم    ،  وخطوات الزمان ،  وحركاا تتناسق مع دورة األفالك    

فإذا هي تثمر ذلك الثمـر احللـو الكـثري    ، وهو الذي بارك تلك اجلهود . نتيجة االحتكاك واالصطدام  
 . العظيم يف فترة قصرية من الزمان

وفـق قـدر اهللا   ،  حركتها مع حركة الوجود ولقد كان ذلك التحول يف نفوسهم حبيث تستقيم     
؛ كان هذا التحول يف تلك النفوس هو املعجزة الكربى اليت ال يقدر عليها بشر              .. املصرف هلذا الوجود  

ونسقت بني خطاهـا  ؛ والكواكب واألفالك، إمنا تتم بإرادة اهللا املباشرة اليت أنشأت األرض والسماوات  
 . ودوراا ذلك التنسيق اإلهلي اخلاص

إنـك  :  " حيث يقول اهللا تبارك وتعاىل     .. وإىل هذه احلقيقة تشري هذه اآليات الكثرية يف القرآن        
ليس عليك هـداهم ولكـن اهللا       :  " أو يقول  ..  " ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء        

ة ومعنـاه   فذلك هواهلدى حبقيقته الكبري    ..  " إن اهلدى هدى اهللا   :  " أو يقول  ..  " يهدي من يشاء  
 . وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود؛ هدى اإلنسان إىل مكانه يف هيكل هذا الوجود. الواسع

وتستقيم حركة الفرد   ؛   ولن يؤيت اجلهد كامل مثاره إال حني يستقيم القلب على هدى اهللا مبعناه            
 . ر إال وفق مقتضاهويطمئن الضمري إىل قدر اهللا الشامل الذي ال يكون يف الوجود أم؛ مع دورة الوجود

وما كان ملـؤمن وال مؤمنـة إذا قضـى اهللا           :  "  ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآين       
أمشل وأوسع وأبعد مدى من أي حـادث خـاص           ..  " ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم       

 ! الميف منهج اإلس، أو الكلية األساسية، وأنه يقرر كلية أساسية. يكون قد نزل فيه
|     |     | 

وما سبقه ومـا تـاله مـن    ، من زينب بنت جحش ع مث جييء احلديث عن حادث زواج النيب    
 : أحكام وتوجيهات
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أمسك عليك زوجك واتـق اهللا وختفـي يف         : وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه        " 
نها وطرا زوجناكها لكـي    فلما قضى زيد م   . وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه     ؛  نفسك ما اهللا مبديه   

مـا  . وكان أمر اهللا مفعـوال    . ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا           
وكان أمـر اهللا قـدرا      . سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل      . كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له        

ما كـان   . وكفى باهللا حسيبا  . ال اهللا الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إ        . مقدورا
  ..  " وكان اهللا بكل شيء عليما، ولكن رسول اهللا وخامت النبيني، حممد أبا أحد من رجالكم

وإقامة العالقات العائلية على    ،  ورد األدعياء إىل آبائهم   ؛   مضى يف أول السورة إبطال تقليد التبين      
ذلكم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلـق وهـو          .وما جعل أدعياءكم أبناءكم   :  " أساسها الطبيعي 

فإن مل تعلموا آبـاءهم فـإخوانكم يف الـدين          . ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا     . يهدي السبيل 
 .. وكان اهللا غفورا رحيما   ،  وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم         . ومواليكم

 . . "  
ومل يكن إبطال هـذه اآلثـار       ؛  عية يف حياة اجلماعة العربية     ولكن نظام التبين كانت له آثار واق      

فالتقاليـد االجتماعيـة    . الواقعية يف حياة اتمع ليمضي بالسهولة اليت ميضي ا إبطال تقليد التبين ذاته            
وال بد أن تستقبل هذه السـوابق أول أمرهـا          . وال بد من سوابق عملية مضادة     . أعمق أثرا يف النفوس   

 . أن تكون شديدة الوقع على الكثريينو؛ باالستنكار
وكان يدعى زيـد ابـن      ،  الذي كان متبناه   - زوج زيد بن حارثة    ع  وقد مضى أن رسول اهللا    

ليحطم ذا الـزواج فـوارق       ع ابنة عمة رسول اهللا   ،  من زينب بنت جحش    - حممد مث دعى إىل أبيه    
ويقـرر هـذه القيمـة     " اهللا أتقـاكم إن أكرمكم عند  :  " وحيقق معىن قوله تعاىل   ،  الطبقات املوروثة 

 . اإلسالمية اجلديدة بفعل عملي واقعي
؛ مؤنة إزالة آثار نظام التبين     - فيما حيمل من أعباء الرسالة     -  مث شاء اهللا أن حيمل نبيه بعد ذلك       

الذي ال يستطيع أحـد أن يواجـه       ،  ويواجه اتمع ذا العمل   . فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة      
ا، تمع بهاعلى الرغم من إبطال عادة التبين يف ذا ! 

وكانت . للحكمة اليت قضى اهللا ا    ،  وأنه هو سيتزوجها  ؛  أن زيدا سيطلق زينب    ع وأهلم اهللا نبيه  
 . وعادت توحي بأن حياما لن تستقيم طويال، العالقات بني زيد وزينب قد اضطربت
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وعدم اسـتطاعته   ؛  اضطراب حياته مع زينب    ع  وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إىل رسول اهللا        
على شجاعته يف مواجهة قومه يف أمـر العقيـدة           - صلوات اهللا وسالمه عليه    - والرسول. املضي معها 

ويتردد يف مواجهة القوم بتحطيم     ؛  حيس ثقل التبعة فيما أهلمه اهللا من أمر زينب         - دون جللجة وال خشية   
، ي أنعم اهللا عليه باإلسالم وبالقرب من رسوله وحبب الرسول له          الذ[  فيقول لزيد ؛  ذلك التقليد العميق  

والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربيـة       . ذلك احلب الذي يتقدم به يف قلبه على كل أحد بال استثناء           
ويؤخر ذا مواجهة األمر العظيم الذي       ..  " أمسك عليك زوجك واتق اهللا    :  " يقول له  .. ]واحلب  

وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى النـاس         :  " كما قال اهللا تعاىل   . وج به على الناس   يتردد يف اخلر  
هو ما أهلمـه  ، وهو يعلم أن اهللا مبديه،  يف نفسه  ع وهذا الذي أخفاه النيب    "  .. ! واهللا أحق أن ختشاه   

وجلهر به يف   . أجيلهوإال ما تردد فيه وال أخره وال حاول ت        . ومل يكن أمرا صرحيا من اهللا     . اهللا أن سيفعله  
ويتـوجس  ،  كان أمام إهلام جيده يف نفسه      ع ولكنه. حينه مهما كانت العواقب اليت يتوقعها من إعالنه       

وهو . فطلق زيد زوجه يف النهاية    . حىت أذن اهللا بكونه   . ومواجهة الناس به  ،  يف الوقت ذاته من مواجهته    
سائد كان يعد زينب مطلقة ابن حملمد ال حتل         ألن العرف ال  . فيما سيكون بعد  ،  ال يفكر ال هو وال زينب     

إمنا كان حادث   . ومل يكن قد نزل بعد إحالل مطلقات األدعياء       . حىت بعد إبطال عادة التبين يف ذاا      . له
بعدما قوبل هـذا القـرار بالدهشـة واملفاجـأة          . زواج النيب ا فيما بعد هو الذي قرر هذه القاعدة         

 . واالستنكار
واليت تشبث ا أعداء اإلسالم قدميا      ؛  كل الروايات اليت رويت عن هذا احلادث       ويف هذا ما يهدم     

 ! وصاغوا حوهلا األساطري واملفتريات، وحديثا
لكـي ال يكـون     ،  فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها     :  "  إمنا كان األمر كما قال اهللا تعاىل      

وكانت هذه إحـدى ضـرائب      ..   " على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا         
حىت ليتـردد   . وواجه ا اتمع الكاره هلا كل الكراهية      ؛  فيما محل  ع الرسالة الباهظة محلها رسول اهللا    

وختطئـة اآلبـاء   ؛ وذم اآلهلة والشركاء، يف مواجهته ا وهو الذي مل يتردد يف مواجهته بعقيدة التوحيد          
 ! واألجداد
واقعا حمققا ال سبيل إىل ختلفـه وال إىل         . وال مفر منه  ،  ال مرد له    .. " وكان أمر اهللا مفعوال    " 
. أرسل إليها زيدا زوجهـا السـابق      . بعد انقضاء عدا   ل من زينب  ع وكان زواجه . احليدة عنه 

 . أرسله إليها ليخطبها عليه. وأحب خلق اهللا إليه
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.  " ثـة لزيد بـن حار    ع قال رسول اهللا   ل ملا انقضت عدة زينب   : قال ا  عن أنس 
فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت      : قال. فانطلق حىت أتاها وهي ختمر عجينها      " اذهب فاذكرها علي  

، ونكصت علـى عقـيب    ،  فوليتها ظهري ! ذكرها ع إن رسول اهللا  : وأقول،  ما أستطيع أن أنظر إليها    
ؤامر ريب عز   ما أنا بصانعة شيئا حىت أ     : قالت. بذكرك ع أرسلين رسول اهللا  . أبشري. يا زينب : وقلت
  .. . )1(فدخل عليها بغري إذن  ع وجاء رسول اهللا. ونزل القرآن. فقامت إىل مسجدها. وجل

 ل إن زينب بنت جحش   : قال ا عن أنس بن مالك    - رمحه اهللا  - وقد روى البخاري  
من فـوق سـبع      - تعاىل - وزوجين اهللا ،  زوجكن أهاليكن : فتقول ع كانت تفخر على أزواج النيب    

 . مساوات
: كما انطلقت ألسنة املنافقني تقول    ؛  فلقد فوجئ ا اتمع اإلسالمي كله     ،   ومل متر املسألة سهلة   

 ! تزوج حليلة ابنه
، ويزيل عنصر الغرابة فيها   ؛   وملا كانت املسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يوكدها          

 : ويردها إىل أصوهلا البسيطة املنطقية التارخيية
  ..  "  على النيب من حرج فيما فرض اهللا لهما كان " 

وإذن فال حرج   . وأن يبطل عادة العرب يف حترمي أزواج األدعياء       ،   فقد فرض له أن يتزوج زينب     
 . فيه بدعا من الرسل ع وليس النيب، يف هذا األمر

  ..  " سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل " 
ال مبـا حيوطهـا مـن       ،  واليت تتعلق حبقائق األشياء   .  فهو أمر ميضي وفق سنة اهللا اليت ال تتبدل        

 . تصورات وتقاليد مصطنعة ال تقوم على أساس
  ..  " وكان أمر اهللا قدرا مقدورا " 

منظور فيه  ،  وهو مقدر حبكمة وخربة ووزن    . ال يقف يف وجهه شيء وال أحد      ،   فهو نافذ مفعول  
وقد أمر اهللا رسوله أن يبطـل       . ها وزماا ومكاا  و يعلم ضرورا وقدر   . إىل الغاية اليت يريدها اهللا منه     

 . ومل يكن بد من نفاذ أمر اهللا. ويقرر بنفسه السابقة الواقعية، تلك العادة وميحو آثارها عمليا
 :  وسنة اهللا هذه قد مضت يف الذين خلوا من قبل من الرسل

                                                 
 .  رواه اإلمام أمحد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن املغرية)1(
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 .  . " الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا " 
وال خيشون أحدا إال اهللا الذي      ،   فال حيسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم اهللا به من أمور الرسالة          

 . أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ
  ..  " وكفى باهللا حسيبا " 

 . وليس للناس عليهم من حساب،  فهو وحده الذي حياسبهم
إمنا هـو  . وزيد ليس ابن حممد ،  ابنهفزينب ليست حليلة     " ما كان حممد أبا أحد من رجالكم       " 
 . وال حرج إذن يف األمر حني ينظر إليه بعني احلقيقة الواقعة. ابن حارثة

، هي عالقة النيب بقومـه     - ومنهم زيد بن حارثة    - وبني مجيع املسلمني   ع  والعالقة بني حممد  
 : وليس هو أبا ألحد منهم

  ..  " ولكن رسول اهللا وخامت النبيني " 
، وفق آخر رسالة السـماء إىل األرض      ؛  لتسري عليها البشرية  ،   فهو يشرع الشرائع الباقية     ومن مث 

 . اليت ال تبديل فيها بعد ذلك وال تغيري
  ..  " وكان اهللا بكل شيء عليما " 

، وهو الذي فرض على النيب مـا فـرض        ؛  وما يصلحها ،   فهو الذي يعلم ما يصلح هلذه البشرية      
، وانتهت حاجتهم منـهن   ،  إذا ما قضوا منهن وطرا    ،  حل للناس أزواج أدعيائهم   لي. واختار له ما اختار   
ومعرفته باألصلح واألوفق من النظم والشرائع      . قضى اهللا هذا وفق علمه بكل شيء       .. وأطلقوا سراحهن 

 . ووفق رمحته وختريه للمؤمنني؛ والقوانني
|     |     | 

ووصلهم باهللا الذي فرض على رسوله      ،  ملعىن األخري مث ميضي السياق القرآين يف ربط القلوب ذا ا        
 : واخلروج من الظلمات إىل النور، يريد ا اخلري؛ واختار لألمة املسلمة ما اختار، ما فرض

هـو الـذي يصـلي    . وسبحوه بكرة وأصيال ،  يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا        " 
. حتيتهم يوم يلقونه سالم   . وكان باملؤمنني رحيما   ،عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور      

  ..  " وأعد هلم أجرا كرميا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

71

و إقامة الصـالة    . وليس هو جمرد حتريك اللسان    ؛  واالشتغال مبراقبته ،   وذكر اهللا اتصال القلب به    
 : بل إنه وردت آثار تكاد ختصص الذكر بالصالة. ذكر هللا

األعمش عن األغر أيب مسلم عـن أيب سـعيد           روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث         
كانـا تلـك    ،  إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتني       :  " قال ع اخلدري وأيب هريرة عن النيب    

  "  .. الليلة من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات
 ويتصـل بـه  ، فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه.  وإن كان ذكر اهللا أمشل من الصالة 

 . واملقصود هو االتصال احملرك املوحي على أية حال. سواء جهر بلسانه ذا الذكر أم مل جيهر. قلبه
فإذا هـو ملـيء     .  وإن القلب ليظل فارغا أو الهيا أو حائرا حىت يتصل باهللا ويذكره ويأنس به             

 ! ويعرف من أين وإىل أين ينقل خطاه، ويعرف منهجه، يعرف طريقه، قار، جاد
ويربط القرآن بني هذا الـذكر      . على ذكر اهللا  ،  وحتض السنة كثريا  ،   حيض القرآن كثريا    ومن هنا 

لتكون األوقات واألحوال مذكرة بذكر اهللا ومنبهـة إىل         ،  وبني األوقات واألحوال اليت مير ا اإلنسان      
 : االتصال به حىت ال يغفل القلب وال ينسى

  ..  " وسبحوه بكرة وأصيال " 
ومبـدل  ، مغـري األحـوال  ، صيل خاصة ما يستجيش القلوب إىل االتصال باهللا  ويف البكرة واأل  

ويدركـه  ،  وكل شيء سواه يتغري ويتبـدل     . وال حيول وال يزول   ،  وهو باق ال يتغري وال يتبدل     ؛  الظالل
 التحول والزوال 

لـق  وعنايته بـأمر اخل   ،  إشعار القلوب برمحة اهللا ورعايته    ،   وإىل جانب األمر بذكر اهللا وتسبيحه     
 : لرعايته وفضله، وهم الفقراء احملاويج، وهو الغين عنهم؛ وإرادة اخلري هلم

وكـان بـاملؤمنني   . ليخرجكم من الظلمات إىل النـور ، هو الذي يصلي عليكم ومالئكته     " 
  ..  " رحيما

وهو يذكر هؤالء العبـاد الضـعاف       ؛  وتضاعفت منته ،  وعظم فضله ،   وتعاىل اهللا وجلت نعمته   
ويصلي عليهم  ،  ويعين م ،  يذكرهم. وال بقاء هلم وال قرار    ،  الذين ال حول هلم وال قوة     ،  اننياحملاويج الف 

 كما قـال رسـول اهللا  ، ويذكرهم باخلري يف املأل األعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم    ،  هو ومالئكته 
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أل خري منه   ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف م      ،  يقول اهللا تعاىل من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي         :  " ع
)1( ..  "  

وهو يعلم أن هذه األرض ومن عليها وما عليهـا إن           . أال إا لعظيمة ال يكاد اإلدراك يتصورها      
وما األفالك وما فيها ومن فيهـا إال بعـض          . هي إال ذرة صغرية زهيدة بالقياس إىل تلك األفالك اهلائلة         

 ! فكان. كن: ملك اهللا الذي قال له
  ..  "  ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النورهو الذي يصلي عليكم " 

وما خيرج الناس من نور اهللا إال       . وما عداه ظلمات تتعدد وختتلف    ؛   ونور اهللا واحد متصل شامل    
وما ينقذهم من الظالم إال نور اهللا الذي يشرق         ؛  أو يف الظلمات جمتمعة   ،  ليعيشوا يف ظلمة من الظلمات    

ورمحة اهللا ـم وصـالة      . وهي فطرة هذا الوجود   . ديهم إىل فطرم  ويه،  ويغمر أرواحهم ،  يف قلوم 
وكـان  :  " هي اليت خترجهم من الظلمات إىل النور حني تتفتح قلوم لإلميـان           ،  املالئكة ودعاؤها هلم  

  ..  " باملؤمنني رحيما
تخلـى  فإن فضـل اهللا ال ي     ،  فأما أمرهم يف اآلخرة دار اجلزاء     .  ذلك أمرهم يف الدنيا دار العمل     

 : وهلم فيها الكرامة واحلفاوة واألجر الكرمي؛ ورمحته ال تتركهم، عنهم
  ..  " وأعد هلم أجرا كرميا، حتيتهم يوم يلقونه سالم " 

سالم يتلقونه مـن اهللا حتملـه إلـيهم          .. ومن كل كد  ،  ومن كل تعب  ،   سالم من كل خوف   
إىل جانب ما أعد هلم مـن أجـر         . لعلويةيبلغوم التحية ا  ،  وهم يدخلون عليهم من كل باب     . املالئكة

 ! فيا له من تكرمي .. كرمي
 ! ؟ فمن ذا الذي يكره هذا االختيار.  فهذا هو رم الذي يشرع هلم وخيتار

|     |     | 
فيلتفت ،  وحيقق بسنته العملية ما اختاره اهللا وشرعه للعباد       ؛  فأما النيب الذي يبلغهم اختيار اهللا هلم      

 : كذلك إىل بيان وظيفته وفضله على املؤمنني يف هذا املقامالسياق التفاتة 

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

73

وبشر . وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا     ،  يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا        " 
وتوكـل علـى اهللا     ،  وال نطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم     . املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا      

  ..   "وكفى باهللا وكيال
فليعملوا مبا حيسن هذه الشـهادة الـيت ال         . عليهم،   " شاهدا " فيهم أن يكون   ع  فوظيفة النيب 

، هلم مبا ينتظر العاملني من رمحة وغفـران        " مبشرا " وأن يكون . وال تغري ،  وال تبدل ،  تكذب وال تزور  
فال يؤخذوا على   ،  ونكالللغافلني مبا ينتظر املسيئني من عذاب        " نذيرا " وأن يكون . ومن فضل وتكرمي  

وال ،  وال إىل عزة قومية   ،  وال إىل جمد  ،  ال إىل دنيا   ..  " وداعيا إىل اهللا  .  " وال يعذبوا إال بعد إنذار    ،  غرة
يف طريق واحد يصل إىل     . ولكن داعيا إىل اهللا   . وال إىل سلطان أو جاه    ،  وال إىل مغنم  ،  إىل عصبية جاهلية  

إمنا هو إذن اهللا لـه وأمـره ال     . وال بقائل من عنده شيئا    ،  وال مبتطوع  ،فما هو مببتدع   ..  " بإذنه " اهللا
نورا هادئـا هاديـا     ،  وينري الطريق ،  ويكشف الشبهات ،  جيلو الظلمات  ..  " وسراجا منريا .  " يتعداه

 . كالسراج املنري يف الظلمات
، ري هلذا الوجود  جاء بالتصور الواضح البني الن    . وما جاء به من النور     ع  وهكذا كان رسول اهللا   

وللقيم الـيت يقـوم عليهـا       ،  وملكان الكائن اإلنساين من هذا الوجود وخالقه      ،  ولعالقة الوجود باخلالق  
والطريـق  ، واهلـدف والغايـة  ، وللمنشأ واملصـري ؛ ويقوم عليها وجود هذا اإلنسان فيه، الوجود كله 

فطرة خطابا مباشرا وينفذ إليها     ويف أسلوب خياطب ال   . يف قول فصل ال شبهة فيه وال غموض       . والوسيلة
 ! من أقرب السبل وأوسع األبواب وأعمق املسالك والدروب

وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال       :  " ويكرر ويفصل يف وظيفة الرسول مسألة تبشري املؤمنني       
زيـادة يف   ..   " يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا       :  " بعدما أمجلها يف قوله    ..  " كبريا

ما يـؤول ـم إىل البشـرى    ، الذين يشرع هلم على يدي هذا النيب، بيان فضل اهللا ومنته على املؤمنني    
 . والفضل الكبري

وأن ،  وأال حيفل أذاهم له وللمؤمنني    ،  بأال يطيع الكافرين واملنافقني    ع  وينهي هذا اخلطاب للنيب   
 : يتوكل على اهللا وحده وهو بنصره كفيل

  ..  " وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيال، ودع أذاهم، ع الكافرين واملنافقنيوال تط " 
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والتنظيم االجتمـاعي   ،  قبل ابتداء التشريع والتوجيه   ،   وهو ذات اخلطاب الوارد يف أول السورة      
وأال يتقيـه بطاعتـهم يف شـيء أو         ؛  أال حيفل أذى الكافرين واملنافقني     ع بزيادة توجيه النيب  . اجلديد
  ..  " وكفى باهللا وكيال " فاهللا وحده هو الوكيل. ماد عليهم يف شيءاالعت

|     |     | 
واملثل الواقعي  ،  وإحالل أزواج األدعياء  ،  وهكذا يطول التقدمي والتعقيب على حادث زينب وزيد       

 وإىل،  وحاجة النفوس فيه إىل تثبيت اهللا وبيانـه       ،  مما يشي بصعوبة هذا األمر     ع الذي كلفه رسول اهللا   
  .. كي تتلقى ذلك األمر بالرضى والقبول والتسليم. الصلة باهللا والشعور مبا يف توجيهه من رمحة ورعاية

|     |     | 
 +                 ـا لَكُـمفَم نوهسمِل أَن تِمن قَب نوهمطَلَّقْت اِت ثُمِمنؤالْم متكَحوا ِإذَا ننآم ا الَِّذينها أَيي

 ِهنلَيِميلًا عا جاحرس نوهحرسو نوهعتا فَمهوندتعٍة تِعد 49ِمن  
                 ا أَفَاء اللَّـهِمم كِميني لَكَتا ممو نهورأُج تياللَّاِتي آت كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النها أَيي

 عماِتك وبناِت خاِلك وبناِت خالَاِتك اللَّاِتي هاجرنَ معك وامرأَةً مؤِمنـةً    علَيك وبناِت عمك وبناتِ   
ِإن وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِبي أَن يستنِكحها خاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنـا مـا                    

 لَيا عنضـا               فَرِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهو جرح كلَيكُونَ علَا يِلكَي مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهم
50                  ذَِلـك كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نِمم تيغتِن ابماء وشن تم كِوي ِإلَيؤتو نهاء ِمنشن تِجي مرت 
نا                  أَدِليمع كَانَ اللَّهو ا ِفي قُلُوِبكُمم لَمعي اللَّهو نكُلُّه نهتيا آتِبم نيضرينَّ وزحلَا يو نهنيأَع قَرى أَن ت

بك حسنهن ِإلَّـا مـا       لَا يِحلُّ لَك النساء ِمن بعد ولَا أَن تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج ولَو أَعج              51حِليما  
  52ملَكَت يِمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيبا 

                   لَِكـنو اهِإن اِظِرينن راٍم غَيِإلَى طَع ذَنَ لَكُمؤِإلَّا أَن ي ِبيالن وتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيي
ادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا ولَا مستأِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِيي             ِإذَا دِعيتم فَ  

طْهـر  ِمنكُم واللَّه لَا يستحِيي ِمن الْحق وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراء ِحجاٍب ذَِلكُـم أَ               
                  ا ِإنَّ ذَِلكُمدِدِه أَبعِمن ب هاجووا أَزنِكحلَا أَن تولَ اللَِّه وسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُممو قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم

 لَّـا جنـاح     54 عِليما    ِإن تبدوا شيئًا أَو تخفُوه فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُلِّ شيءٍ          53كَانَ ِعند اللَِّه عِظيما     
علَيِهن ِفي آباِئِهن ولَا أَبناِئِهن ولَا ِإخواِنِهن ولَا أَبناء ِإخواِنِهن ولَا أَبناء أَخواِتِهن ولَا ِنساِئِهن ولَا مـا                  

  55لِّ شيٍء شِهيدا ملَكَت أَيمانهن واتِقني اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ علَى كُ
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 ِإنَّ  56ِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسـِليما                
         أَعِة والْآِخرا وينِفي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي ا     الَِّذينِهينا مذَابع ملَه ذُونَ    57دـؤي الَِّذينو 

  58الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتانا وِإثْما مِبينا 
         ع ِننيدي ِمِننيؤاء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيـى أَن       ينأَد ذَِلك لَاِبيِبِهنِمن ج ِهنلَي

 لَِئن لَّم ينتِه الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفـي قُلُـوِبِهم مـرض            59يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما        
       لَا ي ثُم ِبِهم كنِريغِة لَنِدينِجفُونَ ِفي الْمرالْما ِإلَّا قَِليلًا     وِفيه كوناِورا ثُِقفُوا أُِخذُوا     60جمنأَي وِننيلْعم 

  _62 سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا 61وقُتلُوا تقِْتيلًا 
|     |     | 

اما من أحكام القرآن التشريعية يف تنظيم شؤون        هذا الشوط من السورة يتضمن يف أوله حكما ع        
حياتـه   ع جييء بعده أحكام خاصة لتنظيم حيـاة الـنيب        . ذلك حكم املطلقات قبل الدخول    . األسرة

. وعالقة املسـلمني ببيـت الرسـول      ،  الزوجية اخلاصة مع نسائه وعالقات نسائه كذلك ببقية الرجال        
وينتهي حبكم عام يشترك فيه نساء الـنيب     .. واملأل األعلى وكرامة الرسول وبيته على اهللا وعلى مالئكته        

يأمرهن فيه بإرخاء جالبيبهن عند اخلروج لقضاء احلاجة حىت يتميزن ذا الـزي             ،  وبناته ونساء املؤمنني  
فال يتعرض هلن ذوو السرية السيئة من املنافقني واملرجفني والفسـاق الـذين كـانوا               ،  السابغ ويعرفن 

وخيتم بتهديد هؤالء املنافقني واملرجفني باإلجالء عن املدينة ما مل ينتهوا عن            !  املدينة يتعرضون للنساء يف  
  .. إيذاء املؤمنات وإشاعة الفساد

 وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة على أسـاس التصـور              
 جيعل حياة هـذا البيـت صـفحة         فقد شاء اهللا أن   ،  فأما ما خيتص حبياة الرسول الشخصية     . اإلسالمي

وهي يف الوقت ذاتـه آيـة       ؛  املتلو يف كل زمان ومكان    ،  فضمنها هذا القرآن الباقي   ،  معروضة لألجيال 
ويعرضه للبشرية كافة يف قرآنه اخلالد      ،  الذي يتوىل بذاته العلية أمره    ،  هلذا البيت  - سبحانه - تكرمي اهللا 

  .. على الزمان
|     |     | 

فما لكم عليهن   ،  لذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن          يا أيها ا   " 
  ..  " فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال، من عدة تعتدوا

 :  ولقد سبق يف سورة البقرة بيان حكم املطلقات قبل الدخول يف قوله تعاىل
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ومتعـوهن علـى    ،  فريضةال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن              " 
وإن طلقتموهن مـن قبـل أن       . متاعا باملعروف حقا على احملسنني    ،  وعلى املقتر قدره  ،  املوسع قدره 

. متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكـاح                 
  ..  " صريوال تنسوا الفضل بينكم إن اهللا مبا تعملون ب، وأن تعفوا أقرب للتقوى

وإن مل يذكر هلا    . فلها نصف ذلك املهر املسمى    ،   فاملطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض هلا مهر        
وقد زاد هنا يف آية األحزاب بيان حكم العـدة هلـذه             .. مهر فلها متاع يتبع قدرة املطلق سعة وضيقا       

والعدة إمنا هي   .  مل يكن دخول ا    إذ أنه . فقرر أن ال عدة عليها    . املطلقة وهو ما مل يذكر يف آييت البقرة       
وال ،  كي ال ختتلط األنسـاب    ،  وتأكد من أا خالية من آثار الزواج السابق       ،  استرباء للرحم من احلمل   

فأما يف حالة عـدم الـدخول       . ويسلب رجل ما هو منه يف رحم املطلقة       ،  ينسب إىل رجل ما ليس منه     
إن  " فمتعـوهن  ..  "  " كم عليهن من عدة تعتدوا    فما ل :  " وال عدة إذن وال انتظار    ،  فالرحم بريئة 

.  " وإن مل يكن فمتاع مطلق يتبـع حالـة الـزوج املاليـة          ،  كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا املهر      
وال تعنت وال رغبة يف تعويقهن عن اسـتئناف         . ال عضل فيه وال أذى     ..  " وسرحوهن سراحا مجيال  

 . حياة أخرى جديدة
 .  سياق السورة يف صدد تنظيم احلياة العامة للجماعة املسلمة وهذا حكم عام جاء يف

|     |     | 
وما يف ذلك من خصوصية لشخصه وألهـل        ،  ما حيل له من النساء     ع بعد ذلك يبني اهللا لرسوله    

فانكحوا ما طاب لكم من     :  " بعدما نزلت آية سورة النساء اليت جتعل احلد األقصى لألزواج أربعا          ،  بيته
  ..  " ثىن وثالث ورباعالنساء م

عائشة وحفصة  . تزوج بكل منهن ملعىن خاص    ،   وكان يف عصمة النيب يف هذا الوقت تسع نساء        
وزينب بنـت   ،  وسودة بنت زمعة  ،  وأم سلمة ،  وأم حبيبة بنت أيب سفيان    . ابنتا صاحبيه أيب بكر وعمر    

،  يكن ذوات مجال وال شباب     ومل،  تكرميهن ع خزمية من املهاجرات اللوايت فقدن أزواجهن وأراد النيب       
وقـد  ،  وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها      . إمنا كان معىن التكرمي هلن خالصا يف هذا الزواج        

كان هناك تعويض هلا كذلك عن طالقها من زيد الذي زوجها رسول اهللا منه فلم تفلح الزجيـة ألمـر                    
وصفية بنت حيـي بـن      ،  من بين املصطلق  مث جويرية بنت احلارث     . وعرفناه يف قصتها  ،  قضاه اهللا تعاىل  
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توثيقـا لعالقتـه    ،  وكانتا من السيب فأعتقهما رسول اهللا وتزوج ما الواحدة تلو األخـرى           . أخطب
 . وقد أسلمتا بعدما نزل بأهلهما من الشدة، وتكرميا هلما، بالقبائل

 ورسوله  واخترن اهللا  ع ونلن شرف القرب من رسول اهللا      " أمهات املؤمنني  "  وكن قد أصبحن  
فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول اهللا بعد حتديد عدد           . والدار اآلخرة بعد نزول آييت التخيري     

وأحل له استبقاء نسـائه مجيعـا يف        ،  من ذلك القيد   ع فاستثىن رسول اهللا  ،  وقد نظر اهللا إليهن   . النساء
وال يستبدل بواحـدة    ،  ليهن أحدا مث نزل القرآن بعد ذلك بأال يزيد ع       ،  وجعلهن كلهن حال له   ،  عصمته

بعـدما  ، كي ال حيرمن شرف النسبة إليه، فإمنا هذه امليزة هلؤالء اللوايت ارتبطن به وحدهن    . منهن أخرى 
 : وحول هذه املبادئ تدور هذه اآليات .. اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة

ملكت ميينك مما أفـاء اهللا      وما  ،  يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن          " 
وامـرأة  ،  وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معـك       ،  وبنات عمك وبنات عماتك   ،  عليك

قد علمنا ما   ،  خالصة لك من دون املؤمنني    ،  مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها         
. وكان اهللا غفورا رحيمـا  ،لكي ال يكون عليك حرج، فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أميام  
ذلـك أدىن   . ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك      ،  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء       

. واهللا يعلم ما يف قلوبكم وكان اهللا عليما حليما        ،  أن تقر أعينهن وال حيزن ويرضني مبا آتيتهن كلهن        
 إال ما ملكت ميينك    - جبك حسنهن وال أن تبدل ن من أزواج ولو أع       ،  ال حيل لك النساء من بعد     

  ..  " وكان اهللا على كل شيء رقيبا -
مما هو حمرم    - ولو كن فوق األربع    - أنواع النساء املذكورات فيها    ع  ففي اآلية حيل اهللا للنيب    

وبنات عمه  ،  وما ملكت ميينه إطالقا من الفيء     . األزواج اللوايت أمهرهن  : وهذه األنواع هي  . على غريه 
إكرامـا   - ماته وبنات خاله وبنات خاالته ممن هاجرن معه دون غريهـن ممـن مل يهـاجرن       وبنات ع 

وقد تضـاربت   [  إن أراد النيب نكاحها   . وأميا امرأة وهبت نفسها للنيب بال مهر وال ويل         - للمهاجرات
ح واألرج،  قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم مل يتزوج           ع الروايات حول ما إذا كان النيب     

مبا أنـه   ع وقد جعل اهللا هذه خصوصية للنيب ]أنه زوج اللوايت عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين       
فأما اآلخرون فهم خاضعون ملا بينه اهللا وفرضه عليهم يف أزواجهم ومـا             . ويل املؤمنني واملؤمنات مجيعا   

جابة للظروف اخلاصـة    ذلك كي ال يكون على النيب حرج يف استبقاء أزواجه ويف االست           . ملكت أميام 
 . احمليطة بشخصه
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. أو يؤجل ذلك  ،  يف أن يضم إىل عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه           ع  مث ترك اخليار له   
مث . وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجئ مـن يريـد     .. ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حني يشاء       

فهي مراعاة الظـروف   ..  "  مبا آتيتهن كلهن  ذلك أدىن أن تقر أعينهن وال حيزن ويرضني        ..  " يعود
مما يعلمه  ،  واحلرص على شرف االتصال به    ،  والرغبات املوجهة إليه   ع اخلاصة احمليطة بشخص الرسول   

 .  " واهللا يعلم ما يف قلوبكم وكان اهللا عليما حليما.  " اهللا ويدبره بعلمه وحلمه
ولكن هن بذوان   ،  ال من ناحية العدد   ،  ته فعال  مث أنزل اهللا حترمي من عدا نسائه اللوايت يف عصم         

 : ومل يعرف أن رسول اهللا قد زاد عليهن قبل التحرمي؛ ال يستبدل ن غريهن
ال  " ولـو أعجبـك حسـنهن    - وال أن تبدل ن من أزواج   ،  ال حيل لك النساء من بعد      " 

كان اهللا على كـل شـيء       و ..  " فله منهن ما يشاء    ..  " إال ما ملكت ميينك    " –يستثين من ذلك    
 . واألمر موكول إىل هذه الرقابة واستقرارها يف القلوب ..  " رقيبا

. وتركت له حرية الـزواج     ع أن هذا التحرمي قد ألغي قبل وفاة النيب        ل  وقد روت عائشة  
  .. فكن هن أمهات املؤمنني. مل يتزوج كذلك غريهن بعد هذه اإلباحة ع ولكنه

|     |     | 
يف حياتـه   - أمهات املـؤمنني  - وبنسائه ع ينظم القرآن عالقة املسلمني ببيوت النيب     بعد ذلك   

إذ كان بعض املنافقني والذين يف قلوم مرض يـؤذون          ،  ويواجه حالة كانت واقعة   . وبعد وفاته كذلك  
و . ويريهم شناعة جرمهم عنـد اهللا وبشـاعته       ،  فيحذرهم حتذيرا شديدا  . يف بيوته ويف نسائه    ع النيب

 : هددهم بعلم اهللا ملا خيفون يف صدورهم من كيد وشري
 - غري ناظرين إناه   - يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام              " 

إن ذلكم كان يؤذي النيب     . وال مستأنسني حلديث  . فإذا طعمتم فانتشروا  ،  ولكن إذا دعيتم فادخلوا   
ذلكم . وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب      . ن احلق فيستحيي منكم واهللا ال يستحيي م     

. وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبـدا    ،  وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا      . أطهر لقلوبكم وقلون  
  ..  " إن تبدوا شيئا أو ختفوه فإن اهللا كان بكل شيء عليما. إن ذلكم كان عند اهللا عظيما

بزينب بنت جحـش خببـز       ع بىن النيب : ن أنس بن مالك قال    ع - بإسناده -  روى البخاري 
. مث جييء قوم فيأكلون وخيرجـون     . فيجيء قوم فيأكلون وخيرجون   . فأرسلت على الطعام داعيا   . وحلم

 " ارفعوا طعامكم :  " قال. يا رسول اهللا ما أجد أحدا أدعوه      : فقلت. فدعوت حىت ما أجد أحدا أدعوه     
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 " فقـال  ل فانطلق إىل حجرة عائشة    ع فخرج رسول اهللا  . البيتوبقي ثالثة رهط يتحدثون يف      . 
كيف وجدت  . وعليك السالم ورمحة اهللا   : قالت " . ورمحة اهللا وبركاته   - أهل البيت  - السالم عليكم 

ويقلن كما  ،  كلهن يقول هلن كما يقول لعائشة     ،  فتقرى حجر نسائه  . بارك اهللا لك  ؟  أهلك يا رسول اهللا   
فخرج . شديد احلياء  ع وكان النيب . فإذا ثالثة رهط يف البيت يتحدثون      ع لنيبمث رجع ا  . قالت عائشة 

فرجع حىت إذا وضع رجلـه يف       . فما أدري أخربته أم أخرب أن القوم خرجوا       . منطلقا حنو حجرة عائشة   
 . وأنزلت آية احلجاب، أرخى الستر بيين وبينه. أسكفة الباب داخله واألخرى خارجه

فقد كان   ع حىت بيت رسول اهللا   ،   تكن تعرفها اجلاهلية يف دخول البيوت       واآلية تتضمن آدابا مل   
 كما جاء يف شرح آيات سورة النور اخلاصة باالستئذان         - الناس يدخلون البيوت بال إذن من أصحاا      

بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلـم واحلكمـة           ع ورمبا كان هذا احلال أظهر يف بيوت النيب        -
ل وحني يرى طعاما يوقد عليه جيلس يف انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة               وكان بعضهم يدخ  

 - سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعـوة        - وكان بعضهم جيلس بعد الطعام    ! إىل الطعام 
ويف روايـة أن أولئـك      . وأهله ع ويأخذ يف احلديث والسمر غري شاعر مبا يسببه هذا من إزعاج للنيب           

جالسـة   - زينب بنت جحش   - ة الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النيب         الثالث
ورغبة يف أال يواجـه  ،  يستحيي أن ينبههم إىل ثقلة مقامهم عنده حياء منه         ع والنيب! وجهها إىل احلائط  
 .  " قواهللا ال يستحيي من احل " عنه اجلهر باحلق - سبحانه - حىت توىل اهللا! زواره مبا خيجلهم

وكان يتمنـاه   ؛  احلجاب ع حبساسيته املرهفة كان يقترح على النيب      ا  ومما يذكر أن عمر   
 ! حىت نزل القرآن الكرمي مصدقا القتراحه جميبا حلساسيته. على ربه

. يا رسول اهللا  : قال عمر بن اخلطاب   : قال. عن أنس بن مالك    - بإسناده -  من رواية للبخاري  
  .. .  " فأنزل اهللا آية احلجاب. فلو أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب .يدخل عليك الرب والفاجر

. فإذا دعوا إىل الطعام دخلـوا      ..  وجاءت هذه اآلية تعلم الناس أال يدخلوا بيوت النيب بغري إذن          
ومل يبقوا بعـد الطعـام للسـمر        ،  مث إذا طعموا خرجوا   ! فأما إذا مل يدعوا فال يدخلون يرتقبون نضجه       

فإن املدعوين  . وما أحوج املسلمني اليوم إىل هذا األدب الذي جيافيه الكثريون         . اف احلديث واألخذ بأطر 
الـذين   - وأهل البيـت ؛ ويطول م احلديث، بل إم ليتخلفون على املائدة،  إىل الطعام يتخلفون بعده   

م ويف واألضياف ماضـون يف حـديثه  ، متأذون حمتبسون - حيتفظون ببقية من أمر اإلسالم باالحتجاب  
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لو كنا نأخـذ ـذا األدب اإلهلـي         ،  ويف األدب اإلسالمي غناء وكفاء لكل حالة      ! مسرهم ال يشعرون  
 . القومي

 : والرجال ع  مث تقرر اآلية احلجاب بني نساء النيب
  ..  " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " 

 :  وتقرر أن هذا احلجاب أطهر لقلوب اجلميع
  ..  "  لقلوبكم وقلونذلكم أطهر " 

والترخص يف احلـديث  ، وإزالة احلجب، ال يقل أحد إن االختالط.  فال يقل أحد غري ما قال اهللا  
وأعون على تصريف الغريـزة     ،  وأعف للضمائر ،  واللقاء واجللوس واملشاركة بني اجلنسني أطهر للقلوب      

إىل آخر ما يقوله نفر من خلـق اهللا        .. كوعلى إشعار اجلنسني باألدب وترقيق املشاعر والسلو      ،  املكبوتة
وإذا سـألتموهن متاعـا     :  " ال يقل أحد شيئا من هذا واهللا يقول       . الضعاف املهازيل اجلهال احملجوبني   

. يقول هذا عن نساء النيب الطاهرات      ..  " فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون       
ممن ال تتطـاول إلـيهن وإلـيهم         ع  صحابة رسول اهللا   وعن رجال الصدر األول من    . أمهات املؤمنني 

وكل قول آخـر     - سبحانه - فالقول هللا . ويقول خلق من خلقه قوال    . وحني يقول اهللا قوال   ! األعناق
ال يردده إال من جيرؤ على القول بأن العبيد الفانني أعلم بالنفس البشرية من اخلالق الباقي الـذي                  ،  هراء

 ! خلق هؤالء العبيد
والتجـارب  . وكذب املدعني غري مـا يقولـه اهللا       ،  اقع العملي امللموس يهتف بصدق اهللا      والو

وهي يف البالد اليت بلغ االختالط احلر فيها أقصاه أظهر يف هذا            . املعروضة اليوم يف العامل مصدقة ملا نقول      
 . )1( ]وأمريكا أول هذه البالد اليت آتى االختالط فيها أبشع الثمار [ . وأقطع من كل دليل

وبقـاءهم بعـد الطعـام      ؛   وقد ذكرت اآلية أن جميئهم للطعام منتظرين نضجه من غري دعـوة           
ويف ختامها تقرر أنه ما يكون للمسـلمني أن         . كان يؤذي النيب فيستحيي منهم     .. مستأنسني للحديث 

مكـان  و. وهن مبرتلة أمهـام ؛ وكذلك ما يكون هلم أن يتزوجوا أزواجه من بعده. يؤذوا رسول اهللا  
 : احتفاظا حبرمة هذا البيت وجالله وتفرده، اخلاص من رسول اهللا حيرم أن ينكحهن أحد من بعده

  ..  " وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " السالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب" سالم البيت "  راجع بتوسع فصل )1(
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 ! إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة:  وقد ورد أن بعض املنافقني قال
  ..  " ظيماإن ذلكم كان عند اهللا ع " 

 !  وما أهول ما يكون عند اهللا عظيما
 : بل يستطرد إىل ديد آخر هائل،  وال يقف السياق عند هذا اإلنذار اهلائل

  ..  " فإن اهللا كان بكل شيء عليما، إن تبدوا شيئا أو ختفوه " 
.  وكل تدبري  مطلع على كل تفكري   ،  وهو عامل مبا يبدو وما خيفى     . وإذن فاهللا هو الذي يتوىل األمر     

 . فإمنا يتعرض لبأس اهللا الساحق اهلائل العظيم. ومن شاء فليتعرض. واألمر عنده عظيم
 ع  وبعد اإلنذار والتهديد يعود السياق إىل استثناء بعض احملارم الذين ال حرج على نساء الـنيب               

 : يف أن يظهرن عليهم
، ال أبناء إخوان وال أبناء أخوان     و،  وال إخوان ،  وال أبنائهن ،  ال جناح عليهن يف آبائهن     " 

  ..  " إن اهللا كان على كل شيء شهيدا. واتقني اهللا. وال ما ملكت أميان، وال نسائهن
ومل أستطع أن أحتقق أي      ..  وهؤالء احملارم هم الذين أبيح لنساء املسلمني عامة أن يظهرن عليهم          

أم اآلية العامة لنساء املسلمني مجيعـا يف        ،  هنا ع نيباآلية اخلاصة بنساء ال   ؛  اآليات كان أسبق يف الرتول    
فذلك هـو األقـرب إىل طبيعـة        . مث عمم  ع واألرجح أن األمر كان خاصا بنساء النيب      . سورة النور 

 . التكليف
واتقني :  " واإلشارة إىل اطالعه على كل شيء     ،  و ال يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إىل تقوى اهللا         

، فاإلحياء بالتقوى ومراقبة اهللا يطرد يف مثل هذه املواضـع         .  "  كل شيء شهيدا   إن اهللا كان على   ،  اهللا
 . وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب، ألن التقوى هي الضمان األول واألخري

|     |     | 
ويف تفظيـع الفعلـة الـيت    ؛ يف نفسه أو يف أهله     ع ويستمر السياق يف حتذير الذين يؤذون النيب      

وبيان مكانته عند ربه ويف املأل       ع الطريق األوىل متجيد رسول اهللا    : وذلك عن طريقني   .. ايقدمون عليه 
وجزاؤه عند اهللا الطرد من رمحته يف الدنيا         - سبحانه - والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء هللا      . األعلى

 : والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة، واآلخرة
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إن . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسـليما        .  على النيب  إن اهللا ومالئكته يصلون    " 
  ..  " الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا

وصالة مالئكته دعاؤهم له عند اهللا سـبحانه        ؛   وصالة اهللا على النيب ذكره بالثناء يف املأل األعلى        
ويشرق به الكـون كلـه      ؛  ة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اهللا على نبيه         ويا هلا من مرتب   . وتعاىل

وما من نعمة وال    . ويثبت يف كيان الوجود ذلك الثناء األزيل القدمي األبدي الباقي         . وتتجاوب به أرجاؤه  
، وأين تذهب صالة البشر وتسليمهم بعد صالة اهللا العلي وتسليمه         . تكرمي بعد هذه النعمة وهذا التكرمي     

إمنا يشاء اهللا تشريف املؤمنني بأن يقرن صالم إىل صـالته           ؛  وصالة املالئكة يف املأل األعلى وتسليمهم     
 . وأن يصلهم عن هذا الطريق باألفق العلوي الكرمي األزيل القدمي؛ وتسليمهم إىل تسليمه

إن الـذين    " : بشعا شنيعا ملعونا قبيحا    ع  ويف ظل هذا التمجيد اإلهلي يبدو إيذاء الناس للنيب        
ويزيده بشاعة وشـناعة     ..  " وأعد هلم عذابا مهينا   ،  يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة       

إمنا هذا التعبري يصور احلساسـية بإيـذاء        . وهم ال يبلغون أن يؤذوا اهللا     . أنه إيذاء هللا من عبيده وخماليقه     
 ! وما أشنع! وما أبشع !فما أفظع. وكأمنا هو إيذاء لذاته جل وعال، رسوله

بنسبة ما ليس فـيهم     ،  إيذاؤهم كذبا وتانا  .  ويستطرد كذلك إىل إيذاء املؤمنني واملؤمنات عامة      
 : إليهم من النقائص والعيوب

  ..  " فقد احتملوا تانا وإمثا مبينا، والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا " 
بنشر ،   املدينة يومذاك فريق يتوىل هذا الكيد للمؤمنني واملؤمنات         وهذا التشديد يشي بأنه كان يف     

. وهو عام يف كل زمان ويف كل مكـان        . وإشاعة التهم ضدهم  ،  وتدبري املؤامرات هلم  ،  قالة السوء عنهم  
والـذين يف   ،  واملنـافقني ،  واملؤمنون واملؤمنات عرضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة من األشرار املنحرفني           

وهـو أصـدق    . ويصم أعداءهم باإلمث والبهتان   ،  واهللا يتوىل عنهم الرد على ذلك الكيد      . رضقلوم م 
 . القائلني

|     |     | 
إذا خرجن حلاجتهن أن يغطـني       - أن يأمر نساءه وبناته ونساء املؤمنني عامة       ع مث أمر اهللا نبيه   

، فيميزهن هذا الـزي    .جبلباب كاس  - وهي فتحة الصدر من الثوب     - أجسامهن ورؤوسهن وجيون  
فإن معرفتهن وحشمتهن معا تلقيان اخلجل والتحرج يف نفـوس          . وجيعلهن يف مأمن من معابثة الفساق     
 : الذين كانوا يتتبعون النساء ملعابثتهن
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ذلك أدىن أن   . يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن            " 
  ..  "  غفورا رحيماوكان اهللا. يعرفن فال يؤذين

كان ناس من فساق أهل املدينة خيرجون بالليل حني خيتلط الظالم إىل            :  قال السدي يف هذه اآلية    
فإذا كان الليل خـرج النسـاء إىل        ،  وكانت مساكن أهل املدينة ضيقة    . طريق املدينة فيعرضون للنساء   

: قالوا. إذا رأوا املرأة عليها جلباب    ف. فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن     ،  الطريق يقضني حاجتهن  
  .. هذه أمة فوثبوا عليها: وإذا رأوا املرأة ليس عليها جلباب قالوا. فكفوا عنها. هذه حرة

:  " وقوله تعـاىل  . فال يتعرض هلن فاسق بأذى وال ريبة      ،  يتجلبنب فيعلم أن حرائر   :  وقال جماهد 
 . اهلية حيث مل يكن عندهن علم بذلكأي ملا سلف يف أيام اجل " وكان اهللا غفورا رحيما

والتوجيه املطرد إلزالة كل أسباب الفتنـة       ،   ومن ذلك نرى اجلهد املستمر يف تطهري البيئة العربية        
 . ريثما تسيطر التقاليد اإلسالمية على اجلماعة كلها وحتكمها، وحصرها يف أضيق نطاق، والفوضى

|     |     | 
فقني ومرضى القلوب واملرجفني الذي ينشرون الشائعات املزلزلـة يف          ويف النهاية يأيت ديد املنا    

، بأم إذا مل يرتدعوا عما يأتونه من هـذا كلـه          ،  ديدهم القوي احلاسم   .. صفوف اجلماعة املسلمة  
كما سلطه على   ،  أن يسلط اهللا عليهم نبيه    ،  واجلماعة املسلمة كلها  ،  وينتهوا عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات    

و يبيح دمهم فحيثما وجدوا أخـذوا       ؛  ويطاردهم من األرض  ،  فيطهر منهم جو املدينة   ،  من قبل اليهود  
وغري اليهود من املفسدين يف األرض       ع كما جرت سنة اهللا فيمن قبلهم من اليهود على يد النيب          . وقتلوا

 : يف القرون اخلالية
مث ال  ،  دينـة لنغرينـك ـم     لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوم مرض واملرجفون يف امل           " 

. سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل      . أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال    ،  ملعونني؛  جياورونك فيها إال قليال   
  ..  " ولن جتد لسنة اهللا تبديال

ومـدى سـيطرة    ،   ومن هذا التهديد احلاسم ندرك مدى قوة املسلمني يف املدينة بعد بين قريظة            
إال ؛  ال يقدرون على الظهـور    ،  وانزواء املنافقني إال فيما يدبرونه من كيد خفي       . ليهاالدولة اإلسالمية ع  

 . وهم مهددون خائفون
|     |     | 
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 63يسأَلُك الناس عِن الساعِة قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَِريبا                + 
 ا       ِإنَّ اللَّهِعريس ملَه دأَعو الْكَاِفِرين نا           64 لَعِصـريلَا نا وِليونَ وِجدا لَّا يدا أَبِفيه اِلِدين65 خ   مـوي 

ا أَطَعنا سـادتنا     وقَالُوا ربنا ِإن   66تقَلَّب وجوههم ِفي الناِر يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا            
  68 ربنا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم لَعنا كَِبريا 67وكُبراءنا فَأَضلُّونا السِبيلَا 

نَ ِعند اللَِّه وِجيهـا     يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَِّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه ِمما قَالُوا وكَا             
 يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنـوبكُم  70 يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا      69

  71ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما 
مانةَ علَى السماواِت والْأَرِض والِْجباِل فَأَبين أَن يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَهـا    ِإنا عرضنا الْأَ  

 ِليعذِّب اللَّه الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْمشـِرِكني والْمشـِركَاِت         72الِْإنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًا      
تيا وِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه 73وب_  

|     |     | 
وشكهم ،  واستعجاهلم ا ،  يف هذا الدرس األخري من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة           

تمال أن تأخذهم علـى     واح،  مع حتذيرهم من قرا   ،  وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إىل اهللا       . فيها
يـوم تقلـب    ،  مث يعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة ال يسر املستعجلني ـا           . غرة أخذا سريعا  

ويوم يطلبون لسادم وكربائهم ضـعفني      . ويوم يندمون على عدم طاعة اهللا ورسوله      . وجوههم يف النار  
 هذا املشهد يف االخـرة إىل       مث يعود م من    .. وهو مشهد مفجع ال يستعجل به مستعجل      . من العذاب 

يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واموه فربأه اهللا             ! هذه األرض مرة أخرى   
 ع رمبا كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسـول        . ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع        - مما قالوا 
ليصلح . قولوا قوال سديدا بعيدا عن اللمز والعيب      ويدعو املؤمنني أن ي    - وخمالفته ملألوف العرب  ،  بزينب

 . وحيببهم يف طاعة اهللا ورسوله ويعدهم عليها الفوز العظيم. اهللا هلم أعماهلم ويغفر هلم ذنوم
عن األمانة اليت أشفقت من محلـها السـماوات واألرض       .  وخيتم السورة باإليقاع اهلائل العميق    

، ذلك ليتم تدبري اهللا يف ترتيب اجلزاء على العمل        . هائلة ساحقة وهي ضخمة   ،  ومحلها اإلنسان ،  واجلبال
ليعـذب اهللا املنـافقني واملنافقـات واملشـركني         :  " وحماسبة اإلنسان على ما رضي لنفسه واختار      

  ..  " واملشركات ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات وكان اهللا غفورا رحيما
|     |     | 
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  " وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا     . إمنا علمها عند اهللا   : قل. ةيسألك الناس عن الساع    " 
 .. 

؛ وخوفهم ا طويال  ؛  عن الساعة اليت حدثهم عنها طويال      ع  وقد كانوا ما يفتأون يسألون النيب     
وحيمل ؛  ويستعجلون هذا املوعد  ؛  يسألونه عن موعدها  . ووصف القرآن مشاهدها حىت لكأن قارئه يراها      

وقرا من  ،  حبسب النفوس السائلة  ،  أو السخرية منها  ،  أو التكذيب ا  ،   معىن الشك فيها   هذا االستعجال 
 . اإلميان أو بعدها

مبا فـيهم  ، ومل يشأ أن يطلع عليه أحدا من خلقه مجيعا،  والساعة غيب قد اختص به اهللا سبحانه    
حدثين : قال ب  بن عمر  عن عبد اهللا  : ويف حديث حقيقة اإلميان واإلسالم    . الرسل واملالئكة املقربون  

إذ طلع علينا رجل شديد بيـاض   ع بينما حنن جلوس عند رسول اهللا : قال ا أيب عمر بن اخلطاب   
 ع حىت جلس إىل رسـول اهللا     ،  وال يعرفه منا أحد   ،  ال يرى عليه أثر السفر    ،  شديد سواد الشعر  ،  الثوب

اإلسـالم  : فقال. ربين عن اإلسالميا حممد أخ: ووضع كفيه على فخذيه وقال، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه 
، وتصوم رمضـان  ،  وتؤيت الزكاة ،  وتقيم الصالة ،  وأن حممدا عبده ورسوله   ،  أن تشهد أن ال إله إال اهللا      

. فأخربين عن اإلميان  : قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه   ! صدقت: قال. وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال     
! صـدقت : قـال . وتؤمن بالقدر خريه وشره،  واليوم اآلخر أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله       : قال
فأخربين عن  : قال. فإن مل تكن تراه فإنه يراك     ،  أن تعبد اهللا كأنك تراه    : قال. فأخربين عن اإلحسان  : قال

فإنه جربيل عليه السالم     " ع مث قال رسول اهللا   . اخل .. ما املسؤول عنها بأعلم من السائل     : قال. الساعة
  " . )1(دينكم أتاكم يعلمكم 

: قـل  " كالمها ال يعلم علم الساعة     - جربيل عليه السالم   - والسائل ع  فاملسؤول رسول اهللا  
 . على وجه االختصاص والتفرد من دون عباد اهللا ..  " إمنا علمها عند اهللا

ويف توقـع   ،  يف ترك الناس على حذر من أمرهـا       ،  نلمح طرفا منها  ،   قدر اهللا هذا حلكمة يعلمها    
فأمـا الـذين    . وأودع قلبه التقـوى   ،  ذلك ملن أراد اهللا له اخلري     . ويف استعداد مستمر لفجأا   ،  م هلا دائ

وال ،  فأولئك الذين خيتانون أنفسـهم    ،  وال يعيشون يف كل حلظة على أهبة للقائها       ،  يغفلون عن الساعة  
 متوقعا يف أية حلظة من      وجعل الساعة غيبا جمهوال   ،  وقد بني اهللا هلم وحذرهم وأنذرهم     . يقوا من النار  

  ..  " وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا:  " حلظات الليل والنهار
                                                 

 .  أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)1(
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يـوم  ،  خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصـريا        ،  إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا       " 
عنـا سـادتنا    ربنا إنا أط  : وقالوا. يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال     : يقولون،  تقلب وجوهم يف النار   

  ..  " ربنا آم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا. فأضلونا السبيال، وكرباءنا
 : فهذا مشهد من مشاهد الساعة.  إم يسألون عن الساعة

  ..  " إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا " 
 .  جاهزة حاضرةفهي معدة، وهيأ هلم نارا مسعرة متوقدة،  إن اهللا طرد الكافرين من رمحته

  ..  " خالدين فيها أبدا " 
وهـم  . حيث يشاء اهللا  ،  وال اية له إال يف علم اهللا      ؛  ال يعلم مداه إال اهللا    ،  باقني فيها عهدا طويال   

مبعونة من ويل وال    ،  فال أمل يف اخلالص من هذا السعري      ،  حمرومون من كل نصري   ،  جمردون من كل عون   
 : نصري

  ..  " رياال جيدون وليا وال نص " 
 :  أما مشهدهم يف هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم

  ..  " يوم تقلب وجوههم يف النار " 
واحلرص ،  فالتعبري على هذا النحو يراد به تصوير احلركة وجتسيمها        ،   والنار تغشاهم من كل جهة    

 ! على أن تصل النار إىل كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة يف النكال
  ..  "  ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسواليا: يقولون " 

 ! إمنا هي احلسرة على ما كان. فقد فات األوان، ال موضع هلا وال استجابة،  وهي أمنية ضائعة
، وباإلنابة إىل اهللا وحـده    ،  الذين أضلوهم ،   مث تنطلق من نفوسهم النقمة على سادم وكربائهم       

 : حيث ال تنفع اإلنابة
ربنا آم ضـعفني مـن العـذاب      . أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال    ربنا إنا   : وقالوا " 

  ..  " والعنهم لعنا كبريا
إن العمل هلا هو املخلص الوحيد من ذا املصـري املشـؤوم            ؟  ففيم السؤال عنها  . هذه هي الساعة  

 ! فيها
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|     |     | 
جلاهلية الـذي   خمالفا يف ذلك عرف ا     ل من زينب بنت جحش    ع ويبدو أن زواج الرسول   

وأنه قد انطلقت   ؛  يبدو أن هذا الزواج مل مير بسهولة ويسر       . تعمد اإلسالم أن يبطله ذه السابقة العملية      
وغري املتثبتني الذين مل يتضح يف نفوسهم التصور اإلسـالمي          ،  ألسنة كثرية من املنافقني ومرضى القلوب     

 ! وتقول قوال عظيما. مس وتوسوسو، وتؤول وتعترض، انطلقت تغمز وتلمز، الناصع البسيط
كالذي . فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث مسومهم      .  واملنافقون واملرجفون مل يكونوا يسكتون    

 ع ويف كل مناسبة تعرض إليذاء الـنيب      . ويف قسمة الفيء  . ويف حديث اإلفك  . رأينا يف غزوة األحزاب   
 . بغري حق

مل يكن يف املدينة من هو ظاهر        - اليهود من قبل  بعد إجالء بين قريظة وسائر       -  ويف هذا الوقت  
وكان املنـافقون هـم    . إما صادقني يف إسالمهم وإما منافقني     ،  فقد أصبح أهلها كلهم مسلمني    . بالكفر

ويسـايرهم يف   ،  وكان بعض املؤمنني يقع يف حبائلهم     ،  وينشرون األكاذيب ،  الذين يروجون الشائعات  
عليـه   - كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسـى       ع إيذاء النيب فجاء القرآن حيذرهم    . بعض ما يروجون  

وحيببهم يف طاعة   ؛  بغري ضبط وال دقة   ،  وعدم إلقائه على عواهنه   ،  ويوجههم إىل تسديد القول    - السالم
 : اهللا ورسوله وما وراءها من فوز عظيم

. ن عند اهللا وجيها   وكا. يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا             " 
ومـن  . ويغفر لكم ذنوبكم  ،  يصلح لكم أعمالكم  ،  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا        

  ..  " يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وحنن ال نرى بنا من حاجـة       . ولكن وردت روايات تعينه   ؛   ومل حيدد القرآن نوع اإليذاء ملوسى     

 وقـد   ع فإمنا أراد اهللا حتذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي الـنيب           . ه القرآن للخوض يف هذا الذي أمجل    
فيكفي أن يشري إىل إيـذائهم      . ضرب بين إسرائيل مثال لاللتواء واالحنراف يف مواضع من القرآن كثرية          

 لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤالء املنحرفني امللتوين         ،  وحتذير املسلمني من متابعتهم فيه    . لنبيهم
 . الذين يضرم القرآن مثال صارخا لالحنراف وااللتواء

واهللا . ذا وجاهـة وذا مكانـة      " وكان عند اهللا وجيها   " ،     وقد برأ اهللا موسى مما رماه به قومه       
أفضل الرسل أوالهم بتربئة اهللا لـه والـدفاع    ع وحممد. مربئ رسله من كل ما يرمون به كذبا وتانا       

 . عنه
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قبـل أن   ،  ومعرفة هدفه واجتاهه  ،  منني إىل تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه       ويوجه القرآن املؤ  
وقبل أن يستمعوا يف نبيهم ومرشدهم ووليهم إىل قول طائش ضـال أو             ؛  يتابعوا املنافقني واملرجفني فيه   

فاهللا يرعى املسددين ويقـود     . ويوجههم إىل القول الصاحل الذي يقود إىل العمل الصاحل        . مغرض خبيث 
؛ واهللا يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصاحل      . اهم ويصلح هلم أعماهلم جزاء التصويب والتسديد      خط

 . وال ينقذهم منها إال املغفرة والتكفري. ويكفر عن السيئة اليت ال ينجو منها اآلدميون اخلطاءون
  ..  " ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " 

. واالستقامة على ج اهللا مرحية مطمئنـة      . فهي استقامة على ج اهللا     . والطاعة بذاا فوز عظيم   
وليس الذي  . ولو مل يكن وراءه جزاء سواه     ،  واالهتداء إىل الطريق املستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته       

يسري يف الطريق املمهود املنري وكل ما حوله من خلق اهللا يتجاوب معه ويتعاون كالذي يسري يف الطريق                  
فطاعة اهللا ورسوله حتمل جزاءهـا يف  ! قلقل املظلم وكل ما حوله من خلق اهللا يعاديه ويصادمه ويؤذيه     امل

أما نعيم اآلخرة فهو فضل زائد علـى        . قبل يوم احلساب وقبل الفوز بالنعيم     ،  وهي الفوز العظيم  ؛  ذاا
 . حسابواهللا يرزق من يشاء بغري . فضل من كرم اهللا وفيضه بال مقابل. جزاء الطاعة

|     |     | 
وإىل . وإىل ضخامة التبعة اليت حيملها على عاتقه      ،  ولعله فضل نظر اهللا فيه إىل ضعف هذا اإلنسان        

وتعهـد حبملـها    ،  واليت أخذها على عاتقه   . محله لألمانة اليت أشفقت منها السماوات واألرض واجلبال       
وقصـر  ،  وقصور العلم ،  والرتعاتوهو على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات وامليول           ،  وحده
 : دون املعرفة الكاملة ورؤية ما وراء احلواجز واآلماد، وحواجز الزمان واملكان، العمر

؛ فأبني أن حيملنـها وأشـفقن منـها       ،  إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال       " 
  ..  " ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال

هذه اخلالئق الضـخمة     - اليت اختارها القرآن ليحدث عنها     - بال إن السماوات واألرض واجل   
، هذه اخلالئق تعرف بارئها بال حماولة     . اليت يعيش اإلنسان فيها أو حياهلا فيبدو شيئا صغريا ضئيال         ،  اهلائلة

وتطيع ناموس اخلالق طاعة مباشرة بـال       ؛  وتدي إىل ناموسه الذي حيكمها خبلقتها وتكوينها ونظامها       
وتـؤدي  ؛  وجتري وفق هذا الناموس دائبة ال تين وال تتخلف دورا جزءا من ثانيـة             . وال واسطة تدبر  

 . وظيفتها حبكم خلقتها وطبيعتها غري شاعرة وال خمتارة
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وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتـها  .  هذه الشمس تدور يف فلكها دورا املنتظمة اليت ال ختتل أبدا     
  .. فتؤدي دورها الكوين أداء كامال؛ ها بال إرادة منهاوجتذب توابع؛ اليت قدرها اهللا هلا

. وتتفجر ينابيعهـا  ،  وتواري موتاها ،  وتقوت أبناءها ،  وخترج زرعها ،   وهذه األرض تدور دورا   
 . وفق سنة اهللا بال إرادة منها

وهذه  .. وهذا اهلواء وهذا املاء   . وهذه الرياح والسحب  ،  وهذه النجوم والكواكب  . وهذا القمر 
وختضع ملشيئته بـال    ،  وتعرف بارئها ،  بإذن را ،  متضي لشأا  .. كلها .. كلها .. وهذه الوهاد . بالاجل

أمانـة  . أمانة املعرفة الذاتية  . أمانة اإلرادة . لقد أشفقت من أمانة التبعة     .. جهد منها وال كد وال حماولة     
 . احملاولة اخلاصة

  ..  " ومحلها اإلنسان " 
ويعمل وفق هذا   . ويهتدي إىل ناموسه بتدبره وبصره    . هللا بإدراكه وشعوره   اإلنسان الذي يعرف ا   

وجماهدة ميولـه   ،  ومقاومة احنرافاته ونزغاته  ،  ويطيع اهللا بإرادته ومحله لنفسه    . الناموس مبحاولته وجهده  
خيتار طريقه وهو عارف إىل أين يؤدي       . مدرك. وهو يف كل خطوة من هذه اخلطوات مريد        .. وشهواته
 !  الطريقبه هذا

احملـدود  ،  الضعيف احلـول  ،  القليل القوة ،   إا أمانة ضخمة محلها هذا املخلوق الصغري احلجم       
  .. الذي تناوشه الشهوات والرتعات وامليول واألطماع؛ العمر

 " جهوال " لنفسه " كان ظلوما  " ومن مث .  وإا ملخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة        
حني يصل إىل املعرفـة     . فأما حني ينهض بالتبعة   . لقياس إىل ضخامة ما زج بنفسه حلمله      هذا با . لطاقته

املعرفة واالهتداء والطاعة اليت    . والطاعة الكاملة إلرادة ربه   ،  واالهتداء املباشر لناموسه  ،  الواصلة إىل بارئه  
ـ                 ماوات واألرض  تصل يف طبيعتها ويف آثارها إىل مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال يف الس

وال حتول بينها وبـني بارئهـا       ،  وتطيع مباشرة ،  وتدي مباشرة ،  اخلالئق اليت تعرف مباشرة    .. واجلبال
حني يصل اإلنسان إىل     .. وال تقعد ا املثبطات عن االنقياد والطاعة واألداء       . وناموسه وإرادته احلوائل  

 . ومكان بني خلق اهللا فريد، كرميفإنه يصل حقا إىل مقام . هذه الدرجة وهو واع مدرك مريد
. هي هي ميزة هذا اإلنسان على كثري من خلق اهللا          ..  إا اإلرادة واإلدراك واحملاولة ومحل التبعة     

وأعلنه يف قرآنه الباقي    . وهو يسجد املالئكة آلدم   ،  وهي هي مناط التكرمي الذي أعلنه اهللا يف املأل األعلى         
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ولينهض باألمانة اليت   . فليعرف اإلنسان مناط تكرميه عند اهللا      ..  " ولقد كرمنا بين آدم   :  " وهو يقول 
  .. . ! وأشفقن منها، فأبني أن حيملنها، واليت عرضت على السماوات واألرض واجلبال؛ اختارها

ويتـوب اهللا علـى     ،  ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات      "  ..  ذلك كان 
  ..  " كان اهللا غفورا رحيماو. املؤمنني واملؤمنات

ويعمل ،  ويهتدي بنفسه ،  وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه     ؛   فاختصاص اإلنسان حبمل األمانة   
وليحـق العـذاب    . وليكون جزاؤه من عمله   ،  هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره     .. ويصل بنفسه ،  بنفسه

فيتوب عليهم  ،  العون للمؤمنني واملؤمنات  وليمد اهللا يد    . على املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات    
، وما يقف يف طريقهم من حواجز وموانع      ،  مما يقعون فيه حتت ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف          

:  " وهو أقرب إىل املغفرة والرمحة بعبـاده      . فذلك فضل اهللا وعونه    .. وما يشدهم من جواذب وأثقال    
  ..  " وكان اهللا غفورا رحيما

|     |     | 
إىل طاعـة اهللا وعصـيان    ع ذا اإليقاع اهلائل العميق ختتم السورة اليت بدأت بتوجيه الرسول     و

والـيت تضـمنت توجيهـات      . والتوكل عليه وحده دون سواه    ،  واتباع وحي اهللا  ،  الكافرين واملنافقني 
 . مطيعا لتوجيهاته، متوجها له، خالصا هللا، وتشريعات يقوم عليها نظام اتمع اإلسالمي

        وحيـدد موضـع اجلسـامة ومنشـأ        . ذا اإليقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة األمانة
  .. واخلضوع ملشيئته، وحيصرها كلها يف وض اإلنسان مبعرفة اهللا واالهتداء إىل ناموسه. الضخامة

ذلـك التناسـق    . مع موضوعها واجتاهها  ،  فيتناسق بدؤها وختامها  ،   ذا اإليقاع ختتم السورة   
 ! الدال بذاته على مصدر هذا الكتاب، املعجز
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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 |
 .الرباءة من الشرك وأهله سالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءال

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

  على اختالف مللهم وحنلـهم      كل ارمني  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم صارهم واليهود وأحالفهموأن

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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