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وترتيبها يف الرتول بعد سورة      - بعد سورة البقرة   - وهي أطول سور القرآن   ،  هذه السورة مدنية  
وبعضها نـزل يف    ،  إن بعضها نزل يف غزوة الفتح يف السنة الثامنة للهجرة         : اليت تقول الروايات  ،  املمتحنة

 . غزوة احلديبية قبلها يف السنة السادسة
كما بينا يف مطالع الكالم على سورة البقـرة يف           -  ولكن األمر يف ترتيب السور حسب الرتول      

فقد كانـت   . كما أن السورة مل تكن ترتل كلها دفعة واحدة يف زمن واحد           . ليس قطعيا  - اجلزء األول 
والسـورة  . بوضع كل منها يف موضعه من سورة بذاا        ع مث يأمر النيب  ؛  اآليات تترتل من سور متعددة    

. وقد متتد عدة سنوات   . فترة من الزمان تطول أو تقصر      " مفتوحة " كانت تظل  - على هذا  - الواحدة
 . وآيات من أواخر ما نزل من القرآن، ويف سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل يف املدينة

فمنها ما نزل بعد سورة املمتحنة يف السنة السادسة ويف السـنة         .  يف هذه السورة    وكذلك الشأن 
أن يكـون    - على كل حال   - واملنتظر. ولكن منها الكثري نزل يف أوائل العهد باهلجرة       . الثامنة كذلك 

، امنـة إىل ما بعد السنة الث    ،  نزول آيات هذه السورة قد امتد من بعد غزوة أحد يف السنة الثالثة اهلجرية             
 . حني نزلت مقدمة سورة املمتحنة

والـاليت يـأتني    :  "  ونذكر على سبيل املثال اآلية الواردة يف هذه السورة عن حكم الزانيات           
حـىت  ،  فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيـوت     ؛  الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم      

 به أن هذه اآلية نزلت قبل آية سورة النـور           فمن املقطوع  ..  " يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال      
وال تأخذكم ما رأفـة     ،  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة       :  " اليت بينت حد الزنا   

وهذه اآلية   ..  " وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني    ،  إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر     ،  يف دين اهللا  
فقد قال رسـول     ]أو يف السنة الرابعة على رواية       [  فك يف السنة اخلامسة   األخرية نزلت بعد حديث اإل    

وكان السبيل هو   .  إخل )1( ...  " قد جعل اهللا هلن سبيال    . خذوا عين . خذوا عين :  " حني نزلت  ع اهللا
 . هذا احلكم الذي تضمنته آية النور

                                                 
 . ابن ماجه رواه اإلمام أمحد يف سنده واإلمام مسلم يف صحيحه و)1(
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علـى  . لى وجه التقريـب   تدل على تواريخ نزوهلا ع    ،   ويف السورة مناذج كثرية كهذا النموذج     
  .. )1(النحو الذي بيناه يف مطالع الكالم عن سورة البقرة 

وإنشـاء اتمـع   ، هذه السورة متثل جانبا من اجلهد الذي أنفقه اإلسالم يف بناء اجلماعة املسلمة       
 وتعرض منوذجا من فعل القـرآن يف اتمـع        . وصيانة هذه اتمع  ،  ويف محاية تلك اجلماعة   ؛  اإلسالمي

وتصور ـذا   . والذي نشأ ابتداء من خالل املنهج الرباين      ،  الذي انبثق أصال من خالل نصوصه     ،  اجلديد
كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع املنهج        ؛  وذلك طبيعة هذا املنهج يف تعامله مع الكائن اإلنساين        

 .. إىل القمـة السـامقة    ،  بطمن السفح اهلا  ،  تفاعله معه وهو يقود خطاه يف املرتقى الصاعد        .. الرباين
وبني أشـواك   ؛  بني تيارات املطامع والشهوات واملخاوف والرغائب      .. ومرحلة مرحلة ،  خطوة خطوة 

 ! وبني األعداء املتربصني على طول الطريق الشائك؛ الطريق اليت ال ختلو منها خطوة واحدة
قرآن لكـل املالبسـات     مواجهة ال  - يف سورة البقرة وسورة آل عمران      -  وكما رأينا من قبل   

؛ وبيان طبيعة املنهج الرباين الذي تنشأ اجلماعة علـى أساسـه          ؛  احمليطة بنشأة اجلماعة املسلمة يف املدينة     
؛ والقيم واملوازين اليت تنبثق من هذا التصور      ،  وتقرير احلقائق األساسية اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي       

وتصوير طبيعة أعداء هذا املنهج وأعـداء       ؛  ه األمانة يف األرض   وإبراز التكاليف اليت يقتضيها النهوض ذ     
وبيان مـا يف    ؛  وحتذيرها من وسائل أولئك األعداء ودسائسهم     ،  هذه اجلماعة اليت تقوم عليه يف األرض      

يف  - فكذلك نرى القـرآن    ... إخل ... وما يف وسائلهم من خسة والتواء     ،  عقائدهم من زيف واحنراف   
  .. لة هذه املالبسات واحلقائقيواجه مج - هذه السورة

وحمورها الذي تشد إليه    ،  ومالحمها املميزة ،   إال أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها اخلاصة        
ومن مقتضيات الشخصية اخلاصة أن تتجمع املوضوعات يف كل سورة وتتناسـق             .. موضوعاا مجيعا 

كالكائن احلي املميز السـمات  . ه شخصيتهاوتتميز ب، تربز فيه مالحمها، حول حمورها يف نظام خاص ا   
 ! واحد من جنسه على العموم - مع هذا - وهو، واملالمح

، وجيهد لـه ، يستهدف غرضا معينا، أا كائن حي - ونكاد حنس -  وحنن نرى يف هذه السورة   
غ ا ما   هي الوسائل اليت تبل   ،  والفقرات واآليات والكلمات يف السورة     .. ويتوخى حتقيقه بشىت الوسائل   

إحساس التعاطف   - كما نستشعر جتاه كل سورة من سور هذا القرآن         - ومن مث نستشعر جتاهها   ! تريد

                                                 
 .  من اجلزء األول27 ص)1(
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وصـاحب  ،  صاحب القصد والوجهـة   ،  املميز املالمح ،  املعروف السمات ،  والتجاوب مع الكائن احلي   
 ! وصاحب احلس والشعور، احلياة واحلركة

        موعة املسلمة     - تمع اجلاهلي  إن السورة تعمل جبد وجهد يف حمو مالمح االذي منه التقطت ا 
وجالء شخصيته  ،  وتطهريه من رواسب اجلاهلية فيه    ،  ويف تكييف مالمح اتمع املسلم    ؛  ونبذ رواسبه  -

وذلك ببيان طبيعة املنهج الذي     ،  كما تعمل جبد وجهد يف استجاشته للدفاع عن كينونته املميزة         . اخلاصة
مـن املشـركني وأهـل       - والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله     ،  ة املميزة منه انبثقت هذه الكينون   
وكشـف وسـائلهم     - من ضعاف اإلميان واملنافقني    - وأعدائه املتميعني فيه   - الكتاب وخباصة اليهود  

مع وضع األنظمة والتشريعات الـيت      . وبيان فساد تصورام ومناهجهم وطرائقهم    ،  وحيلهم ومكايدهم 
 . وتصبه يف القالب التنفيذي املضبوط، وحتددهتنظم هذا كله 

، والقـيم اجلديـدة  ، وهي تتصارع مع املنهج اجلديـد ،  ويف الوقت ذاته نلمح رواسب اجلاهلية     
ونشهد . ونرى مالمح اجلاهلية وهي حتاول طمس املالمح اجلديدة الوضيئة اجلميلة         . واالعتبارات اجلديدة 

      وهي معركة ال تقل شدة وال عمقـا وال         . ذا القرآن يف هذا امليدان    املعركة اليت خيوضها املنهج الرباين
 ! مع األعداء الراصدين له واألعداء املتميعني فيه، عن املعركة اليت خيوضها يف امليدان اآلخر، سعة

واليت ،   وحني ندقق النظر يف الرواسب اليت محلها اتمع املسلم من اتمع اجلاهلي الذي منه جاء              
قد ينالنا الدهش لعمق هـذه   - كما تعاجل سور كثرية جوانب أخرى    -  السورة جوانب منها   تعاجل هذه 
ومـن   .. حىت لتظل تغالب طوال هذه الفترة اليت رجحنا أن آيات السورة كانت تترتل فيها             ،  الرواسب

مث ينالنا الدهش كـذلك للنقلـة        .. العجب أن تظل هلذه الرواسب صالبتها حىت ذلك الوقت املتأخر         
وقد التقطها مـن    . باجلماعة املسلمة ،  لبعيدة السامقة الرفيعة اليت انتهى إليها هذا املنهج العجيب الفريد         ا

فارتقى ا يف ذلك املرتقى الصـاعد إىل تلـك القمـة            ،  الذي متثله تلك الرواسب   ،  ذلك السفح اهلابط  
املنهج الذي  . نهج العجيب الفريد  إال على حداء ذلك امل    ،  القمة اليت مل ترتق إليها البشرية قط       .. السامقة

يف ، رويـدا رويـدا  ، فريتقي ا إىل تلك القمة، ميلك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح       
 ! ويف خطو متناسق موزون، ويف ثبات وصرب، يسر ورفق

 يف  يتجلى له جانب من حكمة اهللا     ،   والذي يدقق النظر يف هذه الظاهرة الفريدة يف تاريخ البشرية         
حيـث ميثلـون سـفح       .. هلذه الرسالة العظيمة  ،  يف ذلك احلني  ،  يف اجلزيرة العربية   " األميني " اختيار

، واألخالقيـة واالجتماعيـة   ،  والعقلية والفكرية ،  االعتقادية والتصورية . بكل مقوماا ،  اجلاهلية الكاملة 
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الـيت ال  ، كيف تتم املعجزة اخلارقـة وليتبني فيهم ، ليعرف فيهم أثر هذا املنهج   ،  واالقتصادية والسياسية 
بكل ،  ولريتسم فيهم خط هذا املنهج    ،  يف كل ما عرفت األرض من مناهج      ،  ميلك أن يأيت ا منهج آخر     

أين  - يف عمرها كله   - ولترى البشرية ؛  وبكل جتاربه ،  وبكل ظواهره  - من السفح إىل القمة    - مراحله
سـواء كانـت يف     . أيا كان موقفها يف املرتقى الصاعد     ،  ةجتد املنهج الذي يأخذ بيدها إىل القمة السامق       

  " ! األميني " أم كانت يف سفحة الذي التقط منه، درجة من درجاته
، ولإلنسان كينونة ثابتة   " . اإلنسان " ألنه يتعامل مع  ،   إن هذا املنهج ثابت يف أصوله ومقوماته      

وال ،   اليت تالبس حياته ال تغري من طبيعته       وكل التحورات والتطورات  . فهو ال يتبدل منها كينونة أخرى     
ال ،  كاألمواج يف اخلضـم   ،  إمنا هي تغريات وتطورات سطحية    . وال حتوله خلقا آخر   ،  تبدل من كينونته  

 ! احملكومة بعوامل طبيعية ثابتة، بل ال تؤثر يف تياراته التحتية الدائمة، تغري من طبيعته املائية
وألا من صـنع املصـدر    . تلك الكينونة البشرية الثابتة   ،  ثابتة ومن مث تواجه النصوص القرآنية ال     

 بنفس املرونة اليت يواجه ا    ،  وأطوارها املتجددة ،  فإا تواجه حياته بظروفها املتغرية    ،  الذي صنع اإلنسان  
مقومـات   .. وهو حمافظ على مقوماته األساسية، وأطوارها املتجددة، ظروف احلياة املتغرية   " اإلنسان" 
  .. نساناإل

وإال ما استطاع أن يواجـه ظـروف احليـاة          ،  وهذه املرونة ،  هذا االستعداد  " اإلنسان "  ويف
، ذات اخلصـائص  ،  ويف املنهج الرباين املوضوع هلذا اإلنسـان      . وهي ليست ثابتة من حوله    ،  وأطوارها

معه إىل آخر   ومعد للعمل   ،  ومودع خصائصه ذاا  ،  حبكم أنه صادر من املصدر الذي صدر منه اإلنسان        
 . الزمان

وأن تلـتقط   ،  أن تلتقط الفرد اإلنسـاين    ،  وتستطيع هذه النصوص  ،   وهكذا يستطيع ذلك املنهج   
فينتهي بـه وـا إىل      ،  ومن أية درجة من درجات املرتقى الصاعد      ،  من أي مستوى  ،  اموعة اإلنسانية 

 به أو ا أبدا إىل درجـة أسـفل يف           وال يهبط ،  إنه ال يرده وال يردها أبدا إىل الوراء        .. القمة السامقة 
أيا كان مكانه أو مكاا من السـفح        ،  وال يعجز عن رفعه ورفعها    ،  كما أنه ال يضيق به وال ا      . املرتقى
 ! السحيق

كاتمع ،  واتمع الصناعي املتحضر  ،   اتمع البدائي املتخلف كاتمع العريب يف اجلاهلية القدمية       
وجيد ،  كالمها جيد يف املنهج الرباين والنصوص القرآنية مكانة        .. جلاهلية احلديثة األوريب واألمريكي يف ا   
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يف ،  اليت حققها اإلسالم  ،  إىل القمة السامقة  ،  فريقى به يف املرتقى الصاعد    ،  من يأخذ بيده من هذا املكان     
  .. فترة حية من فترات التاريخ اإلنساين

إمنا اجلاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية البشر        . ريخ إن اجلاهلية ليست فترة ماضية من فترات التا       
ففي كل املنـاهج الـيت تعتنقهـا        . وهذه اخلاصية تتمثل اليوم يف كل مناهج األرض بال استثناء         . للبشر

، والشرائع والقوانني ،  واملوازين والقيم ،  التصورات واملبادىء : يأخذ البشر عن بشر مثلهم    ،  البشرية اليوم 
، اجلاهلية اليت تتمثل فيها عبودية البشر للبشـر       . وهذه هي اجلاهلية بكل مقوماا    . دواألوضاع والتقالي 

 . حيث يتعبد بعضهم بعضا من دون اهللا
ألـم يتلقـون    . الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشـر       ،   واإلسالم هو منهج احلياة الوحيد    

 سبحانه - من يد اهللا  ،  واألوضاع والتقاليد ،  والشرائع والقوانني ،  واملوازين والقيم ،  التصورات واملبادىء 
وإذا خضعوا  ،  وإذا أطاعوا الشرائع فإمنا يطيعون اهللا وحده      ،  فإذا أحنوا رءوسهم فإمنا حينوا هللا وحده       -

حني يصبحون كلـهم    ،  ومن مث يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد       . للنظام فإمنا خيضعون هللا وحده    
 . عبيدا هللا بال شريك

وهـذه  . وبـني اإلسـالم    - يف كل صورة من صورها     - هو مفرق الطريق بني اجلاهلية     وهذا  
 . السورة تتوىل رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي ال تبقى معه ريبة ملستريب

|     |     | 
كان يواجه حالة واقعة يف اتمـع       ،  ومفهوم أن كل أمر أو ي أو توجيه ورد يف القرآن الكرمي           

وذلك دون إخالل بالقاعدة     .. وإما إبطال حالة قائمة   ،  وكان يتوخى إما إنشاء حالة غري قائمة      ،  اجلاهلي
ومع مالحظة أن النصـوص القرآنيـة    "  .. العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب     :  " األصولية العامة 

 الـيت  فهـذه النصـوص  . ويف هذا تكمن املعجزة. جاءت لتعمل يف كل جيل ويف كل بيئة كما أسلفنا      
واملنـهج  . يف أي طور من أطوارها، هي ذاا اليت تواجه اجلماعة اإلنسانية    ،  جاءت لتواجه أحواال بعينها   

أيا كان موقفها على     - هو ذاته الذي يلتقط أية جمموعة     ،  الذي التقط اموعة املسلمة من سفح اجلاهلية      
يوم التقطها مـن ذلـك   ، ها باموعة األوىلاليت بلغ إلي، مث يبلغ ا إىل القمة السامقة      - الدرج الصاعد 
 ! السفح السحيق
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من خالل أوامـره    ،   ومن مث فنحن حني نقرأ القرآن نستطيع أن نتبني منه مالمح اتمع اجلاهلي            
وأن يثبتها يف اتمـع     ،  كما نستطيع أن نتبني املالمح اجلديدة اليت يريد أن ينشئها         ؛  ونواهيه وتوجيهاته 

  .. اجلديد
من مالمح اتمع اجلاهلي اليت ظلت راسبة يف اجلماعة          - يف هذه السورة   - ا حنن واجدون   فماذ

وماذا حنن واجدون من املالمح اجلديدة الـيت        ؟  منذ أن التقطها املنهج الرباين من سفح اجلاهلية       ،  املسلمة
 ! يراد إنشاؤها يف اتمع اإلسالمي اجلديد وتثبيتها

يف حجـور األهـل واألوليـاء        - وخباصة اليتيمات  - قوق األيتام  إننا جند جمتمع تؤكل فيه ح     
خيفة أن يكـرب اليتـامى      ،  ويعمل فيها باإلسراف والطمع   ،  ويستبدل اخلبيث منها بالطيب   ،  واألوصياء
طمعا يف ماهلم ال رغبـة      ،  ليتخذهن األولياء زوجات  ،  وحتبس فيه الصغريات من ذوات املال     ! فيستردوها

 !  األولياء للغرض ذاتهأو يعطني ألطفال! فيهن
فال يسلم هلم فيه بنصيبهم احلقيقي مـن        ؛   وجند جمتمعا جيار فيه على الصغار والضعاف والنساء       

وال ينال الضـعاف    ؛  القادرون على محل السالح   ،  إمنا يستأثر فيه مبعظم التركة الرجال األقوياء      . املرياث
هو الذي حيتجزن مـن     ،  غريات والنسوة الكبريات  وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الص     . فيه إال الفتات  

كي ال خيرج املـال بعيـدا وال        . أو على الشيوخ من األولياء    ؛  وحيبسن على األطفال من الذكور    ،  أجله
 ! يذهب يف الغرباء

. يف كـل أدوار حياـا     . ويعاملها بالعسف واجلور  ،   وجند جمتمعا يضع املرأة موضعا غري كرمي      
فـإذا مـات   ! ويورثها للرجل كما يورثه املتـاع ؛  أو حيبسها ملا يناهلا منه     - لناكما ق  - حيرمها املرياث 

وإن شاء زوجها   ،  إن شاء نكحها بغري مهر    . فيعرف أا حمجوزة له   ،  فألقى عليها ثوبه  ،  زوجها جاء وليه  
حىت تفتدي نفسـها    ،  وال هي مطلقة  ،  فيدعها ال هي زوجة   ،  ويعضلها زوجها إذا طلقها   ! وأخذ مهرها 

 ! وتفك أسرهامنه 
عالوة علـى اضـطراب   ،  وجند جمتمعا تضطرب فيه قواعد األسرة بسبب هبوط مركز املرأة فيه     

فوق ما فيه مـن فوضـى يف العالقـات          ،  واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب    ،  قواعد التبين والوالء  
 . حيث تروج اتصاالت السفاح واملخادنة. اجلنسية والعائلية

وجتحد فيه  . وتغتصب فيه احلقوق  . ه األموال بالباطل يف املعامالت الربوية      وجند جمتمعا تؤكل في   
كمـا ال   . ويقل فيه العدل فال يناله إال األقويـاء       . وتكثر فيه الغارات على األموال واألرواح     . األمانات
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ـ  ،  اجتالبا للمفاخر ،  تنفق فيه األموال إال رئاء الناس      اق مـا  وال ينال الضعاف احملاويج فيه من هذا اإلنف
 ! ينال األقوياء األغنياء

ووراءها مـا    - وهي اليت تصدت هلا هذه السورة      -  وليست هذه سوى بعض مالمح اجلاهلية     
  .. )1(وفيمن حوهلم من األمم ، وما حتفل به أخبار هذه اجلاهلية يف العرب، صورته السور األخرى

اليت يأ ا السـتقبال هـذه       ،  فقد كانت له فضائله   . جمتمعا بال فضائل   - قطعا -  إنه مل يكن  
 وكانـت . ووجهها الوجهة البناءة  ،  ولكن هذه الفضائل إمنا استنقذها اإلسالم استنقاذا      . الرسالة الكربى 

وما كانت  . وضائعة غري موجهة  ،  مفرقة غري متجمعة  ،  مضيعة حتت ركام هذه الرذائل     - لوال اإلسالم  -
، الذي جعل ميحو مالمـح اجلاهيـة الشـائهة        ،  هذا املنهج لوال  ،  هذه األمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة      

، ويستنقذ فضائل هذه األمة املضيعة املطمورة املفرقة املبـددة        ،  وينشىء أو يثبت مالمح اإلسالم الوضيئة     
ألا مل تـدركها رسـالة ومل       ،  واليت اندثرت كلها  ،  شأا يف هذا شأن سائر أمم اجلاهلية اليت عاصرا        

 ! تنشئها عقيدة
وقدر ،  التقط اإلسالم اموعة اليت قسم اهللا هلا اخلري       ،  اليت هذه بعض مالحمها   ،  ن تلك اجلاهلية   م

ذلك اتمع الذي بلغ إىل     . وأنشأ ا اتمع املسلم   ،  فكون منها اجلماعة املسلمة   ،  أن يسلمها قيادة البشر   
حني يصح منها العزم على     ،  ن أن حتاوله  ميك،  واليت ما تزال أمال للبشرية    ،  القمة اليت مل تبلغها البشرية قط     

 . انتهاج الطريق
 ويف هذه السورة جند بعض املالمح اليت يتوخى املنهج اإلسالمي إنشاءها وتثبيتـها يف اتمـع                

اليت تكفل محاية هذه    ،  وإنشاء األوضاع والتشريعات التنفيذية   ،  بعد تطهريه من رواسب اجلاهلية    ،  املسلم
 . واقع االجتماعياملالمح وتثبيتها يف ال

وحلقيقة اإلنسانية ووحدة أصـلها الـذي       ،   جند يف مستهلها تقريرا حلقيقة الربوبية ووحدانيتها      
مـع استجاشـة هـذه      ،  واتصاهلا بوشيجة الرحم  ،  وحلقيقة قيامها على قاعدة األسرة    ،  أنشأها منه را  

ومحايـة  ،  المي علـى أساسـها    واختاذها ركيزة لتنظيم اتمع اإلس    ،  الروابط كلها يف الضمري البشري    
ومحاية هـذا اتمـع مـن       ،  ذات اخلالق الواحد  ،  الضعفاء فيه عن طريق التكافل بني األسرة الواحدة       

علـى أسـاس    ،  واتمع اإلنساين كله  ،  وتنظيم األسرة املسلمة واتمع املسلم    ؛  الفاحشة والظلم والفتنة  
                                                 

لقد من اهللا على املؤمنني     :  "  يراجع ما سبق تفصيله من مالمح اجلاهلية العربية يف هذا اجلزء عند تفسري قوله تعاىل               )1(
 . 508ص .  " ..إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
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وخلـق  ،  قوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة      يا أيها الناس ات   :  " وحدة الربوبية ووحدة البشرية   
إن اهللا كـان    . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام     ،  وبث منهما رجاال كثريا ونساء    ،  منها زوجها 
وهذه احلقيقة الكبرية اليت تتضمنها آية االفتتاح متثـل قاعـدة أصـيلة يف التصـور              ..  " عليكم رقيبا 

 . نرجو أن نعرض هلا بالتفصيل يف مكاا من سياق السورة. يةتقوم عليها احلياة اجلماع، اإلسالمي
 :  وجند التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إىل تلك الركيزة

وآتـوا  :  " والتشريع احملدد األصـول   ،  والتحذير املخيف ،   يف محاية اليتامى جند التوجيه املوحي     
[  " وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا        ؛  بيث بالطيب وال تتبدلوا اخل  ،  اليتامى أمواهلم 

؛ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمـواهلم       ؛  حىت إذا بلغو انكاح   ،  وابتلوا اليتامى  ..  "  ]2آية  
ومـن كـان فقـريا فليأكـل        ،  ومن كان غنيا فليستعفف   . وبدارا أن يكربوا  ،  وال تأكلوها إسرافا  

ولـيخش   ..  "  ]6آية  [  " وكفى باهللا حسيبا  . ا دفعتم إليهم أمواهلم فاشهدوا عليهم     فإذ. باملعروف
إن الـذين   . وليقولوا قوال سديدا  ،  فليتقوا اهللا . الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم        
  ..  ]10 - 9[  " وسيصلون سعريا، يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوم نارا

وحفظ حقهـن مجيعـا يف       - يتيمات صغريات ونساء مستضعفات    - ويف محاية اإلناث خاصة    
 وتقاليدها الظاملة املهينة  ،  واستنقاذهن من عسف اجلاهلية   ،  ويف حقهن يف أنفسهن   ،  ويف الكسب ،  املرياث

 وإن خفـتم أال تقسـطوا يف اليتـامى        :  " جند أمثال هذه التوجيهات والتشريعات املنوعة الكثرية      .. 
أو ما ملكت   ،  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة    ،  مثىن وثالث ورباع  ،  فانكحوا ما طاب لكم من النساء     

فإن طنب لكم عن شيء منـه نفسـا         ،  وآتوا النساء صدقان حنلة   . )1(ذلك أدىن أال تعولوا     ،  أميانكم
وللنسـاء   ،للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربـون       ..  "  ]3 - 4[  ..  " فكلوه هنيئا مريئا  

يـا أيهـا     ..  "  ]7: آية[  " مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا      . نصيب مما ترك الوالدان واألقربون    
إال أن   - وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن     ،  الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها        

وجيعل اهللا فيه   ،  وا شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكره    ؛  وعاشروهن باملعروف  - يأتني بفاحشة مبينة  
. وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منـه شـيئا        ،  وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج     . خريا كثريا 

وأخـذن مـنكم ميثاقـا      ،  وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض      ؟  أتأخذونه تانا وإمثا مبينا   
وما يتلى عليكم   ،  يفتيكم فيهن اهللا  : قل. ويستفتونك يف النساء   ..  "  ]21 - 19[  "  .. ؟  غليظا

                                                 
 . جتوروا:  تعولوا)1(
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واملستضعفني من  . وترغبون أن تنكحوهن  ،  يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتون ما كتب هلن          
  ]127آية  [  ..  " وما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به عليما        . وإن تقوموا لليتامى بالقسط   ،  الولدان

 .. 
وتوفري احلماية هلا من تـأثري      ،  بت من موحيات الفطرة   وإقامتها على أساس ثا   ،   ويف تنظيم األسرة  

 - ترد مثل هذه التوجيهات والتنظيمات     .. املالبسات العارضة يف جو احلياة الزوجية واحلياة االجتماعية       
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم      :  " - باإلضافة إىل ما ورد منها يف ثنايا احلديث عن اليتيمات واملطلقات          

، وبنـاتكم ،  حرمت عليكم أمهاتكم  . إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال     .  قد سلف  من النساء إال ما   
، وأمهـاتكم الـاليت أرضـعنكم     ،  وبنات األخت ،  وبنات األخ ،  وخاالتكم،  وعماتكم،  وأخواتكم

وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم        ،  وأمهات نسائكم ،  وأخواتكم من الرضاعة  
وأن ،  وحالئل أبنائكم الذين مـن أصـالبكم       - لتم ن فال جناح عليكم    فإن مل تكونوا دخ    - ن

إال مـا   - واحملصنات من النسـاء . إن اهللا كان غفورا رحيما     - جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف      
أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري      - ما وراء ذلكم   - وأحل لكم . كتاب اهللا عليكم   - ملكت أميانكم 

وال جناح عليكم فيما تراضيتم به مـن        ،  تعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة     فما استم . مسافحني
مبـا  ،  الرجال قوامون على النسـاء     ..  "  ]24 - 22[  " إن اهللا كان عليما حكيما    . بعد الفريضة 

فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفـظ       . ومبا أنفقوا من أمواهلم   ،  فضل اهللا بعضهم على بعض    
فإن أطعنكم فال تبغوا    . واضربوهن،  واهجروهن يف املضاجع  ،  افون نشوزهن فعظوهن  والاليت خت ؛  اهللا

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مـن           . إن اهللا كان عليا كبريا    ،  عليهن سبيال 
وإن  ..  "  ]35 - 34[  ..  " إن اهللا كان عليما خـبريا     ،  إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما     ،  أهلها
، والصلح خـري ، رأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا     ام

ولـن تسـتطيعوا أن     . وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا        ،  وأحضرت األنفس الشح  
ن اهللا  وإن تصلحوا وتتقوا فـإ    ؛  فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة     ،  تعدلوا بني النساء ولو حرصتم    

 - 128[  ..  " وكان اهللا واسـعا حكيمـا     ،  وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته      . كان غفورا رحيما  
130[  ..  

وبني املوايل واألوليـاء الـذين      ؛   ويف تنظيم عالقات املرياث والتكافل بني أفراد األسرة الواحدة        
ملبادىء اجلامعة وهذه التشريعات    ترد هذه ا  ،  وإبطال التبين ،  كانوا متعاقدين قبل نزول تشريعات النسب     
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وللنسـاء  ،  للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون     :  " ذات األهداف االجتماعية البعيدة   ،  احملددة
يوصيكم اهللا   ..  "  ]7آية  [  " مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا      ،  نصيب مما ترك الوالدان واألقربون    

وإن كانـت   ،  كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما تـرك        فإن  . للذكر مثل حظ األنثيني   : يف أوالدكم 
فإن مل يكن له     - إن كان له ولد    - وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك      . واحدة فلها النصف  

 من بعد وصية يوصي ا أو ديـن        - فإن كان له إخوة فألمه السدس     . ولد وورثه أبواه فألمه الثلث    
. إن اهللا كان عليمـا حكيمـا      ،  فريضة من اهللا  .  لكم نفعا  آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب      -

 - فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تـركن         - إن مل يكن هلن ولد     - ولكم نصف ما ترك أزواجكم    
فإن كان لكـم     - إن مل يكن لكم ولد     - وهلن الربع مما تركتم    - من بعد وصية يوصني ا أو دين      

أو ، وإن كان رجل يورث كاللـة      - صية توصون ا أو دين    من بعد و   - ولد فلهن الثمن مما تركتم    
 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث        . فلكل واحد منهما السدس   ،  وله أخ أو أخت   ،  امرأة

 12 - 11[  ..  " وصية من اهللا واهللا عليم حلـيم  - من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار       -
وله أخت فلها نصف ما     ،  إن امرؤ هلك ليس له ولد     :  الكاللة قل اهللا يفتيكم يف   . يستفتونك "  .. ]

وإن كانوا إخوة رجـاال     . فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك      . وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد      . ترك
  ]176آية  [  ..  " واهللا بكل شيء عليم   ،  يبني اهللا لكم أن تضلوا    . ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني    

إن اهللا  . والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم    ،  ا موايل مما ترك الوالدان واألقربون     ولكل جعلن ..  " 
  ..  ]33آية [  ..  " كان على كل شيء شهيدا

:  " جند مثل هذه التنظيمات    .. وتوفري أسباب اإلحصان والوقاية   ،   ويف محاية اتمع من الفاحشة    
فـإن شـهدوا فأمسـكوهن يف       ؛  هن أربعة منكم  والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علي      

فإن تابا وأصلحا   ،  واللذان يأتياا منكم فآذومها   . أو جيعل اهللا هلن سبيال    ،  البيوت حىت يتوفاهن املوت   
ومن مل يستطع منكم طوال أن       ..  "  ]16 - 15[  ..  " إن اهللا كان توابا رحيما    ،  فأعرضوا عنهما 

بعضكم من  ،  واهللا أعلم بإميانكم  . أميانكم من فتياتكم املؤمنات   ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت      
حمصنات غري مسافحات وال متخذات     ،  وآتوهن أجورهن باملعروف  ،  فانكحوهن بإذن أهلهن  . بعض
ذلك ملن خشي   . فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب           . أخدان

ويهديكم سنن الـذين    ،  يريد اهللا ليبني لكم   . هللا غفور رحيم  وا،  وأن تصربوا خري لكم   . العنت منكم 
  ..  ]26 - 25[  ..  " ويتوب عليكم واهللا عليم حكيم، من قبلكم
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، وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصـح     ؛   ويف تنظيم العالقات بني أفراد اتمع املسلم كله       
إىل جانـب مـا    - توجيهات وتشريعات شىتترد   .. واإلحسان،  والسماحة واملودة ،  والعدل،  واألمانة

فستأيت كلها يف مكاـا     ؛  نذكر منها هنا على سبيل املثال بضعة مناذج وال نستقصيها          - ذكرنا من قبل  
وارزقوهم فيها واكسوهم   ،  وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما        :  " من سياق السورة  

وإذا حضر القسمة أولوا القـرىب واليتـامى واملسـاكني           "   .. ]5آية  [  " وقولوا هلم قوال معروفا   
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم         "  ]8آية  [  ..  " فارزقوهم منه وقولوا هلم قوال معروفا     

ومن . إن اهللا كان بكم رحيما    ،  وال تقتلوا أنفسكم   - إال أن تكون جتارة عن تراض منكم       - بالباطل
 ..  "  ]30 - 29[  ..  " وكان ذلك على اهللا يسريا    ،  ظلما فسوف نصليه نارا   يفعل ذلك عدوانا و   

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنسـاء نصـيب ممـا          . وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض        
واعبـدوا اهللا    ..  "  ]32آية  [  ..  " إن اهللا كان بكل شيء عليما     . واسألوا اهللا من فضله   . اكتسنب

، واجلـار ذي القـرىب    ،  واليتامى واملساكني ،  وبذي القرىب ،  وبالوالدين إحسانا . ه شيئا وال تشركوا ب  
وما ملكت أميانكم إن اهللا ال حيب من كان خمتـاال     ،  وابن السبيل ،  والصاحب باجلنب ،  واجلار اجلنب 

 واعتدنا للكافرين ،  ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله     ،  الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل    . فخورا
ومن يكن الشـيطان  ، وال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر، والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس، عذابا مهينا 

وإذا ،  إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلـها         ..  "  ]38 - 36[  ..  " له قرينا فساء قرينا   
آيـة  [  ..  "  مسيعا بصريا  إن اهللا كان  . إن اهللا نعما يعظكم به    . حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل     

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن لـه كفـل         ؛  من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها        ..  "  ]58
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كـان            . وكان اهللا على كل شيء مقيتا     ؛  منها

 "  "  .. مؤمنا إال خطـأ   وما كان ملؤمن أن يقتل       ..  "  ]86 - 85[  ..  " على كل شيء حسيبا   
  " وأعد له عذابا عظيما   ،  وغضب اهللا عليه ولعنه   ،  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها       

ولـو علـى أنفسـكم أو       ،  شهداء هللا ،  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط       ..  "  ]92[ .. 
وإن تلووا أو   . وال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا    . إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما       . الوالدين واألقربني 

ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول        ..  "  ]135آية  [  ..  " تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا      
فإن اهللا كان عفـوا     ،  إن تبدوا خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء        . وكان اهللا مسيعا بصريا   . إال من ظلم  

  ..  ]149 - 148[  ..  " قديرا
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|     |     | 
إىل جانب ذلك اهلدف الكبري يف تنظيم اتمع املسلم على أساس التكافل والتـراحم والتناصـح      

وإنشاء وتثبيـت  ؛ وحمو الرواسب املتخلفة فيه من اجلاهلية؛  واألمانة والعدل واملودة والطهارة   ،  والتسامح
إن مل يكن    -  وال أثرا يف حياة اتمع املسلم      جند هدفا آخر ال يقل عنه عمقا       .. املالمح اجلديدة الوضيئة  

، وشرط اإلسالم ،  وحد اإلميان ،  ذلك هو حتديد معىن الدين     - هو األساس الذي يقوم عليه اهلدف األول      
وهـذا  ،  وربط كل األنظمة والتشريعات اليت حتكم حياة الفرد وحياة اتمع بذلك املعىن احملدد للـدين              

 . سالمالتعريف املضبوط لإلميان واإل
واملنهج الذي يسري عليه نشاط احلياة      ،   إن الدين هو النظام الذي قرره اهللا للحياة البشرية جبملتها         

والدين هـو األتبـاع والطاعـة    . واهللا وحده هو صاحب احلق يف وضع هذا املنهج بال شريك          . برمتها
وهلا وحـدها يكـون   ،  التلقيومنها وحدها يكون ،  للقيادة الربانية اليت هلا وحدها حق الطاعة واالتباع       

قيـادة   - كما له عقيدة خاصة وتصور خـاص       - فاتمع املسلم جمتمع له قيادة خاصة      .. االستسالم
وتبعية هذا  . وفيما يبلغه عن ربه مما هو باق بعده من شريعة اهللا ومنهجه            ع ربانية متمثلة يف رسول اهللا    

وبغري هذه التبعية املطلقة     " . جمتمعا مسلما  " وجتعل منه اتمع هلذه القيادة هي اليت متنحه صفة اإلسالم         
، ورد األمر كلـه إىل اهللا     ،  وشرط هذه التبعية هو التحاكم إىل اهللا والرسول       . حبال " مسلما " ال يكون 

 . والرضى حبكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم
ال سـبيل   ،  لغا حامسا جازما  مب،  وتقرير هذا األصل  ،   وتبلغ نصوص السورة يف بيان هذه احلقيقة      

ألا من القوة والوضوح واحلسم حبيـث ال تقبـل          ،  أو متويهه وتلبيسه  ،  أو االحتيال عليه  ،  للجدال فيه 
 ! اجلدال

وسـيجيء  .  وتقرير هذا املبدأ األساسي يتمثل يف نصوص كثرية كثـرة واضـحة يف السـورة          
 : ر بعضها إمجاالفنكتفي هنا بذك. استعراضها التفصيلي يف مكاا من السياق

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم       :  "  يتمثل على وجه اإلمجال يف آية االفتتاح يف السورة        
  ... واعبدوا اهللا وال تشركوا به شـيئا      :  " كما يتمثل يف مثل هذه اآليات      "  ..  .. من نفس واحدة  

  ..  ]48آية [  ..  " ن ذلك ملن يشاءويغفر ما دو؛ إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ..  "  ]36آية [ " 
يا أيها الذين آمنوا أطيعـوا اهللا       :  "  ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد يف مثل قوله تعاىل        

إن كنتم تؤمنون   ،  فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول       ،  وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم    
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أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك ومـا  . ذلك خري وأحسن تأويال. باهللا واليوم اآلخر 
ويريد الشيطان أن    - وقد أمروا أن يكفروا به     - أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت       

تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك           : وإذا قيل هلم  . يضلهم ضالال بعيدا  
 ..  "  ]64آية  [  ..  " وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا        ..  "  ]61 - 59[ .  " صدودا

مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجـا ممـا قضـيت           ،  فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم        
ومن توىل فما أرسـلناك     ،  من يطع الرسول فقد أطاع اهللا      ..  "  ]65آية  [  ..  " ويسلموا تسليما 

ويتبع غري   - من بعد ما تبني له اهلدى      - ومن يشاقق الرسول   ..  "  ]80آية  [   .. " عليهم حفيظا 
  ..  ]115آية [  ..  " ونصله جهنم وساءت مصريا، نوله ما توىل، سبيل املؤمنني

ومنهجـه يف  ، ونظام اتمع املسـلم   ،  وشرط اإلسالم ،  وحد اإلميان ،   وهكذا يتحدد معىن الدين   
وال ،  وال يعود اإلسالم جمرد كلمات وشعارات     ؛  ميان جمرد مشاعر وتصورات   وهكذا ال يعود اإل   . احلياة

ومنـهج  ،  نظام حيكم . وقبل هذا وذلك  ،  إمنا هو إىل جانب هذا وذلك      .. جمرد شعائر تعبدية وصلوات   
وبغري هـذا كلـه ال      . وقيادة معينة ،  ومنهج معني ،  ووضع يستند إىل نظام معني    ،  وقيادة تطاع ،  يتحكم

 . وال يكون جمتمع ينسب نفسه إىل اإلسالم،  يكون إسالموال، يكون إميان
|     |     | 

كلها تفريعات علـى هـذا      . وتترتب على إقرار هذا املبدأ األساسي توجيهات كثرية يف السورة         
 : األصل الكبري

 شأا شأن الشعائر التعبدية    - يترتب عليه أن تكون التنظيمات االجتماعية كلها يف اتمع         - 1 
علـى هـذا    ،  وشرط اإلسالم ،  وحد اإلميان ،  مستندة إىل معىن الدين   ،  مرتكنة إىل هذا األصل الكبري     -

إمنا هي مقتضـى    . فهي ليست جمرد تنظيمات وتشريعات    . النحو الذي قررته تلك النماذج اليت أسلفنا      
ومن مث نرى كل     .. هاوالتلقي من القيادة اليت حيدد    ،  وإفراده باأللوهية ،  اإلميان باهللا واالعتراف بألوهيته   

 : وينص يف أعقاا نصا على هذه احلقيقة، التشريعات والتنظيمات اليت أشرنا إليها تستند إىل هذه اجلهة
وتعد مقدمة لسائر   ،  وتدعو الناس إىل رعاية وشيجة الرحم     ،   آية االفتتاح اليت تقرر وحدة البشرية     

:  " س إىل تقوى رم الذي خلقهم من نفس واحـدة       تبدأ بدعوة النا   .. التنظيمات اليت تلتها يف السورة    
:  وحتذيرهم من رقابته  ،  وتنتهي إىل تقواه   ..  " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة         

  ..  " إن اهللا كان عليكم رقيبا" 
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ري وتبني طريقة التصرف يف أمواهلم تنتهي بالتـذك       ،   واآليات اليت حتض على رعاية أموال اليتامى      
  ..  " وكفى باهللا حسيبا:  " باهللا وحسابه

 "  ...  " يوصيكم اهللا يف أوالدكـم    :  "  وتوزيع أنصبة املرياث يف األسرة جييء وصية من اهللا        
ومن يطع اهللا ورسوله    ،  تلك حدود اهللا  :  " وتنتهي تشريعات اإلرث ذا التعقيب     ..  " فريضة من اهللا  

، ومن يعـص اهللا ورسـوله     . وذلك الفوز العظيم  ،   خالدين فيها  يدخله جنات جتري من حتتها األار     
  ..  " ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني

وعاشروهن :  "  ويف تشريعات األسرة وتنظيم املهور والطالق وما إليها ترد مثل هذه التعقيبات           
واحملصنات من   ..  "  " ا كثريا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خري         ،  باملعروف

يريد اهللا ليبني لكم ويهـديكم سـنن         "  ..  "  .. كتاب اهللا عليكم   .. النساء إال ما ملكت أميانكم    
إن . فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال      ..  "  " واهللا عليم حكيم  ،  ويتوب عليكم ،  الذين من قبلكم  

  ..  " اهللا كان عليا كبريا
تسبق يف اآلية الوصية باإلحسان إىل الوالـدين وذي          ..  " وال تشركوا به شيئا   واعبدوا اهللا    " 

 إخل  .. القرىب واليتامى واملساكني
وترجع األمور كلها إىل    ،  وتستمد من شريعته  ،   وهكذا ترتبط سائر التنظيمات والتشريعات باهللا     

 . هذه القيادة اليت هلا وحدها حق الطاعة واالتباع
. إقرار ذلك األصل الكبري أن يكون والء املؤمنني لقيادم وجلماعتهم املؤمنة          ويترتب على    - 2 

كائنة ما  . وال يتلقى من قيادم   ،  وال خيضع لنظامهم  ،  وال يتبع منهجهم  ،  فال يتولوا أحدا ال يؤمن إميام     
الشرك أو  وإال فهو   . أو أرض أو مصلحة   . أو جنس . عالقة قرابة . كانت العالقة اليت تربطهم ذا األحد     

من بعد ما تبني لـه       - ومن يشاقق الرسول  :  " وهو اخلروج من الصف املسلم على كل حال       ،  النفاق
إن اهللا ال يغفـر أن      . وساءت مصريا ،  ونصله جهنم ،  ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل       - اهلدى

 - 115[  ..   "ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيـدا       ،  ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء     ،  يشرك به 
. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املـؤمنني       . بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما      ..  "  ]116

يا أيها الذين أمنـوا ال تتخـذوا     ..  "  ]139آية  [  ..  " فإن العزة هللا مجيعا   ؟  أيبتغون عندهم العزة  
إن املنافقني يف الـدرك  ؟ عليكم سلطانا مبيناأتريدون أن جتعلوا هللا   . الكافرين أولياء من دون املؤمنني    
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وأخلصوا دينـهم   ،  واعتصموا باهللا ،  إال الذين تابوا وأصلحوا   . ولن جتد هلم نصريا   ،  األسفل من النار  
  ..  ]146 - 144[  ..  " وسوف يؤيت اهللا املؤمنني أجرا عظيما، فأولئك مع املؤمنني. هللا

وهي كل دار ال تقوم فيها شريعة        - دار احلرب ويترتب عليه وجوب هجرة املسلمني من        - 3 
ليلحقوا باجلماعة املسلمة مىت قامت يف األرض وأصبح هلا قيـادة            - اإلسالم وال تدين للقيادة السملمة    

 - وهي كل راية غري راية اإلسالم      - وليستظلوا برايه القيادة املسلمة وال خيضعوا لراية الكفر        - وسلطان
فما لكـم يف املنـافقني      :  " وهو اخلروج من الصف املسلم على كل حال       ؛  روإال فهو النفاق أو الكف    

. ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيال      ؟  أتريدون أن دوا من أضل اهللا     ،  واهللا أركسهم مبا كسبوا   ؟  فئتني
فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا فإن       ؛  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء      

  ]89 - 88[  ..  " وال تتخذوا منهم وليا وال نصـريا      ،  خذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم   تولوا ف 
. كنا مستضـعفني يف األرض    : قالوا؟  فيم كنتم : إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا      ..  " 
إال . فأولئـك مـأواهم جهـنم وسـاءت مصـريا     ؟ أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها     : قالوا

فأولئك عسى اهللا   . عفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال          املستض
، ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة          . وكان اهللا عفوا غفورا   ،  أن يعفو عنهم  

ـ . فقد وقع أجره علـى اهللا     ،  مث يدركه املوت  ،  ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله        ان اهللا  وك
  ..  ]100 - 97[  ..  " غفورا رحيما

الـذين ال   ،  ويترتب عليه أن يقاتل املسلمون الستنقاذ الضعاف من إخـوام املسـلمني            - 4 
كـي ال  ، وضمهم إىل اجلماعة املسلمة يف دار اإلسـالم ، يستطيعون اهلجرة من دار احلرب وراية الكفر     

مث لكي يتمتعـوا    . وال خيضعوا لنظام غري نظامه    ،  ة اإلسالم وال يستظلوا براية غري راي    ،  يفتنوا عن دينهم  
واحلرمـان منـه    ،  وهو حق كل مسلم   . وباحلياة يف اتمع اإلسالمي النظيف    ،  بالنظام اإلسالمي الرفيع  

وما لكم ال تقـاتلون يف سـبيل اهللا        :  " ومن أفضل طيبات احلياة   ،  حرمان من أكرب نعم اهللا يف األرض      
، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها      : ل والنساء والولدان الذين يقولون    واملستضعفني من الرجا  
  ..  ]75آية [  ..  " واجعل لنا من لدنك نصريا، واجعل لنا من لدنك وليا

|     |     | 
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والتنديد باملعوقني واملبطـئني    ،  ويستتبع هذا األمر محلة ضخمة للحض على اجلهاد بالنفس واملال         
! يرتفع عندها نبض السورة اهلادئـة األنفـاس    ،  هي محلة تستغرق قطاعا كبريا من السورة      و. والقاعدين

 ! وحتمى لذعاا يف التوجيه والتنديد، ويشتد إيقاعها
 وهلذا الترتيب أمهية خاصة وإحياء معني      -  وال منلك هنا استعراض هذا القطاع بترتيبه يف السياق        

يا أيها الذين آمنوا خـذوا      :  " ي مبقتطفات من هذا القطاع    ونكتف. فندع هذا إىل مكانه من السياق      -
قد أنعم  : وإن منكم ملن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال       .  أو انفروا مجيعا   )1(فانفروا ثبات   ،  حذركم

كأن مل تكن بيـنكم وبينـه        - ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن     . اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا      
فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احليـاة الـدنيا          . فأفوز فوزا عظيما  ،  ميا ليتين كنت معه    - مودة

وما لكم ال تقاتلون يف     . فسوف نؤتيه أجرا عظيما   ،  ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب       ؛  باآلخرة
ربنا أخرجنا من هذه القريـة      : الذين يقولون ،  سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان      

الذين آمنوا يقاتلون يف سـبيل      ،  واجعل لنا من لدنك نصريا    ،  واجعل لنا من لدنك وليا    ،   أهلها الظامل
إن كيد الشـيطان كـان      ،  فقاتلوا أولياء الشيطان  ،  والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت     ،  اهللا

 وحرض املؤمنني عسـى   ،  فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك        ..  "  ]76 - 71[  ..  " ضعيفا
ال يسـتوي    ..  "  ]84آيـة   [  ..  " واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال    ،  اهللا أن يكف بأس الذين كفروا     

فضـل اهللا   ،  وااهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم      - غري أويل الضرر   - القاعدون من املؤمنني  
 ااهدين على   وفضل اهللا . وكال وعد اهللا احلسىن   ،  ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة     

 ..   ]96 - 95[  ..  " وكان اهللا غفورا رحيما   . درجات منه ومغفرة ورمحة   . القاعدين أجرا عظيما  
، وترجون من اهللا ما ال يرجون     ،  إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون      . وال نوا يف ابتغاء القوم    " 

  ..  ]105: آية[  "  .. وكان اهللا عليما حكيما
 دار اإلسالم  " ايا هذه احلملة للحض على اجلهاد توضع بعض قواعد املعامالت الدولية بني            ويف ثن 

 : واخلالفات، واملعسكرات املتعددة اليت تدور معها املعامالت" 
الذين يدخلون املدينة للتجـارة     ،   يف التعقيب على انقسام املسلمني فئتني ورأيني يف أمر املنافقني         

فـال  :  " يقـول ،  حىت إذا خرجوا منها عادوا موالني ملعسكرات األعداء       ،  هلهاواملنافع واالتصال مع أ   
وال ،  فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم     ؛  تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا       

                                                 
 . يا مجاعات أو سرا)1(
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أو جاؤوكم حصـرت    ،  إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق       . تتخذوا منهم وليا وال نصريا    
ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم         . قاتلوكم أو يقاتلوا قومهم   صدورهم أن ي  

سـتجدون آخـرين يريـدون أن       . فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال     ،  وألقوا إليكم السلم  ،  يقاتلوكم
، ويلقوا إليكم السلم  ،  فإن مل يعتزلوكم  . كلما ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها     ،  يأمنوكم ويأمنوا قومهم  

 ..  " وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا     ؛  فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم   ،  ويكفوا أيديهم 
وال تقولوا ملن القى إليكم     ،  يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا          ..  "  ]91 - 89[ 

فمـن  ،  كنتم من قبلكذلك. فعند اهللا مغامن كثرية  ،  تبتغون عرض احلياة الدنيا   ،  لست مؤمنا : السالم
  ..  ]94آية [  ..  " إن اهللا كان مبا تعملون خبريا، فتبينوا، اهللا عليكم

 وكذلك جتيء يف ثنايا احلديث عن اجلهاد بعض األحكام اخلاصة بالصالة يف حالة اخلوف وحالة               
رض فلـيس   وإذا ضربتم يف األ   :  " مع توصيات اهللا للمؤمنني وحتذيرهم من أعدائهم املتربصني       ؛  األمن

إن الكافرين كانوا لكم     - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا      - عليكم جناح أن تقصروا من الصالة     
فإذا ،  وليأخذوا أسلحتهم ،  فلتقم طائفة منهم معك   ،  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة     . عدوا مبينا 

ا حـذرهم   وليأخـذو ،  ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك      ،  سجدوا فليكونوا من ورائكم   
وال ! ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحـدة            . وأسلحتهم

وخـذوا  ؛  أن تضـعوا أسـلحتكم     - إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى         - جناح عليكم 
 فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعـودا وعلـى         . إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا     ،  حذركم
 101[  ..  " إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتـا       . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة   ،  جنوبكم

- 103[  ..  
وتـبني  ،  حىت لتذكر يف مقام اخلوف    ؛   وتدل هذه اآليات على مكان الصالة من احلياة اإلسالمية        

؛ ياة اإلنسانية يف كل حاالـا     يف مواجهة احل  ،  كما تدل على تكامل هذا املنهج     ؛  كيفياا يف هذا املقام   
  .. ومتابعة الفرد املسلم واجلماعة املسلمة يف كل حلظة ويف كل حال

 ويستتبع األمر باجلهاد كذلك محلة ضخمة على املنافقني وعلى مواالم لليهود يف املدينة بينمـا               
أالعيبـهم يف الصـف     وعلى  . وللقيادة املسلمة كيدا شديدا   ،  وللجماعة املسلمة ،  هم يكيدون لدين اهللا   

ويف اآليات اليت اقتطفناها من قطاع اجلهاد طرف مـن احلملـة علـى              . ومتييعهم للقيم والنظم  ،  املسلم
ويقولـون  :  " الكاشف لطبيعتهم ووسـائلهم   ،  نضم إليه هذا القطاع املصور حلاهلم وصفام      ،  املنافقني
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، فأعرض عنهم .  يكتب ما يبيتون   واهللا،  فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول         . طاعة
ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيـه         ،  أفال يتدبرون القرآن  . وكفى باهللا وكيال  ،  وتوكل على اهللا  

ولـو ردوه إىل الرسـول وإىل أويل        . وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به        . اختالفا كثريا 
 فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال       ولوال  ،  لعلمه الذين يستنبطونه منهم   ،  األمر منهم 

مث ازدادوا كفرا مل يكـن      ،  مث آمنوا مث كفروا   . إن الذين آمنوا مث كفروا     ..  "  ]83 - 81[  .. " 
الذين يتخذون الكافرين أوليـاء     . بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما     . اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم سبيال     

وقد نزل علـيكم يف الكتـاب أن إذا         . فإن العزة هللا مجيعا   ؟  بتغون عندهم العزة  أي. من دون املؤمنني  
إنكـم إذا   . فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غـريه        ،  مسعتم آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا      

فإن كان لكم فتح من     ،  الذين يتربصون بكم  . إن اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعا       . مثلهم
؟ أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني     : وإن كان للكافرين نصيب قالوا    ؟  أمل نكن معكم  :  قالوا اهللا
إن املنافقني خيادعون اهللا    . ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال      ،  حيكم بينكم يوم القيامة   ،  فاهللا

. رون اهللا إال قلـيال    وال يـذك  ،  وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون النـاس        ،  وهو خادعهم 
يا أيها الذين آمنوا    . ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيال      ،  ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء     ،  مذبذبني بني ذلك  

إن املنافقني  ؟  أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا      . ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني      
  ..  ]145 - 137[  ..  " اولن جتد هلم نصري، يف الدرك األسفل من النار

|     |     | 
نلتقي باحلرب املشبوبة علـى      - ويف غريه من القطاعات األخرى يف السورة       - ويف قطاع اجلهاد  

وخباصـة   - من أهل الكتـاب   ،  والقيادة اإلسالمية كذلك  ،  وعلى العقيدة اإلسالمية  ،  اجلماعة املسلمة 
وهي احلرب اليت التقينا     .. وما حوهلما ،  واملشركني يف مكة   ،وحلفائهم من املنافقني يف املدينة     - اليهود

وهو يأخـذ بيـد   . ونلتقي كذلك باملنهج الرباين .. من قبل، ويف سورة آل عمران ،  ا يف سورة البقرة   
ويكشف ،  وحيذرها،  ويوجهها،  يقودها،  واألحابيل املاكرة ،  اجلماعة املسلمة السائرة بني األشواك اخلبيثة     

وزواياهـا  ،  وطبيعة األرض اليت تدور فيهـا املعركـة       ،  وطبيعة املعركة اليت ختوضها   ،  ائهاهلا طبيعة أعد  
 . وجوانبها اخلبيثة

مـا  ،  أن هذه النصوص اليت نزلت لتواجه معركة معينـة        ،   ومن عالمات اإلعجاز يف هذا القرآن     
وعلى تـوايل   ،  ل مكان تزال هي بذاا تصور طبيعة املعركة الدائمة املتجددة بني اجلماعة املسلمة يف ك            
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وإن ،  وما تزال حوافزهم هي هي يف أصلها      ،  الذين ما يزالون هم هم    ؛  وبني أعدائها التقليديني  ،  األجيال
وما تزال أهدافهم هي هي يف طبيعتها وإن اختلفت أدواا          ،  اختلفت أشكاهلا وظواهرها وأسباا القريبة    

هي األهداف الـيت    ،  التشكيك يف القيادة الربانية   و،  وزعزعة الصف ،  وما تزال زلزلة العقيدة   ،  ووسائلها
والتصرف ،  للوصول من ورائها إىل االستيالء على مقاليد اجلماعة املسلمة        ،  تصوب إليها طلقام املاكرة   

كما كانت يهـود تسـتغل األوس       ،  واستغالل أرضها وجهدها وغالا وقواها وطاقاا     ،  يف مقاديرها 
 . وباملنهج الرباين، وبالقيادة املسلمة، هم اهللا وجيمعهم باإلسالمقبل أن يعز، واخلزرج يف املدينة

 وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران باحلديث عن تلك املؤامرات اليت               
وستجيء هذه النصوص   . باالتفاق مع املنافقني ومع املشركني    ،  ال تنقطع من اليهود ضد اجلماعة املسلمة      

 : فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه احلملة العنيفة. اضها يف مكاا يف السياقمشروحة عند استعر
، ويريدون أن تضـلوا السـبيل  ، أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة       " 

من الذين هـادوا حيرفـون الكلـم عـن       . وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا     ،  واهللا أعلم بأعدائكم  
ولو  - ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين     - وراعنا،  وامسع غري مسمع  ،  مسعنا وعصينا : ويقولون،  مواضعه

ولكن لعنهم اهللا بكفرهم فال يؤمنون      . لكان خريا هلم وأقوم   ،  وانظرنا،  مسعنا وأطعنا وامسع  : أم قالوا 
وجوهـا  من قبل أن نطمـس      ،  يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم          . إال قليال 

إن اهللا ال يغفر أن     . وكان أمر اهللا مفعوال   ،  أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت     ،  فنردها على أدبارها  
أمل تـر إىل الـذين   . ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا عظيما     ،  ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء     ،  يشرك به 

، ون على اهللا الكـذب    انظر كيف يفتر  . وال يظلمون فتيال  ،  بل اهللا يزكي من يشاء    ،  يزكون أنفسهم 
ويقولـون  ،  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت          . وكفى به إمثا مبينا   

ومن يلعن اهللا فلن جتـد      ،  أولئك الذين لعنهم اهللا   . هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال     : للذين كفروا 
أم حيسدون الناس على ما آتـاهم اهللا        ؟  اأم هلم نصيب من امللك فإذا ال يؤتون الناس نقري         . له نصريا 
فمنهم من آمن به ومنـهم      . فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما        ؟  من فضله 

  ..  ]55 - 44[  "  ..  .. وكفى جبهنم سعريا، من صد عنه
ؤمن ببعض  ن: ويقولون،  ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله     ،  إن الذين يكفرون باهللا ورسله     " 

وأعتدنا للكـافرين   ،  أولئك هم الكافرون حقا   . ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال     ،  ونكفر ببعض 
  ..  ]151 - 150[  ..  " عذابا مهينا
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، فقد سألوا موسى أكرب من ذلـك      . يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء         " 
، مث اختذوا العجل من بعد ما جـاءم البينـات          ،فأخذم الصاعقة بظلمهم  ،  أرنا اهللا جهرة  : فقالوا

ادخلوا الباب  : وقلنا هلم ،  ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم   . وآتينا موسى سلطانا مبينا   ،  فعفونا عن ذلك  
وكفـرهم  ،  فبما نقضهم ميثاقهم  . وأخذنا منهم ميثاقا غليظا   ،  وقلنا هلم ال تعدوا يف السبت     ؛  سجدا

فال يؤمنـون   ؛  بل طبع اهللا عليها بكفرهم    . وقوهلم قلوبنا غلف  ،   حق وقتلهم األنبياء بغري  ،  بآيات اهللا 
وبصدهم عن سـبيل اهللا     ،  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم         ...  "  " إال قليال 
واعتدنا للكافرين منـهم عـذابا     ،  وأكلهم أموال الناس بالباطل   ،  وأخذهم الربا وقد وا عنه    . كثريا
 .  ]161 - 153[  ..  " أليما

؛ اليت يتصدى هلا القرآن بالكشـف والتنديـد       ،   ومن هذه املقتطفات تتبني بعض أفاعيل اليهود      
تشي ،   " أعداء " ووصفهم بأم ،  وتسمية اليهود فيها بالكافرين   ،  وهذه احلملة  .. وبالتكذيب والتفنيد 

،  هلا بالتفنيـد والتكـذيب     وبضرورة التعرض ؛  بشدة ما كانت تلقاه اجلماعة املسلمة من هذه األفاعيل        
اليت مل تستلم أبدا للهدى     ؛  من هذه اجلبلة اخلبيثة   ،  وبواعث خبيثة ،  وكشف ما وراءها من أهداف خبيثة     

واليت كان يدفعها   . ومل تستقم على اهلدى إال ريثما تنحرف وتقتل أنبياءها بغري احلق          ؛  يف تارخيها الطويل  
؛ وللمسلمني أن مجعهم اهللا على اهلدى      - وهو من غريهم   - أن آتاه اهللا الرسالة    ع احلقد واحلسد للنيب  

والذي ما يزال   . إىل يومنا هذا  ،  فتكيد هلم هذا الكيد الذي مل ينقطع منذ أن اقتحم اإلسالم املدينة عليهم            
علـى مـدار    ،  وكل بعث إسالمي  ،  وكل حركة إسالمية  ،  هو هو اليوم وغدا يتلقى كل جتمع إسالمي       

 ! القرون
الذي يسهل  ؛  هو اهلدف األول حلمالت اليهود    ،  ورسالته ع شكيك يف نبوة حممد    ولقد كان الت  

ومن مث يسهل تفتيت    . بعد حتويلهم عن عقيدم القومية     - بعد بلوغه حتويل املسلمني عن قيادم األمينة      
 هو الـذي يتعـب  ، فهذا التماسك حول العقيدة القومية والقيادة األمينة  . وإيهان متاسكه ،  الصف املسلم 

ومـن مث تتجـه     . وهو الذي يكلفهم اجلهد واملشقة     - يف كل زمان   - اليهود وأعداء اجلماعة املسلمة   
 ! وتسليم مقادة املسلمني إىل اهلوى واجلاهلية من جديد. جهودهم أوال لتحطيمه

؛ فهي ليست بدعا من الرساالت     ع  ومن مث جند يف السورة بيانا للحقيقة البسيطة يف رسالة النيب          
إمنا هي حلقة مـن  . أو ال عهد ا لبين إسرائيل أنفسهم؛ اليت ال عهد لألرض ا ،  يبة من الغرائب  وال غر 

. فقد أوحى إليه كما أوحى إىل الرسل من قبله        . سلسلة احلجة اليت يأخذها اهللا على العباد قبل احلساب        
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وال ،  وال غرابة يف قيادته   ،  التهفال غرابة يف رس   ! كما آتى أنبياء بين إسرائيل    ،  وقد آتاه اهللا النبوة واحلكم    
، وكل تعالت بين إسرائيل يف هذا األمر كاذبـة        . وكلها مألوف يف عامل الرساالت    . غرابة يف حاكميته  

ومع أنبيائهم مـن    ،  وهلم سوابق مثلها مع نبيهم األكرب موسى عليه السالم        . وكل شبهام كذلك باطلة   
 . جيوز أن يلقي باله إليها أحد من املسلمنيومن مث ال ، وخباصة مع عيسى عليه السالم، بعده

حىت جتيء كلها   ؛  نقتطف بعضها يف هذا امل    .  وتتوىل آيات كثرية يف السورة بيان هذه احلقيقة       
 : مشروحة يف مكاا من السياق

وأوحينا إىل إبـراهيم وإمساعيـل      . إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده          " 
ورسال . وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا       ،  ب واألسباط وإسحاق ويعقو 

رسال مبشـرين   . وكلم اهللا موسى تكليما   ،  ورسال مل نقصصهم عليك   ،  قد قصصناهم عليك من قبل    
لكن اهللا يشهد مبـا     . وكان اهللا عزيزا حكيما   ،  لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل       ،  ومنذرين
  ..  ]166 - 163[  ..  " وكفى باهللا شهيدا. واملالئكة يشهدون. ه بعلمهأنزل، أنزل إليك
فقد سألوا موسى أكرب من ذلـك       ،  يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء         " 
  " وقتلهم األنبياء بغري حق   ،  فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا      ...  "  " أرنا اهللا جهرة  : فقالوا

رسـول   - إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي     : وقوهلم. هم وقوهلم على مرمي تانا عظيما     وبكفر...  " 
 .  ]157 - 153[  "  .. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم - اهللا

، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمـة      ؟  أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله         " 
  ..  ]55 - 54[  "  ..  ..  به ومنهم من صد عنهفمنهم من آمن. وآتيناهم ملكا عظيما

|     |     | 
وبيان معـىن   ؛  وكما تتوىل السورة نصيبها من تنظيم اتمع املسلم وتطهريه من رواسب اجلاهلية           

وترتب على هذا البيان مقتضياته من املبادىء والتوجيهات الـيت          ؛  وشرط اإلسالم ،  وحد اإلميان ،  الدين
 - وخباصة فيما يتعلق بصحة الرسـالة      - وتتوىل دفع شبهات اليهود وكيدهم    ؛  ة عامة أسلفنا بياا بصف  

وتـبني مـا يف     . وجتلو عنها الغبش  ،  فهي كذلك تتوىل بيان بعض مقومات التصور اإلسالمي األساسية        
بعد دفع املقوالت اليهودية الكاذبة عن عيسـى عليـه          ،  من غلو  - من النصارى  - عقيدة أهل الكتاب  

، وتبني حقيقة قدر اهللا وعالقتـه خبلقـه       ،  وتقرر وحدة األلوهية وحقيقة العبودية    ،  أمه الطاهرة السالم و 
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وقواعـد  ، وحدود التوبة وحقيقتها، وحدود ما يغفره اهللا من الذنوب، وحقيقة األجل وعالقته بقدر اهللا    
 : نصوصوذلك يف مثل هذه ال. إىل آخر هذه املقومات االعتقادية األصيلة ... العمل واجلزاء

فأولئـك يتـوب اهللا     . إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب            " 
حىت إذا حضـر أحـدهم      ،  وليست التوبة للذين يعملون السيئات    . وكان اهللا عليما حكيما   ،  عليهم

 - 17[  ..  " أولئك أعتدنا هلم عذابا أليما    . وال الذين ميوتون وهم كفار    ! إين تبت اآلن  : املوت قال 
18[  . 

. واهللا عليم حكـيم   ،  ويتوب عليكم ،  ويهديكم سنن الذين من قبلكم    ،  يريد اهللا ليبني لكم    " 
يريد اهللا أن خيفف    . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما       ،  واهللا يريد أن يتوب عليكم    

 .  ]28 - 26[  "  .. وخلق اإلنسان ضعيفا، عنكم
 

آيـة  [  ..  " وندخلكم مدخال كرميا  ،  كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم      إن جتتنبوا    " 
31[  ..  

[  ..  " ويؤت من لدنه أجرا عظيما    ،  وإن تك حسنة يضاعفها   ،  إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة      " 
40[  ..  

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

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

فما هلؤالء القـوم ال يكـادون   ، كل من عند اهللا: قل! هذه من عندك: وإن تصبهم سيئة يقولوا  . اهللا
 79 - 77[  ..  " وما أصابك من سيئة فمن نفسك     ،  ما أصابك من حسنة فمن اهللا     . يفقهون حديثا 

[ ..  
باهللا فقد ضل ضالال    ومن يشرك   . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء             " 

  ..  ]116[  " بعيدا
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وال جيد له من دون اهللا وليا       ،  من يعمل سوءا جيز به    . ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب      " 
فأولئك يدخلون اجلنـة وال      - وهو مؤمن  - ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى       . وال نصريا 

  ..  ]124 - 123[  ..  " يظلمون نقريا
  ..  ]147[  ..  " وكان اهللا شاكرا عليما؟ ل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتمما يفع " 
نؤمن ببعض  : ويقولون،  ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله     ،  إن الذين يكفرون باهللا ورسله     " 

وأعتدنا للكـافرين   ،  أولئك هم الكافرون حقا   . ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال     ،  ونكفر ببعض 
أولئك سوف يـؤتيهم أجـورهم      ،  ومل يفرقوا بني أحد منهم    ،  الذين آمنوا باهللا ورسله   و. عذابا مهينا 

  ..  ]152 - 150[  ..  " وكان اهللا غفورا رحيما
إمنا املسيح عيسـى ابـن     ،  وال تقولوا على اهللا إال احلق     ،  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم       " 

انتـهوا  . ثالثة: وال تقولوا ،  فآمنوا باهللا ورسله   ،وروح منه ،  وكلمته ألقاها إىل مرمي   ،  مرمي رسول اهللا  
وكفـى  ،  له ما يف السماوات وما يف األرض      ! سبحانه أن يكون له ولد    . إمنا اهللا إله واحد   . خريا لكم 
لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادتـه               . باهللا وكيال 

ويزيـدهم  ،  فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم      . ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا   
وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال        ،  وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذم عذابا أليما      . من فضله 
  ..  ]173 - 171[  ..  " نصريا

|     |     | 
والسورة تعـرض مـن هـذه     .. سلماليت يقام عليها بناء اتمع امل  ،  مث األسس األخالقية الرفيعة   

فالعنصر األخالقي أصيل وعميق يف كيان التصـور        . سبقت اإلشارة إىل بعضها   . األسس مجهرة صاحلة  
وحنن  .. حبيث ال خيلو منه جانب من جوانب احلياة ونشاطها كله         ؛  ويف كيان اتمع املسلم   ،  اإلسالمي

ملستمدة من هذا العنصر األصيل يف حياة اجلماعة        نكتفي هنا باإلشارة السريعة املة إىل بعض األسس ا        
  .. باإلضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليه من حمتويات السورة؛ املسلمة

يف أيـة   ،  فهو جمتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد       ؛   إنه جمتمع يقوم على العبودية هللا وحده      
الـذي  ؛   عدا النظام اإلسـالمي    ما،  املتحققة يف كل نظام على وجه األرض      ،  صورة من صور العبودية   

وال يدين ا الناس    ؛  فال ختلع خاصية من خواصها على أحد من عباده        ؛  تتوحد فيه األلوهية وتتمحض هللا    
ألن مرجعهـا   ،  وتنطلق األخالقيات كلـها   ،  ومن هذه احلرية تنطلق الفضائل كلها      .. ألحد من عبيده  
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، وهي مرباة إذن من النفاق والريـاء      ،  تحلي بأخالق اهللا  ومرتقاها ممتد إىل ال   ،  مجيعا إىل ابتغاء رضوان اهللا    
  .. ويف فضائل اتمع املسلم، وهذا هو األصل الكبري يف أخالقية اإلسالم .. والتطلع إىل غري وجه اهللا

فهـو   .. يف السورة  - إىل جانب ذلك األصل الكبري     -  مث ترد بعض مفردات العنصر األخالقي     
. وعدم النجوى والتآمر إال يف معـروف      . وعدم أكل األموال بالباطل   . العدلو. جمتمع يقوم على األمانة   

وحتـرمي  . ومنع الفاحشة . والتحية احلسنة . والشفاعة احلسنة . وعدم اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم       
كما يقوم على التكافـل      .. واحلسد والغل ،  والرياء والبخل ،  وعدم االختيال والفخر  . السفاح واملخادنة 

 . إخل .. وطاعة القيادة اليت هلا وحدها حق الطاعة، والنخوة والنجدة، تعاون والتناصح والتسامحوال
وسريد تفصيلها عند استعراضها يف      ..  وقد سبق ذكر معظم النصوص اليت تشري إىل هذه األسس         

اليت تتطلع  ،  ةالذي يشري إىل القمة السامق    ،  فنكتفي هنا باإلشارة إىل احلادث الفذ      .. موضعها من السياق  
إال يف ظل هذا املنهج      - كما مل تبلغ إليها قط     - وال تبلغ إليها أبدا   ،  وتظل تتطلع ،  إليها أنظار اإلنسانية  

 : الفريد العجيب
 وللصف املسلم وقيادته  ،  يف الوقت الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد اجلاهد لإلسالم ونبيه           .. 

ونظامها وإجراءاـا إىل    ،  فريتفع بتصوراا وأخالقها  ،   اهللا كان القرآن يصنع األمة املسلمة على عني      .. 
  .. هذا العالج الذي سنذكره، وكان يعلج حادثا يتعلق بيهودي فرد .. القمة السامقة

النـاس علـى     "  .. بني النـاس   " وبالعدل املطلق ،   كان اهللا يأمر األمة املسلمة باألمانة املطلقة      
إن اهللا يـأمركم أن تـؤدوا       :  " كان يقول هلم   .. ام وأوطام وقومي،  اختالف أجناسهم وعقائدهم  

إن اهللا كـان  ! إن اهللا نعما يعظكم به. وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل، األمانات إىل أهلها 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قـوامني بالقسـط         :  " وكان يقول هلم   ..  ]58آية  [  ..  " مسيعا بصريا 

فال تتبعوا  . إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما       ،   على أنفسكم أو الوالدين واألقربني     ولو،  شهداء هللا 
  ..  " وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا، اهلوى أن تعدلوا

، من اام ظـامل    .. فرد .. كانت اآليات ذوات العدد من القرآن تترتل إلنصاف يهودي         ..  مث
ومل ،  ممن مل ترسخ يف قلوم هذه املبادىء السـامقة بعـد          ،  ة من املسلمني من األنصار    وجهته إليه عصب  

فدفعتهم عصبية الدم والعشرية إىل تربئة أحدهم باام        . ختلص نفوسهم من رواسب اجلاهلية كل اخللوص      
ـ  ع أمام النيب - يف حادث سرقة درع - والشهادة ضده، والتواطؤ على اامه ! هذا اليهودي  اد حىت ك

 ! ويربىء الفاعل األصلي، أن يقضي عليه حبد السرقة
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وفيها إحناء بالالئمة على العصبة من       ع فيها عتاب شديد للنيب   ،   ترتلت هذه اآليات ذوات العدد    
 من تلك الفئة اليت تؤذي رسول اهللا     ،  إنصافا ليهودي  .. وعزروه ونصروه  ع أهل املدينة الذين آووا النيب    

وفيها ديـد وإنـذار ملـن       ! وتكيد له وللمسلمني هذا الكيد اللئم     ،  لدعوتهوتنصب  ،  أشد اإليذاء  ع
، إىل تلك القمة السـامقة    ،  تلك النقلة العجيبة   - من مث  - وفيها. يكسب خطيئة أو إمثا مث يرمي به بريئا       

 . وتلك اإلشارة الوضيئة إىل ذلك املرتقى الصاعد
  .. من يهود..   لقد ترتلت هذه اآليات كلها يف حادث ذلك اليهودي

. )1(وال تكن للخائنني خصيما     ،  إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا           " 
إن اهللا ال حيب مـن      ،  وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم     . إن اهللا كان غفورا رحيما    ،  واستغفر اهللا 

إذ يبيتون ما ال يرضى      - و معهم وه - يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا      . كان خوانا أثيما  
فمن جيادل اهللا   ،  ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا       . وكان اهللا مبا يعملون حميطا    ،  من القول 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا           ؟  أم من يكون عليهم وكيال    ؟  عنهم يوم القيامة  
ومـن يكسـب   . وكان اهللا عليما حكيمـا ، به على نفسهومن يكسب إمثا فإمنا يكس. غفورا رحيما 
ولوال فضل اهللا عليك ورمحتـه هلمـت        . فقد احتمل تانا وإمثا مبينا    ،  مث يرم به بريئا   ،  خطيئة أو إمثا  

وأنزل اهللا عليك الكتاب    ،  وما يضرونك من شيء   ،  وما يضلون إال أنفسهم   ،  طائفة منهم أن يضلوك   
إال ،  ال خري يف كثري من جنـواهم      . كان فضل اهللا عليك عظيما    و،  وعلمك ما مل تكن تعلم    ،  واحلكمة

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيـه         ،  أو إصالح بني الناس   ،  من أمر بصدقة أو معروف    
، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما تـوىل                ،  أجرا عظيما 

ومن يشرك  ،  ن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء            إ. ونصله جهنم وساءت مصريا   
  ..  ]116 - 105[  ..  " باهللا فقد ضل ضالال بعيدا

أن يلـتقط    - وحـده  - الذي ميلك ،  أال أنه املنهج الفريد   ؟  ماذا ميلك اإلنسان أن يقول    ؟   فماذا
فيبلغ ا إىل تلك القمـة      ؛  رتقى الصاعد فريتقي ا يف ذلك امل    ؛  من سفح اجلاهلية ذاك   ،  اجلماعة البشرية 

 ! ؟ يف مثل هذا الزمن القصري، السامقة
|     |     | 

                                                 
 . حمامياً ومدافعاً:  خصيماً)1(
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وقد أشرنا إىل ذلك احلشد من       .. وخط سريها ،  وموضوعاا،  واألن نكتفي ذه التقدمة للسورة    
 شـيئا يف  عسى أن نبلغ .. جمرد إشارة .. اليت تتضمنها،  والتوجيهات والتشريعات ،  احلقائق والتصورات 

  .. عند استعراض النصوص يف مكاا من السياق، بياا التفصيلي
  ..  واملوفق هو اهللا

|     |     | 
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهمـا                + 

 وآتواْ الْيتامى 1ساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيبا           ِرجاالً كَِثريا ونِ  
 وِإنْ  2 كَـِبريا    أَموالَهم والَ تتبدلُواْ الْخِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تأْكُلُواْ أَموالَهم ِإلَى أَمواِلكُم ِإنه كَانَ حوبا            

ِخفْتم أَالَّ تقِْسطُواْ ِفي الْيتامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ ورباع فَِإنْ ِخفْـتم أَالَّ                  
 النساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإن ِطبن       وآتواْ 3تعِدلُواْ فَواِحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَِلك أَدنى أَالَّ تعولُواْ           

 والَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم الَِّتي جعلَ اللّه لَكُم ِقيامـاً           4لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هِنيئًا مِريئًا         
      الً مقَو مقُولُواْ لَهو موهاكْسا وِفيه مقُوهزاروفًا  ورفَـِإنْ          5ع كَـاحواْ النلَغِإذَا ب ىتى حامتلُواْ الْيتابو 

آنستم منهم رشدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم أَموالَهم والَ تأْكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا أَن يكْبرواْ ومـن كَـانَ غَِنيـا       
ريا فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف فَِإذَا دفَعتم ِإلَيِهم أَموالَهم فَأَشِهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه           فَلْيستعِفف ومن كَانَ فَقِ   

بونَ  لِّلرجاِل نصِيب مما ترك الْواِلداِن واَألقْربونَ وِللنساء نِصيب مما ترك الْواِلداِن واَألقْر            6حِسيبا  
 وِإذَا حضر الِْقسمةَ أُولُـواْ الْقُربـى والْيتـامى والْمسـاِكني            7ِمما قَلَّ ِمنه أَو كَثُر نِصيبا مفْروضا        

يةً ِضـعافًا خـافُواْ      ولْيخش الَِّذين لَو تركُواْ ِمن خلِْفِهم ذُر       8فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا       
 ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما ِإنما يـأْكُلُونَ ِفـي   9علَيِهم فَلْيتقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا     

 ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن فَِإن كُن ِنساء         يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم    10بطُوِنِهم نارا وسيصلَونَ سِعريا     
فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس ِمما                 

ه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السـدس             ترك ِإن كَانَ لَه ولَد فَِإن لَّم يكُن لَّ        
ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَِريضةً من اللّـِه                   

 ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَِإن كَانَ لَهـن               11انَ عِليما حِكيما    ِإنَّ اللّه كَ  
                  ي ِإن لَّم مكْترا تِمم عبالر نلَهٍن ويد ا أَوِبه وِصنيٍة يِصيِد وعِمن ب كْنرا تِمم عبالر فَلَكُم لَدو  كُن لَّكُم

ولَد فَِإن كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم من بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن وِإن كَـانَ رجـلٌ               



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

28

     فَِإن كَان سدا السمهناِحٍد مفَِلكُلِّ و تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَالَلَةً أَو اموري   ـمفَه ِمن ذَِلـك اْ أَكْثَرو
            ِلـيمح ِليمع اللّهاللِّه و نةً مِصيو آرضم رٍن غَييد آ أَوى ِبهوصٍة يِصيِد وعكَاء ِفي الثُّلُِث ِمن بر12ش 

           ِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يماللِّه و وددح ِتلْك      ذَِلـكا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهح
   ِظيمالْع ز13الْفَو               ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللّهعن يم14 و 

_ 
|     |     | 

وخـالق  ،  إىل رب واحـد    " النـاس  " داليت تر ،  هذا الشوط األول يف السورة يبدأ بآية االفتتاح       
ووحـدة   " الـنفس  " وجتعل وحدة اإلنسانية هي   ،  وأسرة واحدة ،  كما تردهم إىل أصل واحد    ؛  واحد

لتقيم على هذا األصل الكـبري       .. ورعاية الرحم ،  وتستجيش يف النفس تقوى الرب    ،  اتمع هي األسرة  
وترد إليه سائر التنظيمـات     . اإلنسانية الواحدة مث يف   ،  كل تكاليف التكافل والتراحم يف األسرة الواحدة      

 . والتشريعات اليت تتضمنها السورة
ما يتعلق بالضعاف يف األسـرة ويف  ،  وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات  

اد وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أمواهلم كما تنظم طريقة انتقال املرياث بني أفر            ،  اإلنسانية من اليتامى  
وهي ترد هـذا     .. يف احلاالت املتعددة  ،  وأنصباء األقرباء املتعددي الطبقات واجلهات    ،  األسرة الواحدة 

مع التذكري ذا األصل يف مطالع بعض اآليـات أو يف        ،  كله إىل األصل الكبري الذي تضمنته آية االفتتاح       
، وبني األصل الذي تنبثق منه    ،  ريعاتتوثيقا لالرتباط بني هذه التنظيمات والتش     ،  أو يف خواتيمها  ،  ثناياها

 . هذا احلق الذي منه وحده ينبثق كل تشريع وكل تنظيم، اليت هلا حق التشريع والتنظيم، وهو الربوبية
|     |     | 

وبث منـهما  ، وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة        " 
  ..  " إن اهللا كان عليكم رقيبا. ي تساءلون به واألرحامواتقوا اهللا الذ. رجاال كثريا ونساء
 والذي خلقهم  .. لردهم مجيعا إىل رم الذي خلقهم     ،  بصفتهم هذه  "  .. للناس "  إنه اخلطاب 

  ..  " وبث منهما رجاال كثريا ونساء. وخلق منها زوجها ..  "  " من نفس واحدة" 
 ولو القى  .. وثقيلة جدا ،  وعميقة جدا ،   كبرية جدا   إن هذه احلقائق الفطرية البسيطة هلي حقائق      

 أمساعهم وقلوم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغيريات ضخمة يف حيام وبنقلهم من اجلاهلية             " الناس" 
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 " و " بالناس " وإىل احلضارة احلقيقية الالئقة   ،  إىل اإلميان والرشد واهلدى    - أو من اجلاهليات املختلفة    -
  .. ئقة باخللق الذي ربه وخالقه هو اهللاوالال " بالنفس

 :  إن هذه احلقائق جتلو للقلب والعني جماال فسيحا لتأمالت شىت
وتردهم إىل خالقهم الذي أنشأهم     ؛  مبصدرهم الذي صدروا عنه    " الناس " إا أبتداء تذكر   - 1 

 ! تقيم هلم بعدها أمروال يس! فينسون كل شيء " الناس " هذه احلقيقة اليت ينساها .. يف هذه األرض
أم مل جييئوا إليـه     ؟  فمن الذي جاء م    ..  إن الناس جاءوا إىل هذا العامل بعد أن مل يكونوا فيه          

. ال إرادة له تقرر ايء أو عـدم اـيء          .. عدما ال إرادة له    - قبل أن جييئوا   - فقد كانوا . بإرادم
هـي   - غري إرادم  - إرادة أخرى  ..  م إىل هنا   هي اليت جاءت  ،  غري إرادم  - إذن - فإرادة أخرى 

وهي اليت اختارت هلم    ،  هي اليت رمست هلم الطريق     - غري إرادم  - إرادة أخرى . اليت قررت أن ختلقهم   
، هي اليت منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجـودهم        - غري إرادم  - إرادة أخرى  .. خط احلياة 

حتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء م إليه مـن             ومن،  ومنحتهم استعدادام ومواهبهم  
 . إال االستعداد الذي منحتهم إياه تلك اإلرادة اليت تفعل ما تريد، وعلى غري استعداد! حيث ال يشعرون

  ..  ولو تذكر الناس هذه احلقيقة البديهية اليت يغفلون عنها لثابوا إىل الرشد من أول الطريق
ومنحتهم القـدرة   ،  وخطت هلم طريق احلياة فيه    ،  دة اليت جاءت م إىل هذا العامل       إن هذه اإلرا  

وهي ،  وهي وحدها اليت تعرف عنهم كل شيء      ،  هلي وحدها اليت متلك هلم كل شيء      ،  على التعامل معه  
وأن ،  وإا هلي وحدها صاحبة احلق يف أن ترسم هلم منبع حيـام           . وحدها اليت تدبر أمرهم خري تدبري     

وهي وحدها اليت يرجعون إليهـا وإىل       . وأن تضع هلم قيمهم وموازينهم    ،   هلم أنظمتهم وقوانينهم   تشرع
فريجعون إىل النـهج   ،  منهجها وشريعتها وإىل قيمها وموازينها عند االختالف يف شأن من هذه الشؤون           

 . الواحد الذي إراده اهللا رب العاملني
، تتصل يف رحم واحـدة    ،  ت من إرادة واحدة   كما أا توحي بأن هذه البشرية اليت صدر        - 2 

 : وتنتسب إىل نسب واحد، وتنبثق من أصل واحد، وتلتقي يف وشيجة واحدة
وبث منـهما  ، وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة        " 

  ..  " رجاال كثريا ونساء
اليت نشأت يف حيـام     ،  لفروق الطارئة لتضاءلت يف حسهم كل ا    ،   ولو تذكر الناس هذه احلقيقة    

وكلها مالبسات طارئة   . ومزقت وشائح الرحم الواحدة   ،  الواحدة " النفس " ففرقت بني أبناء  ،  متأخرة
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وصـلة  ، وصلة النفس وحقهـا يف املـودة  ، ما كان جيوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها يف الرعاية      
 . الربوبية وحقها يف التقوى

الذي ذاقت منـه البشـرية مـا        ،  يقة كان كفيال باستبعاد الصراع العنصري      واستقرار هذه احلق  
وتفـرق  ،  اليت تفرق بني األلوان   ،  يف اجلاهلية احلديثة  ؛  وما تزال تتجرع منه حىت اللحظة احلاضرة      ،  ذاقت

وتنسى النسبة إىل   ،  وتذكر النسبة إىل اجلنس والقوم    ،  وتقيم كياا على أساس هذه التفرقة     ،  بني العناصر 
 . إلنسانية الواحدة والربوبية الواحدةا

 واستقرار هذه احلقيقة كان كفيال كذلك باستبعاد االستبعاد الطبقي السـائد يف وثنيـة اهلنـد                
والذي ما تزال اجلاهليـة احلديثـة       ،  يف الدول الشيوعية  ،  الذي تسيل فيه الدماء أارا    ،  والصراع الطبقي 

ناسـية  ،  لتسويد طبقة واحدة  ،  طالقها إىل حتطيم الطبقات كلها    ونقطة ان ،  تعتربه قاعدة فلسفتها املذهبية   
 ! والربوبية الواحدة اليت يرجع إليها اجلميع، النفس الواحدة اليت انبثق منها اجلميع

  " خلق منها زوجهـا    " واحلقيقة األخرى اليت تتضمنها اإلشارة إىل أنه من النفس الواحدة          - 3 
وهـي  ،  اليت تردت فيها  ،  أن توفر عليها تلك األخطاء األليمة      - يةلو أدركتها البشر   - كانت كفيلة .. 

وهـي   .. وأصل الشر والبالء، وتراها منبع الرجس والنجاسة ،  تتصور يف املرأة شىت التصورات السخيفة     
فال فارق  ،  وليبث منهما رجاال كثريا ونساء    ،  خلقها اهللا لتكون هلا زوجا    ،  من النفس األوىل فطرة وطبعا    

  .. إمنا الفارق يف االستعداد والوظيفة، الفطرةيف األصل و
. جردت املرأة من كل خصائص اإلنسانية وحقوقهـا       .  ولقد خبطت البشرية يف هذا التيه طويال      

فلما أن أرادت معاجلة هذا اخلطأ الشنيع اشتطت        . حتت تأثري تصور سخيف ال أصل له      . فترة من الزمان  
، ونفس خلقت لـنفس   ،  ونسيت أا إنسان خلقت إلنسان    ،  وأطلقت للمرأة العنان  ،  يف الضفة األخرى  

 . إمنا مها زوجان متكامالن، وأما ليسا فردين متماثلني، وشطر مكمل لشطر
  ..  واملنهج الرباين القومي يرد البشرية إىل هذه احلقيقة البسيطة بعد ذلك الضالل البعيد

فقد شاء اهللا أن تبدأ هذه النبتـة        . سرةكذلك توحي اآلية بأن قاعدة احلياة البشرية هي األ         - 4 
 " . فكانت أسرة من زوجني   . وخلق منها زوجها  ،  فخلق ابتداء نفسا واحدة   . يف األرض بأسرة واحدة   

، رجاال كـثريا ونسـاء     - يف أول النشأة   - ولو شاء اهللا خللق    ..  " وبث منهما رجاال كثريا ونساء    
وال رابطـة تربطهـا إال      . حم بينها من مبدأ األمـر     ال ر . فكانوا أسرا شىت من أول الطريق     ،  وزوجهم

شاء ألمر يعلمه وحلكمة     - سبحانه - ولكنه. وهي الوشيجة األوىل  . صدورها عن إرادة اخلالق الواحد    
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مث يـثين    - وهي أصل وأول الوشـائج     - فيبدأ ا من وشيجة الربوبية    . أن يضاعف الوشائج  ،  يقصدها
مها من نفس واحدة وطبيعة واحـدة وفطـرة          - من ذكر وأنثى  فتقوم األسرة األوىل    ،  بوشيجة الرحم 

، كلهم يرجعون ابتداء إىل وشيجة الربوبية     ،  ومن هذه األسرة األوىل يبث رجاال كثريا ونساء        - واحدة
بعد قيامه علـى أسـاس      . اليت يقوم عليها نظام اتمع اإلنساين     . مث يرجعون بعدها إىل وشيجة األسرة     

 . العقيدة
، وتثبيـت بنياـا   ،  وهذه العناية بتوثيق عراها   ،   الرعاية لألسرة يف النظام اإلسالمي      ومن مث هذه  

وجتاهـل  ،  ويف أول هذه املؤثرات جمانبـة الفطـرة        - ومحايتها من مجيع املؤثرات اليت توهن هذا البناء       
امـة  وتكاملـها إلق ، استعدادات الرجل واستعدادات املرأة وتناسق هذه االستعدادات مع بعضها البعض 

 . األسرة من ذكر وأنثى
  ويف هذه السورة ويف غريها من السور حشد من مظاهر تلك العناية باألسرة يف النظام اإلسالمي               

وتلك النظرة اهلابطة اليت    ،  واملرأة تلقى تلك املعاملة اجلائرة    ،  وما كان ميكن أن يقوم لألسرة بناء قوي       .. 
نت عناية اإلسالم بدفع تلك املعاملة اجلائرة ورفع هـذه          ومن مث كا   - كل جاهلية  - تلقاها يف اجلاهلية  

 . )1(النظرة اهلابطة 
بعد بثهم من نفس واحدة      - وأخريا فإن نظرة إىل التنوع يف خصائص األفراد واستعدادام         - 5 

علـى تـوايل   ، الذي ال يتماثل فيه فردان قط متـام التماثـل  ، على هذا املدى الواسع  - وأسرة واحدة 
. التنوع يف األشكال والسمات واملالمح     .. فيما ال حيصى عدده من األفراد يف مجيع األجيال        و،  العصور

 .. والتنوع يف االستعدادات واالهتمامات والوظائف    . والتنوع يف الطباع واألمزجة واألخالق واملشاعر     
املدبرة عن علـم     ،إن نظرة إىل هذا التنوع املنبثق من ذلك التجمع لتشي بالقدرة املبدعة على غري مثال              

يتمليان ذلك احلشد من النماذج     ،  وتطلق القلب والعني جيوالن يف ذلك املتحف احلي العجيب        ،  وحكمة
. وال جيرؤ أحد علـى نسـبتها لغـري اهللا         ،  واليت ال يقدر عليها إال اهللا     ،  واليت دائما تتجدد  ،  اليت ال تنفد  

من ،  وحدها اليت متلك هذا التنويع الذي ال ينتهي       هي  ،  واليت تفعل ما تريد   ،  فاإلرادة اليت ال حد ملا تريد     
 ! ذلك األصل الواحد الفريد

فـوق زاد   ،  على هذا النحو كفيل بأن مينح القلب زادا من األنس واملتاع           " الناس "  والتأمل يف 
 ! وارتفاع بعد ارتفاع، وهو كسب فوق كسب .. اإلميان والتقوى

                                                 
 " . دار الشروق   " .."  السالم العاملي واإلسالم : يف كتاب" سالم البيت "  يراجع بتوسع فصل )1(
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، إىل تقـوى اهللا    " الناس " يرد،   احلشود من اخلواطر    ويف ختام آية االفتتاح اليت توحي بكل هذه       
 : وإىل تقوى األرحام اليت يرجعون إليها مجيعا، الذي يسأل بعضهم بعضا به

  ..  " واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام " 
وحيلـف  ،  ويسأل بعضكم بعضا الوفاء بامسه    ،  وتتعاقدون بامسه ،   واتقوا اهللا الذي تتعاهدون بامسه    

 . اتقوه فيما بينكم من الوشائج والصالت واملعامالت .. كم لبعض بامسهبعض
. فهي تعبري عجيـب   ،  أما تقوى األرحام  . وتقوى اهللا مفهومة ومعهودة لتكرارها يف القرآن       ... 

. اتقـوا األرحـام   ! مث ال يكاد اإلنسان جيد ما يشرح به تلك الظالل         ،  يلقي ظالله الشعورية يف النفس    
والتحـرج مـن    ،  وتوقي هضمها وظلمها  . واإلحساس حبقها .  لإلحساس بوشائجها  أرهفوا مشاعركم 

وتوقريكم ،  أرهفوا حساسيتكم ا   .. وأن تغضبوها ،  وأن جترحوها ،  توقوا أن تؤذوها   .. خدشها ومسها 
 . وحنينكم إىل نداها وظلها، هلا

 :  مث رقابة اهللا خيتم ا اآلية املوحية
  ..  " إن اهللا كان عليكم رقيبا " 

وهو العلـيم اخلـبري   ، وهو الرب اخلالق الذي يعلم من خلق  ! واهللا هو الرقيب  !  وما أهوهلا رقابة  
 . ال يف ظواهر األفعال وال يف خفايا القلوب، الذي ال ختفى عليه خافية

|     |     | 
سـي  ومن هذا األصـل األسا ، ومن هذه احلقائق الفطرية البسيطة، من هذا االفتتاح القوي املؤثر 

، من التكافل يف األسرة واجلماعـة     : يأخذ يف إقامة األسس اليت ينهض عليها نظام اتمع وحياته         ،  الكبري
، واحملافظة على أموال اجلماعة يف عمومها     ،  والصيانة حلق املرأة وكرامتها   ،  والرعاية حلقوق الضعاف فيها   

  .. لمجتمعوتوزيع املرياث على الورثة بنظام يكفل العدل لألفراد والصالح ل
وأال .  ويبدأ فيأمر األوصياء على اليتامى أن يردوا هلم أمواهلم كاملة ساملة مىت بلغوا سن الرشـد               

، أما السفهاء الذي خيشى من اتالفهم للمال      . ينكحوا القاصرات اللوايت حتت وصايتهم طمعا يف أمواهلن       
فال جيـوز أن  ، وهلا فيه قيام ومصلحة، ةألنه يف حقيقته مال اجلماع  ،  فال يعطى هلم املال   ،  إذا هم تسلموه  

 . وأن يراعوا العدل واملعروف يف عشرم للنساء عامة، تسلمه ملن يفسد فيه



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

33

إنـه  . وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم    ،  وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب   ،  وآتوا اليتامى أمواهلم   " 
ب لكم من النساء مثىن وثـالث       وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طا        . كان حوبا كبريا  

وآتـوا النسـاء    . ذلك أدىن أال تعولوا   ،  أو ما ملكت أميانكم   ،  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة    ،  ورباع
وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت     . فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا         ،  صدقان حنلة 

حـىت إذا   ،  وابتلوا اليتامى . ا هلم قوال معروفا   وقولو،  وارزقوهم فيها واكسوهم  ،  جعل اهللا لكم قياما   
. وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا     ،  فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم      ،  بلغوا النكاح 

فإذا دفعتم إليهم أمـواهلم فأشـهدوا       . ومن كان فقريا فليأكل باملعروف    ،  ومن كان غنيا فليستعفف   
  ..  " وكفى باهللا حسيبا، عليهم

مبا كان واقعا يف اجلاهلية العربية من تضييع حلقوق          - كما قلنا  -  وتشي هذه التوصيات املشددة   
 هذه الرواسب اليت ظلت باقية يف اتمع املسـلم         .. واأليتام والنساء بصفة خاصة   . الضعاف بصفة عامة  

يف اجلماعـة املسـلمة     وينشىء  ،  حىت جاء القرآن يذيبها ويزيلها     - املقتطع أصال من اتمع اجلاهلي     -
 . ومالمح جديدة، وعرفا جديدا، ومشاعر جديدة، تصورات جديدة

إنـه  ،  وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم    ،  وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب   ،  وآتوا اليتامى أمواهلم   " 
  ..  " كان حوبا كبريا

كـأن تأخـذوا    . يدوال تعطوهم الرديء يف مقابل اجل     ،   أعطوا اليتامى أمواهلم اليت حتت أيديكم     
ويف النقـد   - أو نقودهم ،  أو أسهمهم ،  أو ماشيتهم ،  وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة    ،  أرضهم اجليدة 

 فيه اجليد وفيه الرديء   ،  أو أي نوع من أنواع املال      - اجليد ذو القيمة العالية والرديء ذو القيمة اهلابطة       
. إن ذلك كله كان ذنبـا كـبريا        ..  أو بعضها  كلها،  وكذلك ال تأكلوا أمواهلم بضمها إىل أموالكم      .. 

  .. واهللا حيذركم من هذا الذنب الكبري
فاخلطاب يشي بأنه كان    .  فلقد كان هذا كله يقع إذن يف البيئة اليت خوطبت ذه اآلية أول مرة             

ويف كـل    .. وهي أثر مصاحب من آثار اجلاهليـة      . موجها إىل خماطبني فيهم من تقع منه هذه األمور        
وما تزال أموال اليتـامى     . وحنن نرى أمثاله يف جاهليتنا احلاضرة يف املدن والقرى        . ية يقع مثل هذا   جاهل

ومـن  ،  على الرغم من كل االحتياطات القانونية     ،  من أكثر األوصياء  ،  وشىت احليل ،  تؤكل بشىت الطرق  
ح فيها التشـريعات    فهذه املسألة ال تفل   . رقابة اهليئات احلكومية املخصصة لإلشراف على أموال القصر       

فهي اليت تكفل الرقابـة      .. التقوى .. كال ال يفلح فيها إال أمر واحد       .. وال الرقابة الظاهرية  ،  القانوينة
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إذ بلغ التحرج من    ،  كما وقع بعد نزول هذه اآلية     . فتصبح للتشريع قيمته وأثره   ،  الداخلية على الضمائر  
مبالغة يف التحرج والتـوقي مـن       ،  وا طعامه عن طعامهم   ويعزل،  األوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن ماهلم      

  ..  " إنه كان حوبا كبريا:  " الذي حذرهم اهللا منه وهو يقول، الوقوع يف الذنب العظيم
ما مل يكن هناك رقابة من التقوى يف الضمري         .  إن هذه األرض ال تصلح بالتشريعات والتنظيمات      

إال حـني    - جتاه التشريعات والتنظيمـات    - قوى ال جتيش  وهذه الت  .. لتنفيذ التشريعات والتنظيمات  
وهـو يهـم     - عندئذ حيس الفرد   .. الرقيبة على الضمائر  ،  تكون صادرة من اجلهة املطلعة على السرائر      

وأن اهللا مطلع على نيته هذه وعلى       ؛  ويصادم إرادته ،  ويعصي أمره ،  أنه خيون اهللا   - بانتهاك حرمة القانون  
  .. وجتيش تقواه، وترجتف مفاصله، زل أقدامهوعندئذ تتزل .. فعله

ومن  - وهو خلقهم  - وأخرب بتكوينهم النفسي والعصيب   ،  وأعرف بفطرم ،   إن اهللا أعلم بعباده   
ليكون له يف القلوب وزنـه      ،  واملنهج منهجه ،  والنظام نظامه ،  والقانون قانونه ،  مث جعل التشريع تشريعه   

أنه ال يطاع أبدا شرع ال يرتكن إىل هذه اجلهـة الـيت              - سبحانه - وقد علم  .. وأثره وخمافته ومهابته  
وأنه مهمـا أطـاع     . وتعرف أا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب       ،  ختشاها وترجوها القلوب  

فإم ال  ،  والرقابة الظاهرية اليت ال تطلع على األفئدة      ،  حتت تأثري البطش واإلرهاب   ،  العبيد تشريع العبيد  
مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والتـهيؤ       . وكلما واتتهم احليلة  ،   منها كلما غافلوا الرقابة    بد متفلتون 
  .. لالنتقاض

|     |     | 
. وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث وربـاع                " 

  ..  " عولواذلك أدىن أال ت، أو ما ملكت أميانكم، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة
وإن خفتم أال تقسطوا يف     :  " عن قوله تعاىل   ل أنه سأل عائشة   ا  عن عروة بن الزبري   

ويعجبـه ماهلـا   ، تشركه يف مالـه ،  يا ابن أخيت هذه اليتيمة تكون يف حجر وليها        :  " فقالت " اليتامى
فنـهوا أن   ،  يها غـريه  فيعطيها مثل ما يعط   ،  فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها        ،  ومجاهلا

وأمروا أن ينكحوا من النسـاء      ،  ويبلغوا ن أعلى سنتهن يف الصداق     ؛  ينكحوهن إال أن يقسطوا اليهن    
:  " فـأنزل اهللا  ،  بعد هذه اآلية   ع وإن الناس استفتوا رسول اهللا    :  " قالت عائشة : قال عروة  " سواهن

كم يف الكتاب يف يتامى النساء الـاليت ال         وما يتلى علي  . قل اهللا يفتيكم فيهن   . ويستفتونك يف النساء  
:  وقول اهللا يف هذه اآلية األخـرى [ : قالت عائشة "  ... تؤتون ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن    
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فنهوا أن ينكحـوا    . رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة املال واجلمال         " وترغبون أن تنكحوهن  " 
] إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليالت املال واجلمال            من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من النساء        

)1( . 
مث ،  يصور جانبا من التصورات والتقاليد اليت كانت سائدة يف اجلاهليـة           ل  وحديث عائشة 
ويكل األمر إىل   ،  ذه التوجيهات الرفيعة  ،  حىت جاء القرآن ينهى عنها وميحوها     ،  بقيت يف اتمع املسلم   

فهي مسألة حترج وتقوى وخوف من       ..  " وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى     :  " يقولوهو  ،  الضمائر
فـاملطلوب  ،  ونص اآلية مطلق ال حيدد مواضع العدل      ،  اهللا إذا توقع الويل أال يعدل مع اليتيمة يف حجره         

ي أو فيما يتعلـق بـأ  ،  سواء فيما خيتص بالصداق   ،  هو العدل يف كل صوره وبكل معانيه يف هذه احلالة         
وال ألنه يرغب رغبة نفسية يف عشرا       ،  ال ألن هلا يف قلبه مودة     ،  كأن ينكحها رغبة يف ماهلا    . اعتبار آخر 

دون مراعاة لرغبتـها هـي يف   ،  وكأن ينكحها وهناك فارق كبري من السن ال تستقيم معه احلياة          . لذاا
 ضياع ماهلا إذا هي خالفت عن       هذه الرغبة اليت قد ال تفصح عنها حياء أو خوفا من          ،  إبرام هذا النكاح  

، والقرآن يقيم الضمري حارسـا     .. إىل آخر تلك املالبسات اليت خيشى أال يتحقق فيها العدل          .. إرادته
إن اهللا كان   :  " وقد أسلف يف اآلية السابقة اليت رتب عليها هذه التوجيهات كلها قوله           . والتقوى رقيبا 
  ..  " عليكم رقيبا

، لياء واثقني من قدرم على القسط مع اليتيمات اللـوايت يف حجـورهم             فعندما ال يكون األو   
 : ويف اال متسع للبعد عن الشبهة واملظنة، فهناك النساء غريهن

. وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث وربـاع                " 
  ..  "  أدىن أال تعولواذلك. فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم

واالكتفاء بواحـدة يف    ،  مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل       ،   وهذه الرخصة يف التعدد   
  .. أو مبا ملكت اليمني، هذه احلالة

يف زمان جعـل النـاس      . حيسن بيان احلكمة والصالح فيها     - مع هذا التحفظ   -  هذه الرخصة 
دعون ألنفسهم بصرا حبياة اإلنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر         وي،  يتعاملون فيه على رم الذي خلقهم     

كـأن مالبسـات    . وباجلهالة والعمى ،  ويقولون يف هذا األمر وذاك باهلوى والشهوة      ! خالقهم سبحانه 

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

36

، وال يف تقديره   - سبحانه - يدركوا هم ويقدروا ومل تكن يف حساب اهللا       ،  وضرورات جدت اليوم  
  ! ! !يوم شرع للناس هذه الشرائع

بقدر ما فيها من    ،  بقدر ما فيها من التبجح وسوء األدب      ،   وهي دعوى فيها من اجلهالة والعمى     
! وال جتد من يرد اجلهال العمي املتبجحني املتوقحني الكفار الضالل عنها          ،  ولكنها تقال ! الكفر والضاللة 

آمـنني  ،  ى اهللا ومنهجـه   ويتوقحون عل ،  ويتطاولون على اهللا وجالله   ،  وهم يتبجحون على اهللا وشريعته    
 ! مأجورين من اجلهات اليت يهمها أن تكيد هلذا الدين، ساملني غامنني

حيسـن أن    - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره اإلسـالم          -  وهذه املسألة 
  .. وأن تعرف املالبسات احلقيقية والواقعية اليت حتيط ا؛ تؤخذ بيسر ووضوح وحسم

فقال لـه    - وحتته عشر نسوة   - أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم      - بإسناده - ي روى البخار 
  "  .. اختر منهن أربعا:  " ع النيب

فـذكرت  ، أسلمت وعندي مثاين نسـوة  : أن عمرية األسدي قال    - بإسناده -  وروى أبو داود  
  " . اختر منهن أربعا:  " فقال ع ذلك للنيب

أخربين عبد ايد عن ابن سـهل    : من مسع ابن أيب الزياد يقول     أخربين  :  وقال الشافعي يف مسنده   
أسلمت وعنـدي مخـس     : قال،  عن نوفل بن معاوية الديلمي    ،  عن عوف بن احلارث   ،  بن عبد الرمحن  

  "  .. اختر أربعا أيتهن شئت وفارق األخرى:  " ع فقال يل رسول اهللا، نسوة
فجاء  - بدون حد وال قيد    - كثر أو أقل  وحتت الرجال عشر نسوة أو أ     ،   فقد جاء اإلسالم إذن   

 - هو إمكان العـدل    - وإن هناك قيدا   - هو أربع  - إن هناك حدا ال يتجاوزه املسلم     : ليقول للرجال 
  .. أو ما ملكت أميانكم .. وإال فواحدة

. ولكن ليقيد التعدد بالعدل   ،  وال ليترك األمر هلوى الرجل    . ولكن ليحدد ،   جاء اإلسالم ال ليطلق   
 !  امتنعت الرخصة املعطاةوإال

 ؟  ولكن ملاذا أباح هذه الرخصة
ويتوافق مـع   ،  يتوافق مع فطرة اإلنسان وتكوينه    . نظام واقعي إجيايب  .  إن اإلسالم نظام لإلنسان   

 . وشىت األحوال، ويتوافق مع مالبسات حياته املتغرية يف شىت البقاع وشىت األزمان، واقعه وضروراته
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لريتفع ،  ومن موقفه الذي هو عليه    ،  يلتقط اإلنسان من واقعه الذي هو فيه      ،  يب إنه نظام واقعي إجيا   
؛ ويف غري إغفال لواقعه أو إمهال     ؛  يف غري إنكار لفطرته أو تنكر     . إىل القمة السامقة  ،  به يف املرتقى الصاعد   

 ! ويف غري عنف يف دفعه أو اعتساف
وال ؛  الفارغة " املثالية " وال على ؛  ف املائع وال على التظر  ؛   إنه نظام ال يقوم على احلذلقة اجلوفاء      

 ! مث تتبخر يف اهلواء، اليت تصطدم بفطرة اإلنسان وواقعه ومالبسات حياته، على األمنيات احلاملة
من شأنه احنالل   ،  فال يسمح بإنشاء واقع مادي    ،  ونظافة اتمع ،   وهو نظام يرعى خلق اإلنسان    

بل يتوخى دائما أن ينشـىء      . ضرورة اليت تصطدم بذلك الواقع    حتت مطارق ال  ،  وتلويث اتمع ،  اخللق
 . مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اتمع، ونظافة اتمع، واقعا يساعد على صيانة اخللق

وحنن ننظر إىل مسألة تعـدد      ،   فإذا استصحبنا معنا هذه اخلصائص األساسية يف النظام اإلسالمي        
 ؟ فماذا نرى .. الزوجات

تبـدو فيهـا     - تارخيية وحاضرة  - أن هناك حاالت واقعية يف جمتمعات كثرية       .. أوال  .. نرى
واحلـد األعلـى هلـذا       .. على عدد الرجال الصاحلني للـزواج     ،  زيادة عدد النساء الصاحلات للزواج    

 وهو يدور دائما  . االختالل الذي يعتري بعض اتمعات مل يعرف تارخييا أنه جتاوز نسبة أربع إىل واحد             
 . يف حدودها

هذا الواقع الذي ال جيدي فيه      . بنسب خمتلفة ،  الذي يقع ويتكرر وقوعه   ،   فكيف نعاجل هذا الواقع   
 ؟ اإلنكار

 ! ؟ حسب الظروف واملصادفات؟ أو نتركه يعاجل نفسه بنفسه؟  نعاجله ز الكتفني
اتفق ال يقول بـه     كما أن ترك اتمع يعاجل هذا الواقع حسبما         !  إن هز الكتفني ال حيل مشكلة     

 ! وحيترم اجلنس البشري، حيترم نفسه، إنسان جاد
  .. وال بد إذن من إجراء،  وال بد إذن من نظام

 :  وعندئذ جند أنفسنا أمام احتمال من ثالثة احتماالت
 مث تبقى واحدة أو أكثـر  .. أن يتزوج كل رجل صاحل للزواج امرأة من الصاحلات للزواج     - 1 

 ! ال تعرف الرجال - أو حيان - تقضي حياا، بدون زواج - الل الواقعةحسب درجة االخت -
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مث خيادن أو يسـافح     . أن يتزوج كل رجل صاحل للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا           - 2 
فيعرفن الرجل خدينا أو خليال     . من هؤالء اللوايت ليس هلن مقابل يف اتمع من الرجال         ،  واحدة أو أكثر  

 ! لظالميف احلرام وا
وأن تعـرف املـرأة     . أكثر من واحدة   - كلهم أو بعضهم   - أن يتزوج الرجال الصاحلون    - 3 

 ! يف وضح النور ال خدينة ووال خليلة يف احلرام والظالم، زوجة شريفة، األخرى الرجل
. بالقياس إىل املرأة اليت ال تعرف يف حياا الرجـال         ،  وضد الطاقة ،   االحتمال األول ضد الفطرة   

فاملسـألة  . ال يدفع هذه احلقيقة ما يتشدق به املتشدقون من استغناء املرأة عن الرجل بالعمل والكسب              و
، وألف عمـل  . أعمق بكثري مما يظنه هؤالء السطحيون املتحذلقون املتظرفون اجلهال عن فطرة اإلنسان           

ذلك مطالـب اجلسـد     سواء يف    .. وألف كسب ال تغين املرأة عن حاجتها الفطرية إىل احلياة الطبيعية          
؛ والرجل جيد العمل وجيد الكسـب      .. من السكن واألنس بالعشري   ،  وماطالب الروح والعقل  ،  والغريزة

فهما من نفـس     - يف هذا  - واملرأة كالرجل ،  ولكن هذا ال يكفيه فريوح يسعى للحصول على العشرية        
 ! واحدة

وضـد  ؛  تمع اإلسالمي العفيـف   وضد قاعدة ا  ؛   واالحتمال الثاين ضد اجتاه اإلسالم النظيف     
هم أنفسهم الذين يتعاملون علـى      ،  والذين ال حيفلون أن تشيع الفاحشة يف اتمع       . كرامة املرأة اإلنسانية  

بل جيدون من الكائدين هلذا     . ألم ال جيدون من يردعهم عن هذا التطاول       . ويتطاولون على شريعته  ،  اهللا
 ! الدين كل تشجيع وتقدير

ملواجهة الواقع الذي ال ينفـع      . خيتاره رخصة مقيدة  . الث هو الذي خيتاره اإلسالم     واالحتمال الث 
يف مواجهة اإلنسان   ،  خيتاره متمشيا مع واقعيته اإلجيابية    . وال تنفع فيه احلذلقة واالدعاء    ؛  فيه هز الكتفني  

ه يف التقاط   ومع منهج ،  ومع رعايته للخلق النظيف واتمع املتطهر      - بفطرته وظروف حياته   - كما هو 
 ! ولكن يف يسر ولني وواقعية. والرقي به يف الدرج الصاعد إىل القمة السامقة، اإلنسان من السفح

إىل آخـر   . وباألمس واليـوم والغـد    . قدميا وحديثا . يف اتمعات اإلنسانية   .. ثانيا ..  مث نرى 
 . ال سبيل إىل إنكاره كذلك أو جتاهله، واقعا يف حياة الناس. الزمان

بينما هي تقف يف املـرأة      . نرى أن فترة اإلخصاب يف الرجل متتد إىل سن السبعني أو ما فوقها             
فهناك يف املتوسط عشرون سنة من سين اإلخصاب يف حياة الرجـل ال             . عند سن اخلمسني أو حواليها    

حليـاة  امتـداد ا  ،  وما من شك أن من أهداف اختالف اجلنسني مث التقائهمـا          . مقابل هلا يف حياة املرأة    
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فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة        . وعمران األرض بالتكاثر واالنتشار   ،  باإلخصاب واإلنسال 
ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري       . أن نكف احلياة عن االنتفاع بفترة اإلخصاب الزائدة يف الرجال         

ال على سبيل    - هذه الرخصة  - لاملوضوع لكافة البيئات يف مجيع األزمان واألحوا       - أن يسن التشريع  
ويسـمح للحيـاة أن   ، ولكن على سبيل إجياد اال العام الذي يليب هذا الواقع الفطري،  اإللزام الفردي 

وهو توافق بني واقع الفطرة وبني اجتاه التشريع ملحوظ دائمـا يف التشـريع               .. تنتفع به عند االقتضاء   
وال تدرك مجيع   ،  ألن املالحظة البشرية القاصرة ال تنتبه له      ،  ريةال يتوافر عادة يف التشريعات البش     . اإلهلي

 . وال تراعي مجيع االحتماالت، وال تنظر من مجيع الزوايا، املالبسات القريبة والبعيدة
ما نراه أحيانا مـن رغبـة الـزوج يف أداء       - املرتبطة باحلقيقة السالفة   -  ومن احلاالت الواقعية  

مع رغبة الزوجني كليهما يف      - لعائق من السن أو من املرض      -  الزوجة عنها  مع رغبة ،  الوظيفة الفطرية 
 ؟ فكيف نواجه مثل هذه احلاالت - استدامة العشرة الزوجية وكراهية االنفصال

أو نواجههـا باحلذلقـة     ! ؟  وترك كل من الزوجني خيبط رأسه يف اجلدار       ؛   نواجهها ز الكتفني  
 ؟ الفارغة والتظرف السخيف

واحلذلقة والتظرف ال يتفقان مع جديـة احليـاة         . ال حيل مشكلة   - كما قلنا  - الكتفني إن هز   
  .. ومشكالا احلقيقية، اإلنسانية

 : أمام احتمال من ثالثة احتماالت - مرة أخرى -  وعندئذ جند أنفسنا
ونقـول  ! أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان           - 1 

 ! وال يتفق مع حق املرأة اليت عندك وال مع كرامتها، إن هذا ال يليق! عيب يا رجل: له
 ! أن نطلق هذا الرجل خيادن ويسافح من يشاء من النساء - 2 
  .. ونتوقى طالق الزوجة األوىل - وفق ضرورات احلال -  أن نبيح هلذا الرجل التعدد3 - 

ومثرتـه  . وضد احتمال الرجل العصيب والنفسـي     ،  ةوفوق الطاق ،   االحتمال األول ضد الفطرة   
هي كراهية احلياة الزوجية اليت تكلفه هـذا         - إذا حنن أكرهناه حبكم التشريع وقوة السلطان       - القريبة
ومـن  ،  الذي جيعل من البيـت سـكنا      ،  وهذه ما يكرهه اإلسالم    .. ومعاناة جحيم هذه احلياة   ،  العنت

 . الزوجة أنسا ولباسا
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ورفعهـا  ،  وضد منهجه يف ترقية احليـاة البشـرية       ،  لثاين ضد اجتاه اإلسالم اخللقي     واالحتمال ا 
 ! كي تصبح الئقة باإلنسان الذي كرمه اهللا على احليوان، وتطهريها وتزكيتها

، ويليب منهج اإلسالم اخللقي   ،   واالحتمال الثالث هو وحده الذي يليب ضرورات الفطرة الواقعية        
، وحيقق رغبة الزوجني يف اإلبقاء على عشرما وعلى ذكرياما        ،  ية الزوجية وحيتفظ للزوجة األوىل برعا   

 . وييسر على اإلنسان اخلطو الصاعد يف رفق ويسر وواقعية
حيث يكون أمامـه    . مع رغبة الزوج الفطرية يف النسل     ،   وشيء كهذا يقع يف حالة عقم الزوجة      

 : طريقان ال ثالث هلما
 . جة أخرى تليب رغبة اإلنسان الفطرية يف النسلأن يطلقها ليستبدل ا زو - 1 
 . ويبقي على عشرته مع الزوجة األوىل، أو أن يتزوج بأخرى - 2 

ولكن تسعا وتسـعني   . بإيثار الطريق األول   - ومن املتحذلقات  -  وقد يهذر قوم من املتحذلقني    
الطريـق  !  ذا الطريـق   من كل مائة سيتوجهن باللعنة إىل من يشري على الزوج          - على األقل  - زوجة

 - فقلما جتد العقيم وقد تبني عقمها راغبـا يف الـزواج           - الذي حيطم عليهن بيون بال عوض منظور      
، جتيء م الزوجة األخرى من زوجها     ،  وكثريا ما جتد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا يف األطفال الصغار         

 . ماا اخلاصفيمألون عليهم الدار حركة وجة أيا كان ابتئاسها حلر
وال ،  الـيت ال تصـغي للحذلقـة      ،   وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل احلياة الواقعية مبالبساا العمليـة        

وجدنا مظاهر   .. وال تستروح للهزل السخيف والتميع املنحل يف مواضع اجلد الصارم         ،  تستجيب للهذر 
 : مقيدة بذلك القيد، يف سن هذه الرخصة، احلكمة العلوية

 " فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة     - مثىن وثالث ورباع   -  طاب لكم من النساء    فانكحوا ما  " 
حتت ضغط الضرورات الفطرية     - وحتمي اتمع من اجلنوح   ؛  وواقع احلياة ،  فالرخصة تليب واقع الفطرة   

، والقيد حيمي احلياة الزوجية مـن الفوضـى واالخـتالل        .. إىل االحنالل أو املالل    - والواقعية املتنوعة 
وحيمي كرامة املرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط          ؛  حيمي الزوجة من اجلور والظلم    و

 . ويضمن العدل الذي حتتمل معه الضرورة ومقتضياا املريرة. كامل
مستحب بال مربر من    ،  إن التعدد مطلوب لذاته   : ال يقول ،   إن أحدا يدرك روح اإلسالم واجتاهه     

كما يتنقل اخلليـل  ، وإال التنقل بني الزوجات، وبال دافع إال التلذذ احليواين؛  اعيةضرورة فطرية أو اجتم   
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بال قيـد  ، وهو ليس متروكا للهوى. وحل يواجه مشكلة، إمنا هو ضرورة تواجه ضرورة    . بني اخلليالت 
 . الذي يواجه كل واقعيات احلياة، وال حد يف النظام اإلسالمي

إذا راح رجال يتخـذون مـن هـذه        . ستخدام هذه الرخصة   فإذا احنرف جيل من األجيال يف ا      
إذا أمسوا يتنقلون بني الزوجات كما يتنقل       . الرخصة فرصة إلحالة احلياة الزوجية مسرحا للذة احليوانية       

ولـيس  ؛  فليس ذلك شأن اإلسالم    .. يف هذه الصورة املريبة    " احلرمي " إذا أنشأوا . اخلليل بني اخلليالت  
ومل ،  إن هؤالء إمنا احندروا إىل هذا الدرك ألم بعدوا عن اإلسـالم            .. ون اإلسالم هؤالء هم الذين ميثل   

وال تسـيطر فيـه    ،  والسبب أم يعيشون يف جمتمع ال حيكمه اإلسـالم        . يدركوا روحه النظيف الكرمي   
وتأخذ الناس بتوجيهات اإلسـالم     ؛  تدين لإلسالم وشريعته  ،  جمتمع ال تقوم عليه سلطة مسلمة     . شريعته

 . وآدابه وتقاليده، قوانينهو
. هو املسؤول األول عن هذه الفوضـى      ،   إن اتمع املعادي لإلسالم املتفلت من شريعته وقانونه       

هو املسؤول األول عن اختاذ احلياة الزوجيـة  . يف صورته اهلابطة املريبة " احلرمي " هو املسؤول األول عن 
ومنـهج  ، وشريعة اإلسـالم ، لريد الناس إىل اإلسالمفمن شاء أن يصلح هذه احلال ف . مسرح لذة يمية  

من شاء االصـالح فلـريد النـاس إىل          .. فريدهم إىل النظافة والطهارة واالستقامة واالعتدال     ؛  اإلسالم
فاإلسالم نظام متكامل ال يعمل إال وهو كامـل         . اإلسالم ال يف هذه اجلزئية ولكن يف منهج احلياة كلها         

  .. شامل
أما العدل يف مشاعر القلوب     .  هو العدل يف املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة        والعدل املطلوب 

وهو العـدل    .. ألنه خارج عن إرادة اإلنسان    ،  فال يطالب به أحد من بين اإلنسان      ،  وأحاسيس النفوس 
ـ  - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النسـاء  :  " الذي قال اهللا عنه يف اآلية األخرى يف هذه السورة          و ول

هذه اآلية اليت حياول بعض الناس أن يتخـذوا          ..  " فتذروها كاملعلقة ،  فال متيلوا كل امليل    - حرصتم
، حىت تشرع األمر يف آيـة     ،  وشريعة اهللا ليست هازلة   . واألمر ليس كذلك  . منها دليال على حترمي التعدد    

؛ ملطلـوب يف اآليـة األوىل     فالعدل ا ! ذه الصورة اليت تعطي باليمني وتسلب بالشمال      ،  وحترمه يف آية  
وسائر ،  هو العدل يف املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة      ؛  والذي يتعني عدم التعدد إذا خيف أال يتحقق       

وحبيث ال تؤثر واحدة دون األخـرى       ؛  حبيث ال ينقص إحدى الزوجات شيء منها      ،  األوضاع الظاهرة 
يف الوقت الـذي مل     . يقوم به ،   عرفته البشرية  وهو أرفع إنسان   ع على حنو ما كان النيب     .. بشيء منها 

ال ،  ويؤثرها بعاطفـة قلبيـة خاصـة       ل أنه حيب عائشة  ،  يكن أحد جيهل من حوله وال من نسائه       
إمنا هي بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبـها         . فالقلوب ليست ملكا ألصحاا    .. تشاركها فيها غريها  
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فال ،  اللهم هذا قسمي فيما أملك    :  " فكان يقول . هيعرف دينه ويعرف قلب    ع وقد كان  .. كيف يشاء 
  .. )1( " تلمين فيما متلك وال أملك

ومل يـأمر   . أن اإلسالم مل ينشىء التعدد إمنا حـدده       ،   ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة      
وضـرورات الفطـرة   ، وأنه رخص فيه ملواجهة واقعيات احلياة البشـرية      . بالتعدد إمنا رخص فيه وقيده    

وقد يكون  . هذه الضرورات وتلك الواقعيات اليت ذكرنا بعض ما تكشف لنا حىت اآلن منها            . اإلنسانية
كما يقع يف كل تشريع     . ويف ظروف أخرى كذلك   ،  وراءها غريها تظهره أطوار احلياة يف أجيال أخرى       

يعاب كل ما وراءه    عن است ،  وقصر البشر يف فترة من فترات التاريخ      ،  أو توجيه جاء به هذا املنهج الرباين      
سواء أدركهما البشر   ،  فاحلكمة واملصلحة مفترضتان وواقعتان يف كل تشريع إهلي       . من حكمة ومصلحة  

 ! عن طريق اإلدراك البشري احملدود، يف فترة من فترات التاريخ اإلنساين القصري، أم مل يدركومها
 : ن عدم حتقق العدل مث ننتقل إىل اإلجراء الثاين الذي تنص عليه اآلية عند اخلوف م

  ..  " أو ما ملكت أميانكم، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة " 
ومل جيـز   !  أي إنه إن خيف عدم العدل يف التزوج بأكثر من واحدة تعني االقتصار على واحدة              

 . فالنص مل حيدد، من اإلماء زواجا أو تسريا " ما ملكت أميانكم " جتاوزها أو
. )2(زء الثاين من هذه الظالل وقفة قصرية أمام مسألة الـرق إمجـاال               ولقد سبق أن وقفنا يف اجل     

 . فلعله حيسن هنا أن نلم مبسألة االستمتاع باإلماء خاصة
فهو مؤهل من مؤهالت التحرير هلا      .  إن الزواج من مملوكة فيه رد العتبارها وكرامتها اإلنسانية        

 " أم ولد  " فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى       - حىت ولو مل يعتقها حلظة الزواج      - ولنسلها من سيدها  
 . أما ولدها فهو حر منذ مولده. وتصبح حرة بعد وفاته؛ وميتنع على سيدها بيعها

وصارت حرة بعد   ،  وامتنع بيعها  " أم ولد  " فإا إذا ولدت أصبحت   .  وكذلك عند التسري ا   
 . هذا ما كان حيدث عادةو، وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه. وفاة سيدها

على أنـه    ..  فالزواج والتسري كالمها طريق من طرق التحرير اليت شرعها اإلسالم وهي كثرية           
 فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة        . قد حييك يف النفس شيء من مسألة التسري هذه        

                                                 
 .  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي)1(
 .  من اجلزء الثاين231 - 230 صفحة )2(
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ب الشرعية اليت يعلنـها اإلمـام       وأن الضروة اليت اقتضت إباحة االسترقاق يف احلر        - كما بينا هناك   -
ألن مصري املسـلمات احلرائـر      ؛  هي ذاا اليت اقتضت إباحة التسري باإلماء      ،  املسلم املنفذ لشريعة اهللا   

 ! العفيفات حني يؤسرن كان شرا من هذا املصري
هلن مطالب فطرية ال بـد أن حيسـب   ،   على أنه حيسن أال ننسى أن هؤالء األسريات املسترقات        

فإما أن تتم تلبيـة      .. وال ميكن إغفاهلا يف نظام واقعي يراعي فطرة اإلنسان وواقعه         ،  يف حيان حساا  
كي ،  ما دام نظام االسترقاق قائما    ،  وإما أن تتم عن طريق تسري السيد      ،  هذه املطالب عن طريق الزواج    

حني يلبني حاجتـهن    ،  ال ضابط هلا  ،  والفوضى اجلنسية ،  ال ينشرن يف اتمع حالة من االحنالل اخللقي       
 . كما كانت احلال يف اجلاهلية، الفطرية عن طريق البغاء أو املخادنة

عن طريق الشراء واخلطف والنخاسـة       -  أما ما وقع يف بعض العصور من االستكثار من اإلماء         
 ومتضية الليايل احلمراء بـني قطعـان      ،  واختاذهن وسيلة لإللتذاذ اجلنسي البهيمي    ،  وجتميعهن يف القصور  

إىل آخر ما نقلته الينا األخبار الصادقة واملبالغ فيهـا علـى             .. وعربدة السكر والرقص والغناء   ،  اإلماء
وال جيـوز أن    . وال إحياء اإلسـالم   ،  وليس من فعل اإلسالم   . أما هذا كله فليس هو اإلسالم      .. السواء

  .. وال أن يضاف إىل واقعه التارخيي، حيسب على النظام اإلسالمي
هو الذي ينشأ وفق أصـول اإلسـالم وتصـوراته وشـرعته             " اإلسالمي " اقع التارخيي  إن الو 

أما ما يقع يف اتمـع الـذي ينتسـب إىل            "  .. اإلسالمي " هذا وحده هو الواقع التارخيي    . وموازينه
 . ألنه احنراف عنه، فال جيوز أن حيسب منه، خارجا على أصوله وموازينه، اإلسالم

إمنا ،  فاملسلمون مل ينشئوا اإلسالم   . املستقل خارج واقع املسلمني يف أي جيل      إن لإلسالم وجوده    
ومـن مث   . ونتاج من نتاجه  ،  واملسلمون فرع عنه  ،  اإلسالم هو األصل  . اإلسالم هو الذي أنشأ املسلمني    

فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي حيدد أصل النظام اإلسـالمي أو مفهـوم اإلسـالم                    
والـذي  ، إال أن يكون مطابقا لألصل اإلسالمي الثابت املستقل عن واقع الناس ومفهـومهم          . ياألساس

 . ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن اإلسالم، يقاس إليه واقع الناس يف كل جيل ومفهومهم
ومن املذاهب الـيت  ،  إن األمر ليس كذلك يف النظم األرضية اليت تنشأ ابتداء من تصورات البشر        

م يؤمنون به            - ا ألنفسهم يضعوفمظهر ،  وذلك حني يرتدون إىل اجلاهلية ويكفرون باهللا مهما ادعوا أ
ذلك  - وال إميان بغري هذه القاعدة الكبرية     ،  اإلميان األول باهللا هو استمداد األنظمة من منهجه وشريعته        
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يت حتدد مفهوم املذاهب اليت     هي ال ،  واألوضاع املتطورة يف أنظمتهم   ،  أن املفهومات املتغرية للناس حينئذ    
 . وطبقوها على أنفسهم، وضعوها ألنفسهم

إمنا صنعه للناس رب الناس وخـالقهم       ،   فأما يف النظام اإلسالمي الذي مل يصنعه الناس ألنفسهم        
فواقعهم إذن هو   ؛  فأما يف هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه           .. ورازقهم ومالكهم 

إمنا . فليس هذا واقعا تارخييا لإلسالم    ،  وإما أن ينحرفوا عنه أو جيانبوه كلية       " اإلسالمي " تارخييالواقع ال 
 ! هو احنراف عن اإلسالم

فعلى هذا االعتبـار تقـوم      .  وال بد من اإلنتباه إىل هذا االعتبار عند النظر يف التاريخ اإلسالمي           
اليت تعتـرب واقـع     ،  سائر النظريات التارخيية األخرى   وهي ختتلف متاما مع     ،  النظرية التارخيية اإلسالمية  

النظرية أو املـذهب يف      " تطور " وتبحث عن ،  هو التفسري العملي للنظرية أو املذهب     ،  اجلماعة الفعلي 
وتطبيـق  ! ويف املفهومات املتغرية هلذه النظرية يف فكر اجلماعـة     ،  هذا الواقع الفعلي للجماعة اليت تعتنقه     

يف حتديد املفهـوم اإلسـالمي   ، ويؤدي إىل أخطار كثرية، سالم ينايف طبيعته املتفردة هذه النظرة على اإل   
 . احلقيقي

 : إا اتقاء اجلور وحتقيق العدل ..  وأخريا تفصح اآلية عن حكمة هذه اإلجراءات كلها
  ..  " ذلك أدىن أال تعولوا " 

ونكاح غريهـن مـن      - تامىإن خفتم أال تقسطوا يف الي      - البعد عن نكاح اليتيمات    ..  ذلك
  .. أو ما ملكت أميانكم    - إن خفتم أال تعدلوا    - ونكاح الواحدة فقط   - مثىن وثالث ورباع   - النساء

 . أي ذلك أقرب أال تظلموا وأال جتوروا ..  " ذلك أدىن أال تعولوا" 
وهدف كـل جزئيـة مـن       ،  هو رائد هذا املنهج   ،   وهكذا يتبني أن البحث عن العدل والقسط      

وهي اللبنة األوىل للبناء االجتمـاعي      . والعدل أجدر أن يراعي يف احملضن الذي يضم األسرة         .. زئياتهج
، وفيه تدرج األجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف       ،  ونقطة االنطالق إىل احلياة االجتماعية العامة     ،  كله

 . )1(ال سالم فال عدل وال ود يف اتمع كله و، فإن مل يقم على العدل والود والسالم
|     |     | 

                                                 
 " . دار الشروق   " .."  السالم العاملي واإلسالم " يف كتاب " بيت سالم ال:  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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 - وقد أفرد هلن صدر هذه السورة ومساها بـامسهن         - مث يستطرد السياق يف تقرير حقوق النساء      
 : قبل أن يستكمل الكالم عن رعاية اليتامى اليت بدأ فيها

  ..  " فكلوه هنيئا مريئا، فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا. وآتوا النساء صدقان حنلة " 
وتنىب ء مبا كـان واقعـا يف        . يف صداقها ،  وحقا شخصيا ،  اآلية تنشىء للمرأة حقا صرحيا     وهذه  

واحدة منها كانت يف قبض الويل هلذا الصداق وأخذه         . اتمع اجلاهلي من هضم هذا احلق يف صور شىت        
 وهو أن يزوج الـويل    . وواحدة منها كانت يف زواج الشغار     ! وكأمنا هي صفقة بيع هو صاحبها     ؛  لنفسه

. واحـدة بواحـدة  . يف مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي يف والية هذا اآلخر      ،  املرأة اليت يف واليته   
؛ فحرم اإلسالم هذا الـزواج كليـة      ! كما تبدل يمة ببهيمة   . صفقة بني الوليني ال حظ فيها للمرأتني      

! سها وال يأخذه الـويل    والصداق حقا للمرأة تأخذه لنف    ،  وجعل الزواج التقاء نفسني عن رغبة واختيار      
وأوجب أن يؤديـه    . وواجبا ال ختلف فيه   ،  لتقبضه املرأة فريضة هلا   ،  وحتم تسمية هذا الصداق وحتديده    

كما يؤدي  . وارتياح خاطر ،  وأن يؤديه عن طيب نفس     - أي هبة خالصة لصاحبتها    - "  حنلة " الزوج
فهي  - كله أو بعضه   -  من صداقها  فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء        . اهلبة واملنحة 

والزوج يف حل من أخذ ما طابت نفـس         ؛  وراحة خاطر ،  تفعله عن طيب نفس   ؛  صاحبة الشأن يف هذا   
، فالعالقات بني الزوجني ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل        . وأكله حالال طيبا هنيئا مريئا    ،  الزوجة عنه 

 . لود الذي ال يبقى معه حرج من هنا أو من هناكوا، والسماحة النابعة من القلب، واالختيار املطلق
،  وذا اإلجراء استبعد اإلسالم ذلك الراسب من رواسب اجلاهلية يف شـأن املـرأة وصـداقها           

ويف الوقت ذاته مل جيفف ما بني املرأة ورجلـها مـن            . وكرامتها ومرتلتها ،  وحقها يف نفسها ويف ماهلا    
بل ترك للسماحة والتراضي واملودة أن تأخذ جمراهـا         ؛  لقانونومل يقمها على جمرد الصرامة يف ا      ،  صالت

 . وأن تبلل بنداوا جو هذه احلياة، يف هذه احلياة املشتركة
|     |     | 

الذي دعا إليه احلديث عن الزواج من اليتيمات ومن غريهن من            - فإذا انتهى من هذا االستطراد    
بعد أن قرر يف اآلية الثانية من السـورة         ،  ام ردها إليهم  يفصل يف أحك  ؛  عاد إىل أموال اليتامى    - النساء

 . مبدأ الرد على وجه اإلمجال
؛ أعطاها اهللا إياه لتقوم به    ،  مال اجلماعة  - قبل هذا  - إال أنه ،  ولو أنه مال اليتامى   ،   إن هذا املال  

، للمـال العـام   فاجلماعة هي املالكة ابتـداء      . وهي متكافلة يف االنتفاع ذا املال على أحسن الوجوه        
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ويظلـون ينتفعـون بـه       - بإذن من اجلماعة   - واليتامى أو مورثوهم إمنا ميلكون هذا املال الستثماره       
وامللكيـة   - راشدين يف تصريفه وتدبريه   ؛  ما داموا قادرين على تكثريه وتثمريه     ،  وينفعون اجلماعة معهم  

الذين ال حيسنون   ،  اء من اليتامى ذوي املال    أما السفه  - )1(الفردية حبقوقها وقيودها قائمة يف هذا اإلطار        
وإن بقيت هلـم ملكيتـهم       - وال حيق هلم التصرف فيه والقيام عليه      ،  فال يسلم هلم  ،  تدبري املال وتثمريه  

. إمنا يعود التصرف يف مال اجلماعة إىل من حيسن التصرف فيه من اجلماعـة  - الفردية فيه ال ترتع منهم 
الذي هو قاعدة التكافل العـام بـني األسـرة    ، حتقيقا للتكافل العائلي،  ميممع مراعاة درجة القرابة لليت    

 : وللسفيه حق الرزق والكسوة يف ماله مع حسن معاملته! الكربى
وقولوا هلم ،  وارزقوهم فيها واكسوهم  ،  وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما         " 
  ..  " قوال معروفا

وال حيتاج إىل حتديـد     ،  وأمر السفه والرشد ال خيفى عادة      - عد البلوغ ب - ويتبني السفه والرشد  
وتصرفات كل منهما   ،  فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك         . مفهومة بالنصوص 

وهـو   " النكاح:  " الذي يعرب عنه النص بكلمة    ،  فاالختبار يكون ملعرفة البلوغ   ؛  ال ختفى على اجلماعة   
 :  يؤهل هلا البلوغالوظيفة اليت
وال ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمـواهلم ، حىت إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى  " 

. ومن كان فقريا فليأكـل بـاملعروف    ،  ومن كان غنيا فليستعفف   . تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا    
 .  . " وكفى باهللا حسيبا، فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم

كـذلك  .  ويبدو من خالل النص الدقة يف اإلجراءات اليت يتسلم ا اليتامى أمواهلم عند الرشد             
 - بعـد البلـوغ    - مبجرد تبني الرشد  ،  يبدو التشديد يف وجوب املسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم        

ة إىل أكلها باإلسراف قبل     وعدم املبادر ،  واحملافظة عليها يف أثناء القيام عليها     ،  وتسليمها هلم كاملة ساملة   
إذا كان الـويل     - مع االستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليها        ! أن يكرب أصحاا فيتسلموها   

 ومع وجوب األشهاد يف حمضر التسليم      - إذا كان الويل حمتاجا    - واألكل منها يف أضيق احلدود     - غنيا
  ..  " كفى باهللا حسيباو:  " التذكري بشهادة اهللا وحسابه: وختام اآلية.. 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " العدالة االجتماعية يف اإلسالم :  " يف كتاب" سياسة املال :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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يشي مبا كان سائدا     .. وكل هذا التذكري والتحذير   ،  وكل هذا البيان املفصل   ،   كل هذا التشديد  
يف البيئة من اجلور على أموال اليتامى الضعاف يف اتمع ومبا كان حيتاج إليه تغيري هذا العرف السـائد                   

  .. تالعب عن أي طريقال يدع جماال لل، ومن بيان وتفصيل، من تشديد وتوكيد
؛ ويثبت معامل اإلسـالم   ،   وهكذا كان املنهج الرباين ينسخ معامل اجلاهلية يف النقوس واتمعات         

وهكذا كان يصـوغ اتمـع اجلديـد        . ويثبت مالمح اإلسالم  ،  وميحو مسات اجلاهلية يف وجه اتمع     
وجيعلها الضـمان األخـري لتنفيـذ       ،  تهيف ظالل تقوى اهللا ورقاب    ،  وشرائعه وقوانينه ،  ومشاعره وتقاليده 

 وكفى باهللا حسيبا  :  " وال ضمان ألي تشريع يف األرض بغري هذه التقوى وبدون هذه الرقابة           . التشريع
 " ..  

|     |     | 
ألن هؤالء  . إال التافه القليل   - يف الغالب  - ولقد كانوا يف اجلاهلية ال يورثون البنات وال الصبية        

حقـا لـذوي     - يف أصله  - فإذا شريعة اهللا جتعل املرياث    ! وال يردون عاديا  ،   فرسا وهؤالء ال يركبون  
وذلك متشيا مع نظرية اإلسالم يف التكافـل         - حسب مراتبهم وأنصبتهم املبينة فيما بعد      - القرىب مجيعا 

ب مكلف  فالقري .. الغنم بالغرم : وحسب قاعدة . ويف التكافل اإلنساين العام   ،  بني أفراد األسرة الواحدة   
فعدل إذن أن   ،  والتضامن معه يف دفع الديات عند القتل والتعويضات عند اجلرح         ،  إعالة قريبه إذا احتاج   

ويبدو تكاملـه   . واإلسالم نظام متكامل متناسق   . حبسب درجة قرابته وتكليفه به     - إن ترك ماال   - يرثه
  .. وتناسقه واضحا يف توزيع احلقوق والواجبات

ال ، وقد نسمع هنا وهناك لغطا حـول مبـدأ اإلرث     .. اإلرث بصفة عامة   هذه هي القاعدة يف     
 ! ومالبسات حياته الواقعية، مع اجلهل بطبيعة اإلنسان - سبحانه - يثريه إال التطاول على اهللا

يضع حدا هلـذا اللغـط علـى        ،   إن إدراك األسس اليت يقوم عليها النظام االجتماعي اإلسالمي        
  .. اإلطالق

ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى اإلسـالم           .. ذا النظام هي التكافل    إن قاعدة ه  
هذه امليول الـيت مل خيلقهـا اهللا عبثـا يف           . أن يقوم على أساس امليول الفطرية الثابتة يف النفس البشرية         

 . إمنا خلقها لتؤدي دورا أساسيا يف حياة اإلنسان، الفطرة
مل يصطنعها جيـل مـن      ؛  روابط فطرية حقيقية   - ة والبعيدة القريب - وملا كانت روابط األسرة   

واجلدال يف جدية هذه الروابط وعمقها وأثرهـا يف         ! ومل تصطنعها مجيع األجيال بطبيعة احلال     ؛  األجيال
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ملا كان األمـر     .. رفع احلياة وصيانتها وترقيتها كذلك ال يزيد على أن يكون مراء ال يستحق االحترام             
. لتكافل يف حميط األسرة هو حجر األساس يف بناء التكافل االجتمـاعي العـام             كذلك جعل اإلسالم ا   

فوق ما له من وظائف أخرى يف النظام        . وجعل اإلرث مظهرا من مظاهر ذلك التكافل يف حميط األسرة         
 . االقتصادي واالجتماعي العام

كافـل جـاءت     فإذا عجزت هذه اخلطوة أو قصرت عن استيعاب مجيع احلاالت احملتاجة إىل الت            
فإذا عجزت هذه جـاء دور الدولـة        . لتكملها وتقويها ،  اخلطوة التالية يف حميط اجلماعة احمللية املتعارفة      

وجهود اجلماعـة احملليـة     ،  جهود األسرة ،  املسلمة لتتوىل كل من قصرت يف إعالتهم وكفالتهم الكاملة        
أوال ألن التكافـل يف حمـيط        .. دولةوبذلك ال يلقى العبء كله على عاتق اجلهاز العام لل          .. احملدودة

تنمو حوهلا فضائل التعاون والتجـاوب      ،  األسرة أو يف حميط اجلماعة الصغرية خيلق مشاعر لطيفة رحيمة         
 - فضال على أن هذه املشاعر كسب إنساين ال يرفضه إال لئيم نكد خبيـث              - منوا طبيعيا غري مصطنع   

فشعور الفرد بأن جهـده   ..  آثارا طبيعية تالئم الفطرةأما التكافل يف حميط األسرة بصفة خاصة فينشىء      
فيكـون نتاجـه    ،  حيفزه إىل مضاعفة اجلهد    - وخباصة ذريته  - الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته     

فكل مـا ميلـك     . )1(ألن اإلسالم ال يقيم الفواصل بني الفرد واجلماعة         . للجماعة عن طريق غري مباشر    
  .. اعة كلها عندما حتتاجالفرد هو يف النهاية ملك للجم

 وهذه القاعدة األخرية تقضي على كل االعتراضات السطحية على توريث مـن مل يتعـب ومل                
مث هو كافل هذا املورث لـو       ،  فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة       -!  كما يقال  - يبذل جهدا 

متشـيا مـع قاعـدة      . ا حتتاج مث يف النهاية هو وما ميلك للجماعة عندم       . كان هذا حمتاجا وذاك ذا مال     
 . )2(التكافل العام 

فـإذا حنـن    . ليست مقصورة على املال    - وخباصة الذرية  -  مث إن العالقة بني املورث والوارث     
 . والوراثات األخرى بينهما، فما حنن مبستطيعني أن نقطع الوشائج األخرى، قطعنا وراثة املال

                                                 
يراجع فصل التكافل   و. حملمد قطب " اإلنسان بني املادية واإلسالم     : الفرد واتمع يف كتاب   :  يراجع بتوسع فصل   )1(

.  وفصل سياسة املال يف كتاب العدالة . ويف كتاب دراسات إسالمية للمؤلف    . االجتماعي يف كتاب العدالة االجتماعية    
 " . دار الشروق " 

 .  نفس السابق)2(
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إمنـا  . يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقارم املال وحده     ال  ،   إن الوالدين واألجداد واألقرباء عامة    
واالحنـراف  ،  واالستعدادات الوراثية للمرض والصحة   ،  يورثوم كذلك االستعدادات اخلرية والشريرة    

، وهذه الصفات تالحق الوارثني وتؤثر يف حيام      . إخل .. والذكاء والغباء ،  واحلسن والقبح ،  واالستقامة
وهم ال يعفوم من املرض واالحنراف      . فمن العدل إذن أن يورثوهم املال     .  أبدا وال تتركهم من عقابيلها   

 . أن تعفيهم من هذه الوراثات - بكل وسائلها - وال متلك الدولة، والغباء
ومن أجل غريها وهو كـثري مـن    -  من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية يف احلياة البشرية    

 : )1(رع اهللا قاعدة اإلرث ش - املصاحل االجتماعية األخرى
 - وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون     ،  للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون      " 

  ..  " مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
حـق اإلرث   ،  منذ أربعة عشـر قرنـا      " النساء " الذي أعطى اإلسالم به   ،   هذا هو املبدأ العام   

كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت اجلاهليـة تظلمهـم وتأكـل         - أمن ناحية املبد   - كالرجال
أما اإلسـالم   . ألن اجلاهلية كانت تنظر إىل األفراد حسب قيمتهم العملية يف احلرب واإلنتاج           . حقوقهم

وهي القيمة األساسية اليت    . حسب قيمته اإلنسانية   - أوال - "  اإلنسان " ينظر إىل ،  فجاء مبنهجه الرباين  
حسب تكاليفه الواقعية يف حميط األسرة ويف        - بعد ذلك  - مث ينظر إليه  ! ارقه يف حال من األحوال    ال تف 

 . حميط اجلماعة
|     |     | 

فيوجـد ذوو   ،  حيجب فيه بعض ذوي القرىب بعضـا       - كما سيجيء  - وملا كان نظام التوريث   
ن السياق يقرر للمحجـوبني     فإ،  ألن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم      ،  ولكنهم ال يرثون  ،  قرابة

، كي ال يروا املال يفرق وهـم حمرومـون        ،  تطييبا خلاطرهم  - إذا هم حضروا القسمة    - حقا ال حيدده  
كذلك يقرر لليتامى واملساكني مثل هذا احلق متشيا مـع          . واملودات القلبية ،  واحتفاظا بالروابط العائلية  

 : قاعدة التكافل العام
وقولـوا هلـم قـوال      ،  فارزقوهم منه ،  لقرىب واليتامى واملساكني  وإذا حضر القسمة أولوا ا     " 
  ..  " معروفا

                                                 
 .  نفس السابق)1(
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نسختها آيـات   ،  ما بني قوهلم إا منسوخة    .  وقد وردت يف هذه اآلية روايات شىت عن السلف        
إنـه  : وقوهلم،  إن مدلوهلا واجب مفروض   : وما بني قوهلم  . إا حمكمة : وقوهلم،  املرياث احملددة لألنصبة  

يف . ونرى أا حمكمة وواجبـة    ،  وحنن ال نرى فيها دليال للنسخ      .. طابت به أنفس الورثة   مستحب ما   
وعلى االجتاه اإلسالمي العـام يف      ،  معتمدين على إطالق النص من جهة     . مثل هذه احلاالت اليت ذكرنا    

 . الوهي شيء آخر غري أنصبة الورثة احملددة يف اآليات التالية على كل ح .. التكافل من جهة أخرى
|     |     | 

يعود إليه يف    .. يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى     ،  وقبل أن يأخذ السياق يف حتديد أنصبة الورثة       
أوالمها متس مكمن الرمحة األبوية واإلشفاق الفطـري علـى          : هذه املرة ليلمس القلوب ملستني قويتني     

، واخلوف من السـعري ، ن الرهبة من النار   والثانية متس مكا  . الذرية الضعاف وتقوى اهللا احلسيب الرقيب     
 : يف مشهد حسي مفزع

فليتقوا اهللا وليقولوا قـوال     . وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم          " 
  ..  " وسيصلون سعريا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوم نارا. سديدا

. قلوب اآلباء املرهفة احلساسية جتاه ذريتهم الصغار      . شغاف القلوب  وهكذا متس اللمسة األوىل     
كي يعطفهم هذا التصـور علـى       . ال راحم هلم وال عاصم    ،  بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري اجلناح    

فهم ال يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة        . بعد أن فقدوا اآلباء   ،  اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم    
مع توصيتهم بتقوى اهللا فيمن والهـم   .. كما وكلت إليهم هم أقدار هؤالء  ،  حياءإىل من بعدهم من األ    
. لعل اهللا أن يهييء لصغارهم من يتوىل أمرهم بـالتقوى والتحـرج واحلنـان             ،  اهللا عليهم من الصغار   

وهم يربوم ويرعوم كما يرعون أمـواهلم       ،  وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا يف شأن اليتامى قوال سديدا        
  .. عهمومتا

 وصورة السعري يف اية املطاف     .. صورة النار يف البطون   : فهي صورة مفزعة  ،   أما اللمسة الثانية  
وإن مصريهم إلىل النار فهي النار تشـوي البطـون   . وإم ليأكلون هذه النار .. نار .. إن هذا املال .. 

وحـىت  ، حتسها البطون واجللودهي النار جمسمة حىت لتكاد    . هي النار من باطن وظاهر    . وتشوي اجللود 
 ! وهي تشوي البطون واجللود، لتكاد تراها العيون

خلصـتها  . بإحياءاا العنيفة العميقة فعلها يف نفوس املسلمني    ،   ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية    
وأشاعت فيها اخلـوف والتحـرج      . هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب      . من رواسب اجلاهلية  
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كانوا يرون فيها النار اليت حـدثهم اهللا         .. بأموال اليتامى  - أي مساس  - احلذر من املساس  والتقوى و 
 ! فعادوا جيفلون أن ميسوها ويبالغون يف هذا اإلجفال. عنها يف هذه النصوص القوية العميقة اإلحياء

إن :  " ملا نزلـت  : قال ب عن ابن عباس  ،  عن سعيد بن جبري   ،   من طريق عطاء بن السائب    
، فعزل طعامه من طعامـه    ،  انطلق من كان عنده يتيم     .. اآلية ..  " ذين يأكلون أموال اليتامى ظلما    ال

فذكروا . فاشتد ذلك عليهم  . حىت يأكله أو يفسد   ،  فيحبس له ،  فجعل يفضل الشيء  ،  وشرابه من شرابه  
لطوهم وإن ختـا  ،  إصالح هلم خـري   : قل. ويسألونك عن اليتامى  :  " فأنزل اهللا  ع ذلك لرسول اهللا  

فخلطـوا طعـامهم     " اآليـة  "  .. ولو شاء اهللا ألعنتكم   ،  واهللا يعلم املفسد من املصلح    . فإخوانكم
  .. وشرام بشرام، بطعامهم

وطهرها من غبش اجلاهليـة    ؛  إىل ذلك األفق الوضيء   ،   وكذلك رفع املنهج القرآين هذه الضمائر     
  .. ذلك التطهري العجيب

|     |     | 
فتدل هـذه الوصـية   ؛ حيث يبدأ بوصية اهللا للوالدين يف أوالدهم     . ىل نظام التوارث  واألن جنيء إ  

كما تدل على أن هذا النظام كلـه        ؛  أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أوالدهم       - سبحانه - على أنه 
ال أن  وليس هلم إ  . وبني األقرباء وأقارم  ،  فهو الذي حيكم بني الوالدين وأوالدهم     ؛  مرده إىل اهللا سبحانه   

الذي تعىن السورة كلها     " الدين " وأن هذا هو معىن    .. وأن ينفذوا وصيته وحكمه   ،  يتلقوا منه سبحانه  
يوصـيكم اهللا يف أوالدكـم      :  " كذلك يبدأ بتقرير املبدأ العام للتوارث      .. ببيانه وحتديده كما أسلفنا   
ويف ،  يف ظل تلك احلقيقة الكليـة      ،وتوزيع األنصبة ،  مث يأخذ يف التفريع    ..  " للذكر مثل حظ األنثيني   

، أوالمها خاصة بالورثة من األصـول والفـروع       : ويستغرق هذا التفصيل آيتني    .. ظل هذا املبدأ العام   
مث جتيء بقية أحكام الوراثة يف آخر آية يف السورة اسـتكماال            . والثانية خاصة حباالت الزوجية والكاللة    

 :  ]وسنعرضها يف موضعها[  لبعض حاالت الكاللة
فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما        . للذكر مثل حظ األنثيني   : يوصيكم اهللا يف أوالدكم    " 

 إن كان له ولد    - وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك      . وإن كانت واحدة فلها النصف    . ترك
بعد وصية  من   - فإن كان له إخوة فألمه السدس     . فألمه الثلث ،  وورثه أبواه ،  فإن مل يكن له ولد     -

فريضة من اهللا إن اهللا كـان       . آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا        - يوصي ا أو دين   
فإن كان هلن ولـد فلكـم      - إن مل يكن هلن ولد     - ولكم نصف ما ترك أزواجكم     .. عليما حكيما 
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 -  يكن لكم ولد   إن مل  - وهلن الربع مما تركتم    - من بعد وصية يوصني ا أو دين       - الربع مما تركن  
وإن كـان رجـل      - من بعد وصية توصون ا أو دين       - فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم       

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم      . فلكل واحد منهما السدس   ،  وله أخ أو أخت   ،  أو امرأة ،  يورث كاللة 
  " هللا عليم حليم  وا،  وصية من اهللا  ،  غري مضار  - من بعد وصية يوصى ا أو دين       - شركاء يف الثلث  

 .. 
اهللا : قـل . يستفتونك:  " ونصها،  مضافا إليهما اآلية الثالثة اليت يف اية السورة       ،   هاتان اآليتان 

إن مل   - وهو يرثهـا  . فلها نصف ما ترك   ،  وله أخت ،  إن امرؤ هلك ليس له ولد     : يفتيكم يف الكاللة  
فللذكر مثـل   ،  وإن كانوا إخوة رجاال ونساء    . فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك       - يكن هلا ولد  
  ..  " واهللا بكل شيء عليم، يبني اهللا لكم أن تضلوا. حظ األنثيني

أما التفريعات فقد جاءت     - أي علم املرياث   - هذه اآليات الثالث تتضمن أصول علم الفرائض      
هنا جمال الدخول يف هذه     وليس  . واجتهد الفقهاء يف بقيتها تطبيقا على هذه األصول       ،  السنة ببعضها نصا  

، بتفسري هـذه النصـوص     - يف ظالل القرآن   - فنكتفي - التفريعات والتطبيقات فمكاا كتب الفقه    
  .. والتعقيب على ما تتضمنه من أصول املنهج اإلسالمي

  "  ..  .. للذكر مثل حظ األنثيني: يوصيكم اهللا يف أوالدكم " 
وإىل اجلهة اليت   ،   األصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض      إىل - كما ذكرنا  -  وهذا االفتتاح يشري  

فإذا فرض هلم فإمنا يفرض هلـم       ،  كما يشري إىل أن اهللا أرحم بالناس من الوالدين باألوالد         ،  صدرت منها 
  .. ما هو خري مما يريده الوالدون باألوالد

  ..  وكال املعنيني مرتبطان ومتكامالن
كما أنه هـو     - وهو الذي يقسم املرياث بني الناس     ،   يفرض وهو الذي ،   إن اهللا هو الذي يوصي    

ومـن عنـد اهللا تـرد        - وكما أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة      ،  الذي يوصي ويفرض يف كل شيء     
وهو توزيـع أمـواهلم      - وعن اهللا يتلقى الناس يف أخص شؤون حيام       ،  التنظيمات والشرائع والقوانني  

فليس هناك دين للناس إذا مل يتلقوا يف شؤون حيام          . ذا هو الدين  وه - وتركام بني ذريتهم وأوالدهم   
من  - جل أو حقر   - إذا هم تلقوا يف أي أمر من هذه األمور        ،  وليس هناك إسالم  ؛  كلها من اهللا وحده   

وتكون اجلاهلية اليت جاء اإلسالم ليقتلع جذورها مـن حيـاة   ، إمنا يكون الشرك أو الكفر  . مصدر آخر 
 . الناس
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وهو ،  ومنه ما يتعلق بأخص شؤوم     - وحيكم به يف حياة الناس    ،  ويفرضه،  ا يوصي به اهللا    وإن م 
، مما يقسمونه هم ألنفسـهم    ،  هلو أبر بالناس وأنفع هلم     - قسمة أمواهلم وتركام بني ذريتهم وأوالدهم     

 - فهـذا  .. احلناوإمنا حنن أعرف مبص   . إمنا خنتار ألنفسنا  : فليس للناس أن يقولوا    .. وخيتارونه لذريام 
 ! وادعاء ال يزعمه إال متوقح جهول، وتعامل على اهللا، وتبجح، هو يف الوقت ذاته توقح - فوق أنه باطل

 ..  " يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حـظ األنثـيني          " [:  "  قال العويف عن ابن عباس    
 كرهها الناس ،  واألبوين،  واألنثى،  كرللولد الذ ،  وذلك أنه ملا نزلت الفرائض اليت فرض اهللا فيها ما فرض          

وليس . ويعطى الغالم الصغري  ،  وتعطى االبنة النصف  ،  تعطى املرأة الربع أو الثمن    : وقالوا - أو بعضهم  -
أو ،  ينسـاه  ع لعل رسول اهللا  ،  اسكتوا عن هذا احلديث   ! وال جيوز الغنيمة  ،  من هؤالء أحد يقاتل القوم    

وال ،  وليست تركب الفـرس   ،  تعطى اجلارية نصف ما ترك أبوها     ،  يا رسول اهللا  : فقالوا! نقول له فيغري  
وال يعطـون   ،  وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية     - وليس يغين شيئا  ،  ويعطى الصيب املرياث  . تقاتل القوم 

  .. رواه ابن أيب حامت وابن جرير .. ]ويعطونه األكرب فاألكرب ، املرياث إال ملن قاتل القوم
وهي تواجه فريضـة اهللا     ؛  الذي كان حييك يف بعض الصدور     ،  لية العربية  فهذا كان منطق اجلاه   

وهي تواجه   - ومنطق اجلاهلية احلاضرة الذي حييك يف بعض الصدور اليوم         .. وقسمته العادلة احلكيمة  
كيف نعطي املال ملن    : فيقول. لعله خيتلف كثريا أو قليال عن منطق اجلاهلية العربية         - فريضة اهللا وقسمته  

؛ وال يلتـزم األدب   ،  كالمها ال يدرك احلكمـة     .. وهذا املنطق كذاك  ؟  كد فيه ويتعب من الذراري    مل ي 
 ! وكالمها جيمع من مث بني اجلهالة وسوء األدب

  ..  " للذكر مثل حظ األنثيني " 
علـى  ،  فإم يأخذون مجيع التركـة    ،   وحني ال يكون للميت وارث إال ذريته من ذكور وإناث         

 . وللذكر نصيبني اثنني، صيبا واحداأساس أن للبنت ن
بني أعباء  ،  إمنا األمر أمر توازن وعدل    .  وليس األمر يف هذا أمر حماباة جلنس على حساب جنس         

، فالرجـل يتـزوج امـرأة     : ويف النظام االجتماعي اإلسالمي   ،  الذكر وأعباء األنثى يف التكوين العائلي     
أما هي فإمـا أن تقـوم    ... وهي مطلقة منه، وهي معه، ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه يف كل حالة 

وليست مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء يف       . وإما أن يقوم ا رجل قبل الزواج وبعده سواء        ،  بنفسها فقط 
ويف النظـام   ،  ضعف أعباء املـرأة يف التكـوين العـائلي         - على األقل  - فالرجل مكلف  .. أي حال 

.  العدل كما يبدو التناسق بني الغنم والغرم يف هذا التوزيع احلكـيم            ومن مث يبدو  . االجتماعي اإلسالمي 
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وزعزعة للنظـام  ، ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع اهللا من ناحية أخرى           
 . االجتماعي واألسري ال تستقيم معها حياة

 :  ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن األصول
 .  " وإن كانت واحدة فلها النصف، نتني فلهن ثلثا ما تركفإن كن نساء فوق اث " 

فإن كان له بنـت واحـدة فلـها         . وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان     ،   فإذا مل يكن له ذرية ذكور     
أو . أو األخ ألب  . أو األخ الشقيق  . األب أو اجلد  : مث ترجع بقية التركة إىل أقرب عاصب له        .. النصف

 .  ..أو أبناء األصول. العم
 وهذا يثبت الثلثني للبنـات     ..  " فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك        :  "  والنص يقول 

أما إثبات الثلثني للبنتني فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على األخـتني يف                - إذا كن فوق اثنتني    -
 . اآلية اليت يف آخر السورة

اجه من طرق عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن            فأما السنة فقد روى أبو داود والترمذي وابن م        
هاتان ابنتا سعد بن    ،  يا رسول اهللا  : فقالت ع إىل رسول اهللا  ،  جاءت امرأة سعد بن الربيع    [ : قال. جابر
وال ينكحان إال   ؛  وأن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماال       ؛  قتل أبومها معك يف يوم أحد شهيدا      ،  الربيع

، إىل عمهمـا   ع فأرسل رسول اهللا  . فرتلت آية املرياث   " يقضي اهللا يف ذلك   " :  فقال: قال. وهلما مال 
  .. ] " وما بقي فهو لك، وأمهما الثمن، اعط ابنيت سعد الثلثني:  " فقال

هلما الثلثان يف هـذه     ،  فدل هذا على أن البنتني فأكثر     . للبنتني بالثلثني  ع  فهذه قسمة رسول اهللا   
 . احلالة

فـإن كانتـا    :  " وهو أنه ملا ورد يف اآلية األخرى عن األختني        ؛  ه القسمة  وهناك أصل آخر هلذ   
وقـد  . قياسا على األختني  ،  كان إعطاء البنتني الثلثني من باب األوىل       ..  " اثنتني فلهما الثلثان مما ترك    

 . سويت البنت الواحدة باألخت الواحدة كذلك يف هذه احلالة
يف احلـاالت    - عند وجودمها  - جييء بيان نصيب األبوين    وبعد االنتهاء من بيان نصيب الذرية       

 : مع وجود الذرية ومع عدم وجودها. املختلفة
فإن مل يكن له ولد وورثـه      - إن كان له ولد    - وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك       " 

 .  " فإن كان له إخوة فألمه السدس. أبواه فألمه الثلث
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  : واألبوان هلما يف اإلرث أحوال
فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الـذكر أو          ،  أن جيتمعا مع األوالد   :  احلال األول 

فإذا مل يكن للميت إال بنت واحـدة        . للذكر مثل حظ األنثيني   : للولد الذكر مع أخته األنثى أو أخواته      
فيجمـع  ،  بوأخذ األب السدس اآلخر بالتعصي    . ولألبوين لكل واحد منهما السدس    ،  فرض هلا النصف  

ويأخذ كـل   ،  أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثني       . له يف هذه احلالة بني الفرض والتعصيب      
 . واحد من األبوين السدس

. وينفرد األبوان بـاملرياث   ،  أال يكون للميت ولد وال إخوة وال زوج وال زوجة         :  واحلال الثاين 
فلو كان مـع  . فيكون قد أخذ مثل حظ األم مرتني     ،  بويأخذ األب الباقي بالتعصي   ،  فيفرض لألم الثلث  

إما ثلـث التركـة     [  وأخذت األم الثلث  . أو الزوجة الربع  ،  األبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف      
وأخـذ األب مـا      ]كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خالف بني األقوال الفقهية               

 . قل نصيبه عن نصيب األميتبقى بعد األم بالتعصيب على أال ي
أو مـن   ،  سواء كانوا من األبوين أو من األب       - هو اجتماع األبوين مع اإلخوة    :  واحلال الثالث 

 - ولكنهم؛  ألنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر        ،  فإم ال يرثون مع األب شيئا      - األم
ويأخذ األب ما تبقـى     . م السدس فقط  فيفرض هلا معه  . حيجبون األم عن الثلث إىل السدس      - مع هذا 

فيفرض هلـا   ،  أما األخ الواحد فال حيجب األم عن الثلث       . إن مل يكن هناك زوج أو زوجة      . من التركة 
 . كما لو مل يكن هناك ولد وال إخوة، الثلث معه

 :  ولكن هذه األنصبة كلها إمنا جتيء بعد استيفاء الوصية أو الدين
  ..  " دينمن بعد وصية يوصي ا أو  " 

 أمجع العلماء من السلف واخللف على أن الدين مقدم على الوصية          :  "  قال ابن كثري يف التفسري    
فال بد من استيفائه من مال املورث الـذي         . ألنه يتعلق حبق اآلخرين   . وتقدمي الدين مفهوم واضح   "  .. 
وقد شدد اإلسالم يف إبراء الذمة من        .وتربئة لذمة املدين  ،  توفية حبق الدائن  ،  ما دام قد ترك ماال    ،  استدان
ومن الطمأنينـة يف جـو      ،  ومن الثقة يف املعاملة   ،  كي تقوم احلياة على أساس من حترج الضمري       ؛  الدين

 : حىت بعد وفاته، فجعل الدين يف عنق املدين ال تربأ منه ذمته، اجلماعة
أتكفر عـين   ،  يل اهللا أرأيت إن قتلت يف سب    . يا رسول اهللا  : قال رجل : قال ا  عن أيب قتادة  

:  " مث قـال   " . إن قتلت وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر       . نعم:  " ع فقال رسول اهللا  ؟  خطاياي
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أخرجه مسـلم   [  "  .. فإن جربيل أخربين بذلك   . إال الدين . نعم:  " فقال. فأعاد عليه " ؟    كيف قلت 
 . ]ومالك والترمذي والنسائي 

صلوا على صاحبكم فإن    :  " ع فقال. برجل ليلصلي عليه   ع أيت النيب :  وعن أيب قتادة كذلك   
 . فصلى عليه. بالوفاء: قلت" ؟  بالوفاء:  " قال. هو علي يا رسول اهللا: فقلت " عليه دينا

وقد جعلت الوصية لتاليف بعض احلاالت اليت حيجـب   .  وأما الوصية فألن إرادة امليت تعلقت ا      
أو تكون هناك مصـلحة عائليـة يف توثيـق          ؛  جوبون معوزين وقد يكون احمل  . فيها بعض الورثة بعضا   

وال . وال وصية لوارث  . وإزالة أسباب احلسد واحلقد والرتاع قبل أن تنبت       ؛  العالقات بينهم وبني الورثة   
 . ويف هذا ضمان أال جيحف املورث بالورثة يف الوصية. وصية يف غري الثلث

 : ملقاصد ويف اية اآلية جتيء هذا اللمسات املتنوعة ا
إن اهللا كـان عليمـا      . فريضة مـن اهللا   . آباءكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا        " 
  ..  " حكيما

فهنالك من تـدفعهم عاطفتـهم   .  واللمسة األوىل لفتة قرآنية لتطييب النفوس جتاه هذه الفرائض    
وفيهم من يغالب هذا الضعف     . أكربألن الضعف الفطري جتاه االبناء      ،  األبوية إىل إيثار االبناء على اآلباء     

وفيهم من حيتار ويتأرجح بـني الضـعف الفطـري          . باملشاعر األدبية واألخالقية فيميل إىل إيثار اآلباء      
كذلك قد تفرض البيئة مبنطقها العريف اجتاهات معينة كتلك اليت واجه ا بعضـهم               .. والشعور األديب 

فأراد اهللا سبحانه أن يسكب يف القلوب كلها         .. من قبل وقد أشرنا إىل بعضها     ،  تشريع اإلرث يوم نزل   
وأم ال يدرون أي األقرباء     ؛  بإشعارها أن العلم كله هللا    ؛  وملا يفرضه اهللا  ،  راحة الرضى والتسليم ألمر اهللا    

 : وال أي القسم أقرب هلم مصلحة. أقرب هلم نفعا
  ..  " آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " 
إمنا هي مسألة   . فاملسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة      . لمسة الثانية لتقرير أصل القضية     وال

 : الدين ومسألة الشريعة
  ..  " فريضة من اهللا " 
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واهللا هـو الـذي     . واهللا هو الذي أعطى األرزاق واألموال     .  فاهللا هو الذي خلق اآلباء واألبناء     
وال أن حيكمـوا    ،  وليس للبشر أن يشـرعوا ألنفسـهم      . وهو الذي يشرع  ،  وهو الذي يقسم  ،  يفرض
 ! كما أم ال يعرفون مصلحتهم، هواهم

  ..  " إن اهللا كان عليما حكيما " 
مع أنـه هـو      - جتيء لتشعر القلوب بأن قضاء اهللا للناس      .  وهي اللمسة الثالثة يف هذا التعقيب     

 - فاهللا حيكم ألنه عليم   . ى العلم واحلكمة  فهو كذلك املصلحة املبنية عل     - األصل الذي ال حيل هلم غريه     
 . وهم يتبعون اهلوى - واهللا يفرض ألنه حكيم - وهم ال يعلمون

حموره . لرد األمر إىل حموره األصيل    ،   وهكذا تتواىل هذه التعقيبات قبل االنتهاء من أحكام املرياث        
:  " والرضى حبكمه . الفرائض منه وتلقي  . فهو االحتكام إىل اهللا    " الدين " الذي حيدد معىن  . االعتقادي

  ..  " إن اهللا كان عليما حكيما. فريضة من اهللا
 :  مث ميضي يبني بقية الفرائض

فإن كان هلن ولد فلكم الربع ممـا         - إن مل يكن هلن ولد     - ولكم نصف ما ترك أزواجكم     " 
فإن كان   - كم ولد إن مل يكن ل    - وهلن الربع مما تركتم   . من بعد وصية يوصني ا أو دين       - تركن

  ..  " –من بعد وصية توصون ا أو دين  - لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
 ذكرا أو أنثى   -  والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس هلا ولد           

للزوجـة  وأوالد البنني   . فللزوج ربع التركة   - واحدا أو أكثر  ،  ذكرا أو أنثى   - فأما إذا كان هلا ولد     -
وأوالدها من زوج آخر حيجبون الزوج كـذلك مـن          . حيجبون الزوج من النصف إىل الربع كأوالدها      

 . كما سبق. وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين مث الوصية .. النصف إىل الربع
. ذكرا أو أنثـى    - فإن كان له ولد    - إن مات عنها بال ولد     -  والزوجة ترث ربع تركة الزوج    

 فإن هذا حيجبها من الربع إىل الـثمن        - وكذلك أبناء ابن الصلب   . منها أو من غريها   . دداواحدا أو متع  
  .. والوفاء بالدين مث الوصية مقدم يف التركة على الورثة.. 

 . كلهن شريكات يف الربع أو الثمن، والزوجتان والثالث واألربع كالزوجة الواحدة
 : ث كاللة واحلكم األخري يف اآلية الثانية حكم من يور



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

58

. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السـدس         - أو امرأة  - وإن كان رجل يورث كاللة     " 
  ..  " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار

عـن صـلة    - ال من أصوله وال من فروعـه     -  واملقصود بالكاللة من يرث امليت من حواشيه      
أقول فيهـا   : عن الكاللة فقال   ا وقد سئل أبو بكر   . ه ليست مثل صلة األصول والفروع     ضعيفة ب 

الكاللة : واهللا ورسوله بريئان منه   . وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان     . فإن يكن صوابا فمن اهللا    . برأيي
اه ابـن   رو[ . إين ألستحيي أن أخالف أبا بكر يف رأي رآه        : فلما ويل عمر قال   . من ال ولد له وال والد     

  .. ]جرير وغريه عن الشعيب 
وصح عن غري واحـد عـن ابـن         . وهكذا قال علي وابن مسعود    :  "  قال ابن كثري يف التفسري    

وبه يقـول   . وبه يقول الشعيب والنخعي واحلسن وقتادة وجابر بن زيد واحلكم         . وزيد ابن ثابت  ،  عباس
ومجهـور السـلف    ،  واألئمة األربعـة  ،  عةوهو قول الفقهاء السب   . والبصرة،  وأهل الكوفة ،  أهل املدينة 
  "  .. وقد حكى اإلمجاع عليه غري واحد. بل مجيعهم. واخللف

. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السـدس         - أو امرأة  - وإن كان رجل يورث كاللة     " 
  ..  " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث

األبوين أو من األب وحده لورثا وفق مـا ورد          فلو كانا من     - أي من األم   -  وله أخ أو أخت   
. ال السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثـى         : يف اآلية األخرية من السورة للذكر مثل حظ األنثيني        

ال  - السدس لكل من الذكر أو األنثـى       - إذ أم يرثون بالفرض   . فهذا احلكم خاص باألخوة من األم     
 : ا يفضل منها بعد الفرائضوهو أخذ التركة كلها أو م، بالتعصيب
  ..  " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث " 

وإن كان  . والقول املعمول به هو أم يرثون يف الثلث على التساوي         .  مهما بلغ عددهم ونوعهم   
ولكن األول أظهر ألنه يتفق مع      . للذكر مثل حظ األنثيني   : يرثون يف الثلث   - حينئذ - هناك قول بأم  

  ..  " فلكل واحد منهما السدس:  " املبدأ الذي قررته اآلية نفسها يف تسوية الذكر باألنثى
 : بقية الورثة من وجوه - من مث -  واإلخوة ألم خيالفون

 . أن ذكورهم وإناثهم يف املرياث سواء:  أحدها
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 جد وال ولد وال     فال يرثون مع أب وال    . أم ال يرثون إال أن يكون ميتهم يورث كاللة        :  والثاين
 . ولد ابن

 . أم ال يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم:  والثالث
  ..  " غري مضار - من بعد وصية يوصى ا أو دين " 

مع تقدمي الدين على    . لتقام على العدل واملصلحة   .  حتذيرا من أن تكون الوصية لإلضرار بالورثة      
  .. كما أسلفناوتقدميهما معا على الورثة . الوصية

  : - كما جاء يف اآلية األوىل -  مث جييء التعقيب يف اآلية الثانية
  ..  " واهللا عليم حليم. وصية من اهللا " 

صادرة  " وصية من اهللا   " فهذه الفرائض  .. وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره      
فهي واجبة الطاعة ألا صادرة      .. ادرة عن علم  ص. وال تتبع اهلوى  ،  ال تنبع من هوى   . ومردها إليه ؛  منه

وهي واجبة القبول ألا صادرة من املصدر الوحيـد        . من املصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع       
 . الذي عنده العلم األكيد

|     |     | 
فهو الكفر  وإال  ،  قاعدة التلقي من اهللا وحده    . توكيد بعد توكيد للقاعدة األساسية يف هذه العقيدة       

 . والعصيان واخلروج من هذا الدين
حيـث  .  وهذا ما تقرره اآليتان التاليتان يف السورة تعقيبا ائيا على تلك الوصـايا والفـرائض              

 : يسميها اهللا باحلدود
. ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار خالدين فيهـا            . تلك حدود اهللا   " 

 وله عذاب مهني  ،  ن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها         وم. وذلك الفوز العظيم  
 " ..  

، وفـق علمـه وحكمتـه     ،  اليت شرعها اهللا لتقسيم التركات    ،  وتلك التشريعات ،   تلك الفرائض 
تلك حـدود    ..  " والعالقات االقتصادية واالجتماعية يف اتمع    ،  ولتنظيم العالقات العائلية يف األسرة    

ولتكون هي احلكم يف التوزيـع      ،  حدود اهللا اليت أقامها لتكون هي الفيصل يف تلك العالقات          ..  " اهللا
 . والتقسيم
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كما يترتب علـى تعـديها      .  ويترتب على طاعة اهللا ورسوله فيها اجلنة واخللود والفوز العظيم         
  .. وعصيان اهللا ورسوله فيها النار واخللود والعذاب املهني

ب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية يف تشريع جزئـي كتشـريع               ملاذا تترت ؟   ملاذا
 ؟ وحد من حدوده، ويف جزئية من هذا التشريع؛ املرياث

  .. ملن ال يعرف حقيقة هذا األمر وأصله العميق ..  إن اآلثار تبدو أضخم من الفعل
ليها يف مقدمة التعريـف  وقد أشرنا إ.  إن هذا األمر تتوىل بيانه نصوص كثرية يف السورة ستجيء    

ولكن ال بـأس أن     . وحد اإلسالم ،  وشرط اإلميان ،  وهي النصوص اليت تبني معىن الدين      - ذه السورة 
يف هذا التعقيب علـى     ،  مبناسبة هاتني اآليتني اخلطريتني    - على وجه اإلمجال   - نستعجل بيان هذا األمر   

 : آييت املواريث
بل يف دين اهللا كله منذ أن أرسل رسله للناس منـذ فجـر               - اإلسالم -  إن األمر يف هذا الدين    

 ؟ وملن الربوبية على هؤالء الناس؟ ملن األلوهية يف هذه األرض: إن األمر يف دين اهللا كله هو .. التاريخ
وكل شيء  . يترتب كل شيء يف أمر هذا الدين      ،   وعلى اإلجابة عن هذا السؤال يف صيغتيه هاتني       

 ! يف أمر الناس أمجعني
 ؟ وملن الربوبية؟ ملن األلوهية 

 . وهو الدين، وهو اإلسالم، فهو اإلميان إذن - بال شريك من خلقه -  هللا وحده
 . فهو الشرك إذن أو الكفر املبني، أو لشركاء من خلقه دونه،  لشركاء من خلقه معه

هي العبودية مـن  و. فهي الدينونة من العباد هللا وحده،   وأما إن تكن األلوهية والربوبية هللا وحده      
فـاهللا   .. وهي األتباع ملنهج اهللا وحده بال شـريك       ،  وهي الطاعة من البشر هللا وحده     . الناس هللا وحده  

واهللا وحده هـو   . واهللا وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم      . وحده هو الذي خيتار للناس منهج حيام      
        م وأنظمة جمتمعاأفـرادا أو   - ولـيس لغـريه    .. مالذي يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حيا

ألن هذا احلـق هـو مقتضـى األلوهيـة     . شيء من هذا احلق إال باالرتكان إىل شريعة اهللا     - مجاعات
 . ومظهرها البارز احملدد خلصائصها املميزة. والربوبية

 -!  شركة مع اهللا أو أصالة مـن دونـه   -  وأما أن تكن األلوهية أو الربوبية ألحد من خلق اهللا 
. وهي الطاعة من البشـر لغـري اهللا       . وهي العبودية من الناس لغري اهللا     . ي الدينونة من العباد لغري اهللا     فه
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ال يستندون يف   ،  اليت يضعها ناس من البشر    ،  وذلك باالتباع للمناهج واألنظمة والشرائع والقيم واملوازين      
ومن مث فال    .. ون منها السلطان  يستمد،  إمنا يستندون إىل أسناد أخرى    ؛  وضعها إىل كتاب اهللا وسلطانه    

  .. إمنا هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان. وال إسالم، وال إميان، دين
ومن مث يستوي أن يكون اخلروج على حدود اهللا يف أمـر   ..  هذا هو األمر يف مجلته ويف حقيقته 

والشريعة كلـها هـي      - على ذلك املعىن   - ألن األمر الواحد هو الدين     .. أو يف الشريعة كلها   ،  واحد
بكـل   - أهي إخالص األلوهية والربوبية هللا     .. فالعربة بالقاعدة اليت تستند إليها أوضاع الناس       .. الدين

أو استقالل خلقه دونه باأللوهية والربوبية بعضـهم علـى          . أو إشراك أحد من خلقه معه      - خصائصها
أـم   - دون واقعهـم  - ت ألسـنتهم ومهما ردد! مهما ادعوا ألنفسهم من الدخول يف الدين      . بعض

 ! مسلمون
الذي يربط بني توزيع أنصبة من التركـة       ،  اليت يشري إليها هذا التعقيب    ،   هذه هي احلقيقة الكبرية   

وبني جنة جتري من حتتها األار خالـدين        . أو معصية اهللا ورسوله   ،  وبني طاعة اهللا ورسوله   ،  على الورثة 
 ! ونار خالدة وعذاب مهني؛ فيها

وتعرضها عرضـا   ،  يف هذه السورة  ،  اليت تتكىء عليها نصوص كثرية    ،  هذه هي احلقيقة الكبرية    و
 . وال يقبل التأويل، ال يقبل املماحكة، صرحيا حامسا

 وهذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم يف هذه األرض لـريوا             
 ! من هذا الدينوأين حيام ، أين هم من هذا اإلسالم

|     |     | 
بعد ما ذكرناه عـن هـذا       ؛  مث ال بد كذلك من إضافة كلمة جمملة عن نظام اإلرث يف اإلسالم            

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصـيب ممـا         :  " النظام عندما تعرضنا لآلية اليت تقرر املبدأ العام       
  ..  " ظ األنثينيللذكر مثل ح:  " وما ذكرناه كذلك عن مبدأ ..  " اكتسنب

ومع واقعيـات احليـاة     ؛   إن هذا النظام يف التوريث هو النظام العادل املتناسق مع الفطرة ابتداء           
عرفتـه البشـرية يف     ،  يبدو هذا واضحا حني نوازنه بأي نظام آخـر        . العائلية واإلنسانية يف كل حال    

 . رض على اإلطالقيف أية بقعة من بقاع األ، أو جاهليتها احلديثة، جاهليتها القدمية
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ويوزع األنصبة على قدر واجـب كـل فـرد يف           ،   إنه نظام يراعي معىن التكافل العائلي كامال      
 - بعد أصحاب الفروض كالوالـد والوالـدة   - فعصبة امليت هم أوىل من يرثه  . األسرة يف هذا التكافل   

 . ومتكامل،  نظام متناسقفهو. ومن يؤدي عنه يف الديات واملغارم، ألم هم كذلك أقرب من يتكفل به
فال حيرم امرأة وال صغريا ـرد       .  وهو نظام يراعي أصل تكوين األسرة البشرية من نفس واحدة         

يرعى كذلك مبـدأ     - كما بينا يف الفقرة األوىل     - ألنه مع رعايته للمصاحل العملية    . أنه امرأة أو صغري   
 . بقدر أعبائه يف التكافل العائلي واالجتماعيفال مييز جنسا على جنس إال . الوحدة يف النفس الواحدة

فيقدم الذريـة يف    . وفطرة اإلنسان بصفة خاصة   ،  وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة احلية بصفة عامة       
فهـو أوىل   . ألن اجليل الناشىء هو أداة االمتداد وحفظ النوع       . اإلرث على األصول وعلى بقية القرابة     

بل جعل  . ومل حيرم بقية القرابات   ،  ومع هذا فلم حيرم األصول     - ةمن وجهة نظر الفطرة احلي     - بالرعاية
 . مع مراعاة منطق الفطرة األصيل. لكم نصيبه

يف  - وخباصة اإلنسـان  -  وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك يف تلبية رغبة الكائن احلي     
ويطمـئن  ،   يليب هذه الرغبة   ومن مث هذا النظام الذي    . وأن ميتد يف هذا النسل    ،  أن ال تنقطع صلته بنسله    

وأن ،  إىل أن نسله لن حيرم من مثرة هذا العمل        ،  اإلنسان الذي بذل جهده يف ادخار شيء من مثرة عمله         
يف  - ومما يضمن لألمـة النفـع والفائـدة       ،  مما يدعوه إىل مضاعفة اجلهد    . جهده سريثه أهله من بعده    

دأ التكافل االجتماعي العام الصريح القوي يف       مع عدم اإلخالل مبب   . من هذا اجلهد املضاعف    - جمموعها
 . هذا النظام

وإعـادة توزيعهـا مـن      ،  على رأس كل جيل   ،   وأخريا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة املتجمعة      
كما يقع يف األنظمة الـيت جتعـل         - فال يدع جماال لتضخم الثروة وتكدسها يف أيد قليلة ثابتة         . جديد

وهو من هذه الناحية أداة متجـددة الفاعليـة يف           - ه يف طبقات قليلة   أو حتصر ،  املرياث ألكرب ولد ذكر   
هـذا   .. دون تدخل مباشر من السـلطات     ،  ورده إىل االعتدال  ،  إعادة التنظيم االقتصادي يف اجلماعة    

فأما هذا التفتيت   . التدخل الذي ال تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من احلرص والشح             
وهـذا هـو   ! ألنه مياشي فطرا وحرصها وشـحها ، فيتم والنفس به راضية ؛  زيع املتجدد املستمر والتو 

 ! ! ! )1(الفارق األصيل بني تشريع اهللا هلذه النفس وتشريع الناس 
|     |     | 

                                                 
 " . دار الشروق .  " العدالة االجتماعية يف اإلسالم: يف كتاب" سياسة املال :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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ِإن شِهدواْ فَأَمِسكُوهن   والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم فَاستشِهدواْ علَيِهن أَربعةً منكُم فَ         + 
 واللَّذَانَ يأِْتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما فَـِإن       15ِفي الْبيوِت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سِبيالً           

 ِإنما التوبةُ علَى اللِّه ِللَِّذين يعملُونَ السوَء        16 تابا وأَصلَحا فَأَعِرضواْ عنهما ِإنَّ اللّه كَانَ توابا رِحيما        
 ولَيسِت التوبةُ   17ِبجهالٍَة ثُم يتوبونَ ِمن قَِريٍب فَأُولَـِئك يتوب اللّه علَيِهم وكَانَ اللّه عِليماً حِكيماً              

ذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ ِإني تبت اآلنَ والَ الَِّذين يموتونَ وهـم             ِللَِّذين يعملُونَ السيئَاِت حتى إِ    
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ يِحلُّ لَكُم أَن تِرثُواْ النساء كَرهـا             18كُفَّار أُولَـِئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَِليما       

 نلُوهضعالَ توِف فَـِإن               ورعِبـالْم نوهاِشرعٍة ونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيِإالَّ أَن ي نوهمتيا آتِض معواْ ِبببذْهِلت 
ٍج مكَانَ   وِإنْ أَردتم اسِتبدالَ زو    19كَِرهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه ِفيِه خيرا كَِثريا           

 وكَيف تأْخذُونـه    20زوٍج وآتيتم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تأْخذُواْ ِمنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتاناً وِإثْماً مِبيناً             
 ما نكَـح آبـاؤكُم مـن         والَ تنِكحواْ  21وقَد أَفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وأَخذْنَ ِمنكُم ميثَاقًا غَِليظًا          

 حرمت علَيكُم أُمهـاتكُم وبنـاتكُم       22النساء ِإالَّ ما قَد سلَف ِإنه كَانَ فَاِحشةً ومقْتا وساء سِبيالً            
تكُم الالَِّتي أَرضعنكُم وأَخـواتكُم     وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالَتكُم وبنات اَألِخ وبنات اُألخِت وأُمها       

               فَِإن لَّم م ِبِهنلْتخالالَِّتي د آِئكُمسن نوِركُم مجالالَِّتي ِفي ح كُماِئببرو آِئكُمِنس اتهأُمِة واعضالر نم
أَبناِئكُم الَِّذين ِمن أَصالَِبكُم وأَن تجمعواْ بين اُألختيِن        تكُونواْ دخلْتم ِبِهن فَالَ جناح علَيكُم وحالَِئلُ        

  _23إَالَّ ما قَد سلَف ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيما 
|     |     | 

يعاجل تنظيم حياة اتمع املسلم واستنقاذه من رواسب اجلاهلية         ،  مضى الشوط األول من السورة    
يعاجل نظام التوارث يف    ،  ويف حميط اجلماعة  ،  لضمانات لليتامى وأمواهلم وأنفسهم يف حميط األسرة      بإقامة ا 

، وهـو الوهيـة اهللا للبشـر      : ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إىل مصدرمها األساسي       ،  احمليط العائلي 
، على قاعدة األسرة  وإقامة اتمع اإلنساين    ،  وإرادته من خلقهم مجيعا من نفس واحدة      ،  وربوبيته للناس 

وجمـازام علـى    ،  وردهم يف كل شؤون حيام إىل حدود اهللا وعلمه وحكمته         . وعلى أساس التكافل  
 . أساس طاعته يف هذا كله أو معصيته

، واستنقاذه من رواسب اجلاهليـة    ،   فأما هذا الشوط الثاين فيمضي يف تنظيم حياة اتمع املسلم         
مع فتح بـاب    ،  من الرجال والنساء  ،  وعزل العناصر امللوثة اليت تقارفها    ،  بتطهري هذا اتمع من الفاحشة    

مث باستنقاذ املـرأة   .. ويرجع إىل اتمع نظيفا عفيفا   ،  التوبة ملن يشاء من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر        
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حىت تقوم األسرة على أسـاس      ،  ومن عسف وظلم  ،  مما كانت ترزح حتته يف اجلاهلية من خسف وهوان        
 .. على أرض صلبة ويف جو نظيـف عفيـف         - وقاعدته األسرة  - ومن مث يقوم اتمع   ،  سليم ركني 

 . ببيان احملرمات يف الشريعة اإلسالمية وبيان ما وراءهن من احلالل، وأخريا ينظم جانبا من حياة األسرة
 . وينتهي هذا اجلزء كذلك،  وذا البيان ينتهي هذا الشوط

|     |     | 
فـإن شـهدوا   . فاستشهدوا علـيهن أربعـة مـنكم   ،  ني الفاحشة من نسائكم   والاليت يأت  " 

. واللذان يأتياا منكم فآذومها   . أو جيعل اهللا هلن سبيال    ،  حىت يتوفاهن املوت  ،  فأمسكوهن يف البيوت  
  ..  " إن اهللا كان توابا رحيما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما

عزل  - يف أول األمر   - وقد اختار ؛   اتمع وتنظيفه  يف تطهري ،   إن اإلسالم ميضي هنا على طريقه     
الذين ،  وإيذاء الرجال . مىت ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة    ،  وإبعادهن عن اتمع  ،  الفاحشات من النسوة  
 - فيما بعـد  - مث اختار. ومل حيدد نوع اإليذاء ومداه. ويعملون عمل قوم لوط  ،  يأتون الفاحشة الشاذة  

، ب الرجال أيضا عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد يف آية سـورة النـور    عقاب هؤالء النسوة وعقا   
واهلدف األخري من هذه أو تلك هـو صـيانة          . وهي الرجم ،  وكما جاءت ا السنة أيضا    ؛  وهي اجللد 

 . واحملافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا، اتمع من التلوث
اليت يتعذر معها الظلم واخلطأ     ،  انات ويف كل حالة ويف كل عقوبة يوفر التشريع اإلسالمي الضم         

 . تؤثر يف حياة الناس تأثريا خطريا، يف عقوبات خطرية؛ واألخذ بالظن والشبهة
فإن شهدوا فأمسكوهن   . والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم         " 

  ..  " يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال
 "  من نسـائكم  :  " فهو حيدد النساء اللوايت ينطبق عليهن احلد      . ص دقة واحتياط بالغان    ويف الن 

أي  - "  من رجـالكم :  " وحيدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل        - أي املسلمات  -
ويتعني من تطلب إلـيهم     . فحسب هذا النص يتعني من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل           - املسلمني

 . شهادة على وقوعهال
بل ال بد   . رجاال غري مسلمني   - حني يقعن يف اخلطيئة    -  إن اإلسالم ال يستشهد على املسلمات     

ويتبعـون  ،  وخيضعون لشـريعته  ،  يعيشون فيه . من هذا اتمع املسلم   . منكم. من أربعة رجال مسلمني   
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ألنـه غـري    ،  مر شهادة غري املسلم   وال جتوز يف هذا األ    . ويعرفون ما فيه ومن فيه    ،  ويهمهم أمره ،  قيادته
وال مصلحة له وال غرية كذلك على نظافة هذا         ،  وغري موثوق بأمانته وتقواه   ،  مأمون على عرض املسلمة   

، وقد بقيت هذه الضمانات يف الشهادة حني تغـري احلكـم          . وال على إجراء العدالة فيه    ،  اتمع وعفته 
  .. وأصبح هو اجللد أو الرجم

  ..  " سكوهن يف البيوتفإن شهدوا فأم " 
  .. وال يزاولن نشاطا، وال يتزوجن، وال يلوثنه،  ال خيتلطن باتمع

  ..  " حىت يتوفاهن املوت " 
 . وهن على هذه احلال من اإلمساك يف البيوت،  فينتهي أجلهن

  ..  " أو جيعل اهللا هلن سبيال " 
مما يشعر أن هذا ليس احلكـم    .. مبا يشاء أو يتصرف يف أمرهن     ،  أو يغري عقوبتهن  ،   فيغري ما ن  

وأنه يتوقع صدور حكم آخـر      . ومالبسات يف اتمع خاصة   ،  وإمنا هو حكم فترة معينة    ،  النهائي الدائم 
ويف حديث رسـول    ،  فتغري احلكم كما ورد يف سورة النور      ،  وهذا هو الذي وقع بعد ذلك     . ثابت دائم 

 . قيق اجلرميةوإن مل تتغري الضمانات املشددة يف حت ع اهللا
عن حطان بـن    ،  عن احلسن ،  عن قتادة ،  حدثنا سعيد ،  حدثنا حممد بن جعفر   :  قال اإلمام أمحد  

، إذا نزل عليه الـوحي أثـر عليـه         ع كان رسول اهللا  : قال. عن عبادة بن الصامت   ،  عبد اهللا الرقاشي  
 .. خذوا عـين   " :فلما سري عنه قال، فأنزل اهللا عليه عز وجل ذات يوم     . وتغري وجهه ،  وكرب لذلك 

والبكر جلد  . الثيب جلد مائة ورجم باحلجارة    . والبكر بالبكر ،  الثيب بالثيب  .. قد جعل اهللا هلن سبيال    
، عن حطـان  ،  عن احلسن ،  وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة         "  .. مائة مث نفي سنة   

البكـر  : قد جعل اهللا هلن سبيال     .خذوا عين . خذوا عين :  " ولفظه ع عن النيب . عن عبادة بن الصامت   
وقد ورد عـن السـنة       "  .. والثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة     . بالبكر جلد مائة وتغريب عام    

وكذلك . رمجهما ومل جيلدمها   ع أن النيب : العملية يف حادث ماعز والغامدية كما ورد يف صحيح مسلم         
فـدلت سـنته     .. فقضى برمجهما ومل جيلدمها    ،يف حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم يف قضيتهما       

 : العملية على أن هذا هو احلكم األخري
 " فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما         . واللذان يأتياا منكم فآذومها    " 

 . 
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احشة مها الرجالن يأتيان الف    "  ... واللذان يأتياا منكم  :  "  واألوضح أن املقصود بقوله تعاىل    
هو الشـتم   :  " فآذومها:  " وقال ابن عباس وسعيد بن جبري وغريمها       ا وهو قول جماهد  . الشاذة

 ! والتعيري والضرب بالنعال
  ..  " فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " 

تعديل أساسي يف الشخصية والكينونة والوجهـة والطريـق          - كما سيأيت  -  فالتوبة واإلصالح 
وهذا هـو  . وتكف اجلماعة عن إيذاء هذين املنحرفني الشاذين      ،   مث تقف العقوبة   ومن. والعمل والسلوك 

 . أي الكف عن اإليذاء: االعراض عنهما يف هذا املوضع
 :  واإلمياءة اللطيفة العميقة

  ..  " إن اهللا كان توابا رحيما " 
 للناس مـن    ليس. وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة واإلصالح       ،   وهو الذي شرع العقوبة   

وهـو  . إمنا هم ينفذون شريعة اهللا وتوجيهه  . وليس هلم من األمر شيء يف األخرية      ،  األمر شيء يف األوىل   
 . يقبل التوبة ويرحم التائبني. تواب رحيم

هي توجيه قلوب العباد لالقتباس من خلق اهللا والتعامـل فيمـا            ،   واللمسة الثانية يف هذه اإلمياءة    
أمام ؛  فينبغي هلم أن يكونوا هم فيما بينهم متساحمني رمحاء        ،   كان اهللا توابا رحيما    وإذا. بينهم ذا اخللق  

فهنا . وليس رمحة بالفاحشني  ،  إنه ليس تساحما يف اجلرمية    . وأعقبه التوبة واإلصالح  ،  الذنب الذي سلف  
وعـدم  ،  وقبـوهلم يف اتمـع    ،  ولكن مساحة ورمحة بالتائبني املتطهرين املصلحني     . ال تسامح وال رمحة   

 - فينبغـي ،  وأصلحوا حاهلم بعده  ،  وتطهروا منه ،  تذكريهم وتعيريهم مبا كان منهم من ذنب تابوا عنه        
ونسيان جرميتهم حىت ال تـثري يف نفوسـهم       ،  مساعدم على استئناف حياة طيبة نظيفة كرمية       - حينئذ

، واللجاج يف اخلطيئـة ، اسمما قد حيمل بعضهم على االنتكاس واالرتك    ؛  التأذي كلما واجهوا اتمع ا    
 . والنقمة عليه يف ذات األوان، وتلويث اتمع، واإلفساد يف األرض. وخسارة أنفسهم يف الدنيا واآلخرة

 فروى أهل السنن حديثا مرفوعا عن ابن عبـاس         - فما بعد  -  وقد عدلت هذه العقوبة كذلك    
 . ] "  فاقتلوا الفاعل واملفعول بهمن رأيتموه يعمل عمل قوم لوط:  " ع قال رسول اهللا[ : قال ب

ولقد جـاءت  ؛  وتبدو يف هذه األحكام عناية املنهج اإلسالمي بتطهري اتمع املسلم من الفاحشة   
، وسلطة تقوم علـى شـريعة اهللا      ،  فاإلسالم مل ينتظر حىت تكون له دولة يف املدينة        : هذه العناية مبكرة  
وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة      :  "  يف سورة اإلسراء املكية    فقد ورد النهي عن الزنا    . وتتوالها بالتنفيذ 
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 ...   " قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالم خاشعون       :  " كما ورد يف سورة املؤمنون     " وساء سبيال 
 ..  " إال على أزواجهم أو ما ملكت إميام فإم غـري ملـومني           . والذين هم لفروجهم حافظون   " 

 . سورة املعارجوكرر هذا القول يف 
فلم يسن العقوبات هلذه اجلرمية     ؛  ومل تكن له فيها سلطة    ،   ولكن اإلسالم مل تكن له يف مكة دولة       

ومل يعترب النواهي والتوجيهـات     ،  إال حني استقامت له الدولة والسلطة يف املدينة       ،  اليت ى عنه يف مكة    
يدرك أن النـواهي    ،  ن اإلسالم دين واقعي   أل. وصيانة اتمع من التلوث   ،  وحدها كافية ملكافحة اجلرمية   
وإن الدين هو املنهج    . ويدرك أن الدين ال يقوم بدون دولة وبدون سلطة        ،  والتوجيهات وحدها ال تكفي   

بال سلطة  ،  وليس جمرد مشاعر وجدانية تعيش يف الضمري      ،  أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية       
 ! ر معلومودستو، وبال منهج حمدد، وبال تشريع

أخذت هذه العقيـدة تكـافح      ،   ومنذ أن استقرت العقيدة اإلسالمية يف بعض القلوب يف مكة         
وسلطة تقـوم   ،  فلما أن أصبحت لإلسالم دولة يف املدينة      . وتطهرها وتزكيها ،  اجلاهلية يف هذه القلوب   

 صون اتمـع    أخذ يزاول سلطته يف   ،  وحتقق يف األرض منهج اهللا يف صورة حمددة       ،  على شريعة معلومة  
فاإلسالم كما قلنا ليس جمرد      - إىل جانب التوجيه واملوعظة    - من الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب     

سلطان ينفذ يف واقع احلياة ذلـك االعتقـاد          - إىل جانب ذلك   - إمنا هو ،  اعتقاد وجداين يف الضمري   
 . وال يقوم أبدا على ساق واحدة، الوجداين

على عكس ما رسخ خطأ يف بعض األذهـان مـن أن   .  من عند اهللا وكذلك كان كل دين جاء 
منـهج  . فالدين منهج للحياة  ! كال .. وبغري سلطان ،  وبغري نظام ،  هناك أديانا مساوية جاءت بغري شريعة     

يتلقون التصور االعتقادي والقـيم     . ويتلقون فيه من اهللا وحده    ،  يدين الناس فيه هللا وحده    . واقعي عملي 
وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقـوة        . يتلقون الشرائع اليت تنظم حيام العملية     كما  ،  األخالقية

لتكـون  . وحتمي اتمع من رجس اجلاهلية    ،  وتؤدب اخلارجني عليها وتعاقبهم   ،  السلطان يف حياة الناس   
آهلـة   - يف صورة من الصور    - أي ال تكون هناك آهلة غريه     . ويكون الدين كله هللا   ،  الدينونة هللا وحده  

وأميـا  . فاإلله هو الذي يصنع هذا كلـه      . والشرائع واألنظمة ،  وتضع هلم القيم واملوازين   ،  تشرع للناس 
وما من دين من عند      .. خملوق ادعى لنفسه احلق يف شيء من هذا فقد ادعى لنفسه األلوهية على الناس             

ومن مث فإنه ما من دين من       .  .ويباشرها،  وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى    ،  اهللا يسمح لبشر أن يكون إهلا     
 ! وبال سلطان ينفذ به هذه الشريعة، بال شريعة عملية، عند اهللا جييء اعتقادا وجدانيا صرفا
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بتطهري اتمع عـن طريـق التشـريع        ؛   وهكذا أخذ اإلسالم يف املدينة يزاول وجوده احلقيقي       
واليت عدلت  ،  اليت تضمنتها هذه السورة   على حنو ما رأينا يف هذه األحكام        . والعقوبة والتأديب ،  والتنفيذ
 . كما أرادها اهللا. مث استقرت على ذلك التعديل، فيما بعد

والتشـدد الظـاهر يف   ؛  وال عجب يف هذه العناية الظاهرة بتطهري اتمع من هـذه الفاحشـة            
ة الـيت   كما نرى يف جاهليتنا احلاضر     - يف كل زمان   - فالسمة األوىل للجاهلية  . مكافحتها بكل وسيلة  

واعتبـار  . بال ضابط من خلق أو قانون     ،  واالنطالق البهيمي ،  هي الفوضى اجلنسية   - تعم وجه األرض  
ال يقـف يف وجههـا إال        " احلرية الشخصـية   " هذه االتصاالت اجلنسية الفوضوية مظهرا من مظاهر      

 ! وال خيرج عليها إال متزمت! متعنت
 " البهيميـة  " وال يتساحمون يف حريتهم   ،  كلها " نيةاإلنسا "  ولقد يتسامح اجلاهليون يف حريام    

ولكنهم يهبون يف وجه من يريد أن ينظم هلـم حريتـهم            ،  وقد يتنازلون عن حريام تلك كلها     ! هذه
 ! البهيمية ويطهرها

وعلـى إفسـاد    ،   ويف اتمعات اجلاهلية تتعاون مجيع األجهزة على حتطيم احلواجز األخالقيـة          
وعلـى  ، وعلى تزيني الشهوات البهيمية ووضع العناوين الربيئة هلا    ،  النفس اإلنسانية الضوابط الفطرية يف    

وعلـى تـوهني ضـوابط    ، ودفعه إىل اإلفضاء العملي بال ضابط   ،  إهاجة السعار اجلنسي بشىت الوسائل    
وعلى ترذيل املشاعر الفطرية السليمة الـيت تشـمئز مـن           ،  وضوابط اتمع ورقابته  ،  األسرة ورقابتها 

 ! وعلى متجيد هذه الشهوات ومتجيد العري العاطفي واجلسدي والتعبريي، هوات العاريةالش
 كل هذا من مسات اجلاهلية اهلابطة اليت جاء اإلسالم ليطهر املشاعر البشرية واتمعات البشـرية      

هلـا  والذي يراجع إشعار امرىء القيس يف جاهلية العرب جيد         .. وهي هي بعينها مسة كل جاهلية     . منها
كما جيد هلا نظائر يف اآلداب والفنون املعاصرة         .. نظائر يف إشعار اجلاهلية اإلغريقية واجلاهلية الرومانية      
، وتبذل املرأة ،  كما أن الذي يراجع تقاليد اتمع     ! يف جاهلية العرب واجلاهليات األخرى املعاصرة أيضا      

،  وحديثها جيد بينها كلها شبها ورابطـة       وفوضى االختالط يف مجيع اجلاهليات قدميها     ،  وجمون العشاق 
 ! وتتخذ هلا شعارات متقاربة، وجيدها تنبع من تصورات واحدة

كمـا   -  ومع أن هذا االنطالق البهيمي ينتهي دائما بتدمري احلضارة وتدمري األمة اليت يشيع فيها   
كما يقع اليوم يف احلضارة     و - واحلضارة الفارسية قدميا  ،  واحلضارة الرومانية ،  وقع يف احلضارة اإلغريقية   

وقد أخذت تتهاوى على الرغم من مجيـع مظـاهر التقـدم         ،  األوروبية ويف احلضارة األمريكية كذلك    
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كما يبـدو مـن    - وإن كانوا يشعرون. األمر الذي يفزع العقالء هناك   . الساحق يف احلضارة الصناعية   
 ! )1(بأم أعجز من الوقوف يف وجه التيار املدمر  - أقواهلم

، يندفعون إىل اهلاويـة    - يف كل زمان ويف كل مكان      - فإن اجلاهليني ،   مع أن هذه هي العاقبة    
وال يقبلون أن يقف حاجز واحـد يف طريـق          ،  كلها أحيانا  " اإلنسانية " ويقبلون أن يفقدوا حريام   

 ! حليواينوال يفقدوا حق االنطالق ا، ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد " . البهيمية " حريتهم
بل ! إمنا هي العبودية للميل احليواين واالنتكاس إىل عامل البهيمة        . وليس حرية ،   وهو ليس انطالقا  

اليت جتعل للوظيفة اجلنسية مواسم ال تتعداها يف        ،  بقانون الفطرة  - يف هذا  - فاحليوان حمكوم ! هم أضل 
بـل األنثـى الـذكر إال يف موسـم          فال تق . وجتعلها مقيدة دائما حبكمة اإلخصاب واإلنسال     ،  احليوان

وضـبط  ؛  أما اإلنسان فقد تركه اهللا لعقله     ! وال يهاجم الذكر األنثى إال وهي على استعداد       ،  اإلخصاب
ومل يصبح قادرا على كـبح مجـاح        ،  ضعف عقله أمام الضغط   ،  فمىت انطلق من العقيدة   . عقله بعقيدته 

إال ،  ندفاع وتطهري وجه اتمع من هذا الرجس      ومن مث يستحيل ضبط هذا اال     . الرتوة املنطلقة يف كيانه   
وسلطة تأخذ اخلارجني املتبجحني بالتأديـب      ،  وسلطان يستمد من هذه العقيدة    ،  بعقيدة متسك بالزمام  

 . الكرمي على اهللا " اإلنسان " وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إىل مقام. والعقوبة
كما تعيش بال سلطة تقـوم علـى هـذه          ،  تعيش بال عقيدة  ،  ة واجلاهلية اليت تعيش فيها البشري    

ألن أحـدا ال يسـتجيب      ؛  ومن مث يصرخ العقالء يف اجلاهليات الغربية وال يستجيب هلم أحد          ،  العقيدة
وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال    . لكلمات طائرة يف اهلواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية         

وتنفـذ  ،  ن أحدا ال يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة حتميها         أل؛  الدين وال يستجيب هلم أحد    
وبغـري  ! وتندفع البشرية إىل اهلاوية بغري ضابط من الفطرة اليت أودعها اهللا احليوان           ! توجيهاا وشرائعها 

 ! ضابط من العقيدة والشريعة اليت أعطاها اهللا اإلنسان
مهما بـدا   . توحي ا كل جتارب البشرية السابقة     اليت  ،   وتدمري هذه احلضارة هو العاقبة املؤكدة     

هـو أضـخم    - بال شك - "  فاإلنسان.  " وضخامة األسس اليت تقوم عليها، من متانة هذه احلضارة  
 ! وال على اإلنتاج، فلن تقوم احلضارة على املصانع وحدها، ومىت دمر اإلنسان. هذه األسس

يف تشـديد عقوباتـه علـى       ،  ظمة اإلسالم ندرك جانبا من ع   ،   وحني ندرك عمق هذه احلقيقة    
كما . كي تقوم احلياة اإلنسانية على أساسها اإلنساين األصيل       ؛  من التدمري  " اإلنسان " الفاحشة حلماية 

                                                 
 . للسيد أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان" احلجاب "  يراجع كتاب )1(
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وإطـالق  ،  ندرك جانبا من جرمية األجهزة اليت تدمر أسس احلياة اإلنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينـها             
 "  بالتقدميـة  " وأحيانا " باحلرية " وأحيانا " بالفن " ذلك أحيانا وتسمية  ،  الشهوات البهيمية من عقاهلا   

كما ينبغـي الوقـوف    .. جرمية .. ينبغي تسميتها بامسها " اإلنسان " وكل وسيلة من وسائل تدمري    .. 
مبنهجه الكامـل   ؛  واإلسالم وحده . وهذا ما يصنعه اإلسالم   !  .. بالنصح والعقوبة يف وجه هذه اجلرمية     

 . )1(لقومي املتكامل ا
|     |     | 

وال يطردهم من اتمع إن أرادوا      ،  على أن اإلسالم ال يغلق األبواب يف وجه اخلاطئني واخلاطئات         
ويبلغ من التشـجيع أن     . بل يفسح هلم الطريق ويشجعهم على سلوكه      ،  أن يعودوا إليه متطهرين تائبني    

ولـيس  . سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكرمي     حقا عليه    - مىت أخلصوا فيها   - جيعل اهللا قبول توبتهم   
 . وراء هذا الفضل زيادة ملستزيد

فأولئـك يتـوب اهللا     . إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب            " 
حىت إذا حضـر أحـدهم      ،  وليست التوبة للذين يعملون السيئات    . وكان اهللا عليما حكيما   . عليهم

 .  " أولئك أعتدنا هلم عذابا أليما. وال الذين ميوتون وهم كفار، تبت اآلنإين : املوت قال
والذين :  " يف ظالل قوله تعاىل يف سورة آل عمران       .  ولقد سبق يف هذا اجلزء حديث عن التوبة       

! وهو جبملته يصح نقله هنا     "  ... إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم         
 : يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها .. لتعبري يف هذه السورة يستهدف غرضا آخرولكن ا

فتـدل  ، واليت تفضل فكتب على نفسه قبوهلا هي اليت تصدر من النفس  ،   إن التوبة اليت يقبلها اهللا    
ورجها رجا شـديدا حـىت      ،  قد هزها الندم من األعماق    . على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى       

واستجدت رغبة حقيقيـة يف     ،  وحببوحة من األمل  ،  وهي يف فسحة من العمر    ،  فثابت وأنابت استفاقت  
  .. ونية حقيقية يف سلوك طريق جديد، التطهر

إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب فأولئـك يتـوب اهللا                  " 
  ..  " وكان اهللا عليما حكيما. عليهم

                                                 
 " . دار الشروق " .  " السالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب" سالم البيت :  "  يراجع فصل)1(
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وهناك ما يشبه اإلمجـاع علـى أن    .. لسوء جبهالة هم الذين يرتكبون الذنوب والذين يعلمون ا  
ما دامت ال تستمر حىت تبلـغ الـروح          - طال أمدها أم قصر    - اجلهالة هنا معناها الضاللة عن اهلدى     

ويـدخلوا يف   ،  هم الذين يثوبون إىل اهللا قبل أن يتبني هلم املـوت          : والذين يتوبون من قريب    .. احللقوم
والنية على  ،  واالخنالع من اخلطيئة  ،  فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم     . وحيسوا أم على عتباته   ،  هسكرات

فأولئك يتوب اهللا    "  .. ويقظة جديدة للضمري  ،  وهي إذن نشأة جديدة للنفس    . العمل الصاحل والتكفري  
عباده الضـعاف   ومينح  . يتصرف عن علم وعن حكمة     ..  " وكان اهللا عليما حكيما    ..  "  " عليهم

وهم راغبون رغبة حقيقية يف احلمـى       ،  وال يطردهم أبدا وراء األسوار    ،  فرصة العودة إىل الصف الطاهر    
 . اآلمن والكنف الرحيم

 سبحانه - وهو. وال يطردهم مىت تابوا إليه وأنابوا     ،  ال يطارد عباده الضعاف    - سبحانه - إن اهللا 
وتصلح حيام وحياة اتمع الذي يعيشون      ،  م هم أنفسهم  ولكن تنفعه ،  وما تنفعه توبتهم  ،  غين عنهم  -
 . ومن مث يفسح هلم يف العودة إىل الصف تائبني متطهرين. فيه

 " إين تبت اآلن  : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال           " 
 . 

توبة الذي يتوب ألنـه مل       .وأحاطت به اخلطيئة  ،  جلت به الغواية  ،   فهذه التوبة هي توبة املضطر    
ألـا ال تنشـىء     ،  وهذه ال يقبلها اهللا   . وال فسحة ملقارفة اخلطيئة   ،  يعد لديه متسع الرتكاب الذنوب    

 . وال تدل على تبدل يف الطبع وال تغري يف االجتاه، صالحا يف القلب وال صالحا يف احلياة
فيستردون أنفسهم  ،  ن إىل احلمى األمن    والتوبة إمنا تقبل ألا الباب املفتوح الذي يلجه الشاردو        

إن  - ليعملوا عمال صـاحلا   ،  وتستردهم البشرية من القطيع الضال حتت راية الشيطان       ،  من تيه الضالل  
إن كـان   . انتصار اهلداية على الغواية    - على األقل  - أو ليعلنوا  - قدر اهللا هلم امتداد العمر بعد املتاب      

  ..  يشعرون أنه هلم بالوصيدمن حيث ال، األجل احملدود ينتظرهم
  ..  " وال الذين ميوتون وهم كفار " 

وضيعوا كل ما بينهم وبني املغفرة مـن        ،   وهؤالء قد قطعوا كل ما بينهم وبني التوبة من وشيجة         
  .. فرصة

 .  " أولئك أعتدنا هلم عذابا أليما " 
 ! ج إىل إعداد أو إحضارفهو حاضر يف االنتظار ال حيتا .. أي أعددناه وهيأناه:  اعتدناه
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. ولكنه يف الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبـة         ،   وهكذا يشتد املنهج الرباين يف العقوبة     
وينشىء آثاره يف احلياة كما ال ميلك منهج آخر أن يفعـل يف             ،  فيتم التوازن يف هذا املنهج الرباين الفريد      

  .. القدمي واجلديد
|     |     | 

  .. اين يف هذا الدرس هو موضوع املرأةواملوضوع الث
تعامل املـرأة معاملـة      - كما كانت سائر اجلاهليات من حوهلم      -  ولقد كانت اجلاهلية العربية   

يدعها أشـبه بالسـلعة   ، فترتل ا عن مرتلة الرجل نزوال شنيعا  ،  ال تعرف هلا حقوقها اإلنسانية     .. سيئة
وإغـراء  ،  وتطلقها فتنة للنفـوس   ،  منها تسلية ومتعة يمية   وذلك يف الوقت الذي تتخذ      . منها باإلنسان 

ويردهـا إىل   ،  فجاء اإلسالم لريفع عنها هذا كلـه       .. ومادة للتشهي والغزل العاري املكشوف    ،  للغرائز
املكان الذي يتفق مع املبدأ     . مكاا الطبيعي يف كيان األسرة وإىل دورها اجلدي يف نظام اجلماعة البشرية           

وبث ،  وخلق منها زوجها  ،  الذي خلقكم من نفس واحدة    :  " ره يف مفتتح هذه السورة    العام الذي قر  
مث لريفع مستوى املشاعر اإلنسانية يف احلياة الزوجيـة مـن املسـتوى     ..  " منهما رجاال كثريا ونساء  

ـ       ،  احليواين اهلابط إىل املستوى اإلنساين الرفيع      ؛ لويظللها بظالل االحترام واملودة والتعـاطف والتجم
 : وعند االنفعال األول، فال تنقطع عند الصدمة األوىل، وليوثق الروابط والوشائج

وال تعضلوهن لتذهبوا بـبعض مـا   ، يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها          " 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا     ،  وعاشروهن باملعروف  - إال أن يأتني بفاحشة مبينة     - آتيتموهن

وآتيتم إحداهن قنطارا فـال     ،  وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج     . جيعل اهللا فيه خريا كثريا    و،  شيئا
وأخذن ،  وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض      ؟  أتأخذونه تانا وإمثا مبينا   . تأخذوا منه شيئا  

ـ    - إال ما قد سلف    - وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء      ؟  منكم ميثاقا غليظا   ة إنه كان فاحش
  ..  " ومقتا وساء سبيال

قبل أن ينتشل اإلسالم العرب من هذه الوهدة ويـرفعهم إىل            - كان بعضهم يف اجلاهلية العربية    
إن ! يرثوا كما يرثون البهائم واملتروكات    ،  إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته       - مستواه الكرمي 

وإن  -!  كما يبيعون البهائم واملتروكـات     - وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها    ،  شاء بعضهم تزوجها  
  .. حىت تفتدي نفسها بشيء، دون تزويج. شاءوا عضلوها وأمسكوها يف البيت
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وحازها ،  فمنعها من الناس  ،   وكان بعضهم إذا تويف عن املرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه           
أو ، يمة حبسها حىت متوت فريثهـا وإن كانت دم؛ فإن كانت مجيلة تزوجها! كما حيوز السلب والغنيمة   

فقـد  ،  فأما إذا فاتته فانطلقت إىل بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه            ! تفتدي نفسها منه مبال   
 ! جنت وحتررت ومحت نفسها منه
مبـا  ، حىت تفتدي نفسها منـه ؛ ويشترط عليها أال تنكح إال من أراد ،   وكان بعضهم يطلق املرأة   

 ! أو بعضهكله  .. كان أعطاها
 !  وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصيب فيهم حىت يكرب فيأخذها

حىت يكرب إبنه الصـغري     ،  فيحبسها عن الزواج  ،   وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره يلي أمرها       
 ! ويأخذ ماهلا، ليتزوجها

ومما ؛  م لشقي النفس الواحدة   مما ال يتفق مع النظرة الكرمية اليت ينظر ا اإلسال         . وهكذا.  وهكذا
أو عالقـة  ، وحييل العالقة بني اجلنسني عالقة جتـار      .. يهبط بإنسانية املرأة وإنسانية الرجل على السواء      

 ! ائم
الالئق بكرامة  ،   ومن هذا الدرك اهلابط رفع اإلسالم تلك العالقة إىل ذلك املستوى العايل الكرمي            

ومن نظرة  ،  فمن فكرة اإلسالم عن اإلنسان    . على كثري من العاملني   الذين كرمهم اهللا وفضلهم     ،  بين آدم 
 . )1(الذي مل تعرفه البشرية إال من هذا املصدر الكرمي ، كان ذلك االرتفاع، اإلسالم إىل احلياة اإلنسانية

، كما حرم العضل الذي تسـامه املـرأة       ،   حرم اإلسالم وراثة املرأة كما تورث السلعة والبهيمة       
 - وذلك قبل أن يتقرر حد الزنـا املعـروف        ،  إال يف حالة اإلتيان بالفاحشة     -  لإلضرار ا  ويتخذ أداة 

. بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوىف عنها زوجها       . وجعل للمرأة حريتها يف اختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافا         
مل تصبح العشرة   حىت يف حالة كراهية الزوج لزوجته ما         - وجعل العشرة باملعروف فريضة على الرجال     

كي ال يطاوع املـرء انفعالـه       . ونسم يف هذه احلالة نسمة الرجاء يف غيب اهللا ويف علم اهللا            - متعذرة
خريا خمبـوءا  . هو ال يدريه، فما يدريه أن هنالك خريا فيما يكره      . فيبت وشيجة الزوجية العزيزة   ،  األول
 : لعله إن كظم انفعاله واستبقى زوجة سيالقيه، كامنا

                                                 
 " . دار الشروق .  "  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته)1(
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وال تعضلوهن لتذهبوا بـبعض مـا   ، ا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها         ي " 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهـوا      . وعاشروهن باملعروف . إال أن يأتني بفاحشة مبينة     - آتيتموهن

  ..  " وجيعل اهللا فيه خريا كثريا، شيئا
وتفثأ مـن حـدة     ،  دىء من فورة الغضب   و،  تعلق النفس باهللا  ،   وهذه اللمسة األخرية يف اآلية    

فهي . وحىت ال تكون العالقة الزوجية ريشة يف مهب الرياح        ؛  حىت يعاود اإلنسان نفسه يف هدوء     ،  الكره
وهي أوثق العرى   ،  العروة اليت تربط بني قلب املؤمن وربه      . العروة الدائمة . مربوطة العرى بالعروة الوثقى   

 . وأبقاها
وينظر إىل العالقة بـني الـزوجني       ،  البيت بوصفه سكنا وأمنا وسالما     واإلسالم الذي ينظر إىل     

كـي تقـوم علـى التجـاوب        ،  ويقيم هذه اآلصرة على االختيار املطلق     ،  بوصفها مودة ورمحة وأنسا   
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهـوا      :  " هو اإلسالم ذاته الذي يقول لألزواج      .. والتعاطف والتحاب 

وكـي  ،  كي يستأين بعقدة الزوجية فـال تفصـم ألول خـاطر           ..  " ثرياشيئا وجيعل اهللا فيه خريا ك     
وكي حيفظ هلذه املؤسسة اإلنسانية الكربى جديتها فال        ،  يستمسك بعقدة الزوجية فال تنفك ألول نزوة      

  .. ومحاقة امليل الطائر هنا وهناك، جيعلها عرضة لرتوة العاطفة املتقلبة
 "  ..  " ألنـه ال حيبـها     " راد أن يطلق زوجه   لرجل أ  ا  وما أعظم قول عمر بن اخلطاب     

 "  .. ؟  فأين الرعاية وأين التذمم؟ أمل تنب البيوت إال على احلب! وحيك
وهم يعنون به نزوة العاطفة      " احلب "  وما أتفه الكالم الرخيص الذي ينعق به املتحذلقون باسم        

! بل خيانة الزوجة لزوجهـا     - ة الزوجية ال انفصال الزوجني وحتطيم املؤسس     - ويبيحون بامسه ،  املتقلبة
 ! ؟ أليس أنه ال حيبها! وخيانة الزوج لزوجته! ؟ أليست ال حتبه

ونـزوة  ،  وما يهجس يف هذه النفوس التافهة الصغرية معىن أكرب من نزوة العاطفة الصغرية املتقلبة            
، روءة والنبل والتجمل واالحتمال   ومن املؤكد أنه ال خيطر هلم أن يف احلياة من امل          . امليل احليواين املسعور  

ومن املؤكد طبعا أنه ال خيطـر        .. ما هو أكرب وأعظم من هذا الذي يتشدقون به يف تصور هابط هزيل            
:  فما تستشعر قلوم ما يقوله اهللا للمـؤمنني       ! فهم بعيدون عنه يف جاهليتهم املزوقة      .. اهللا .. هلم خاطر 

  ..  " عل اهللا فيه خريا كثريافإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجي" 
وترفع احلياة اإلنسانية عن    ،  وترفع االهتمامات ،   إن العقيدة اإلميانية هي وحدها اليت ترفع النفوس       

 ! وتفاهة الفارغ، وطمع التاجر، نزوة البهيمة
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وأنـه ال بـد مـن       ،  أن احلياة غري مسـتطاعة    .  فإذا تبني بعد الصرب والتجمل واحملاولة والرجاء      
، وما ورثت من مال   ،  فعندئذ تنطلق املرأة مبا أخذت من صداق      ،  واستبدال زوج مكان زوج   ،  فصالاالن

 : ومنكر ال شبهة فيه، فأخذ شيء منه إمث واضح. ولو كان قنطارا من ذهب، ال جيوز استرداد شيء منه
. وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخـذوا منـه شـيئا         ،  وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج      " 

  " . ؟ ذونه تانا وإمثا مبيناأتأخ
 : يف تعبري موح عجيب، وظل من ظالل احلياة الزوجية وريف،  ومن مث ملسة وجدانية عميقة

  "  .. ؟ وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض " 
ويلقـي كـل    ،  يشع كل معانيه  ،  يدع اللفظ مطلقا  . بال مفعول حمدد   " أفضى:  "  ويدع الفعل 

، بل يشمل العواطف واملشـاعر    . وال يقف عند حدود اجلسد وإفضاءاته     . ويسكب كل إحياءاته  ،  ظالله
يدع اللفظ  . والتجاوب يف كل صورة من صور التجاوب      ،  واألسرار واهلموم ،  والوجدانات والتصورات 

ريات لتلـك   وعشـرات الـذك   ،  يرسم عشرات الصور لتلك احلياة املشتركة إناء الليل وأطراف النهار         
ويف . ويف كل نظرة ود إفضاء    . ويف كل اختالجة حب إفضاء     .. املؤسسة اليت ضمتهما فترة من الزمان     

ويف كل تفكر يف حاضـر أو مسـتقبل         . ويف كل اشتراك يف أمل أو أمل إفضاء       ،  كل ملسة جسم إفضاء   
  .. ويف كل التقاء يف وليد إفضاء. ويف كل شوق إىل خلف إفضاء. إفضاء

احلشد من التصورات والظالل واالنداء واملشاعر والعواطف يرمسه ذلك التعبري املوحي            كل هذا   
وخيجل ،  فيتضاءل إىل جواره ذلك املعىن املادي الصغري       ..  " وقد أفضى بعضكم إىل بعض    :  " العجيب

، وهو يستعرض يف خياله ويف وجدانه ذلك احلشد من صـور املاضـي            ،  الرجل أن يطلب بعض ما دفع     
 ! ت العشرة يف حلظة الفراق األسيفوذكريا

 : من لون آخر،  مث يضم إىل ذلك احلشد من الصور والذكريات واملشاعر عامال آخر
  ..  " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " 

؛ وهو ميثاق غليظ ال يستهني حبرمته قلب مؤمن        .. وعلى سنة اهللا  ،  باسم اهللا ،   هو ميثاق النكاح  
 . وهم ذه الصفة أن حيترموا هذا امليثاق الغليظويدع، وهو خياطب الذين آمنوا

أن ينكح األبناء ما نكح آبـاؤهم   - مع التفظيع والتبشيع -  ويف اية هذه الفقرة حيرم حترميا باتا   
حىت يكـرب   ،  وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا      . وقد كان ذلك يف اجلاهلية حالال     . من النساء 
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فجاء اإلسالم حيرم هذا    !  إن كان كبريا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء        أو،  الصيب فيتزوج امرأة أبيه   
 : األمر أشد التحرمي

إنه كان فاحشة ومقتا وساء      - إال ما قد سلف    - وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء       " 
  ..  " سبيال

بكـل حكمـة   وإن كنا حنن البشر ال حنيط        -  ويبدو لنا من حكمة هذا التحرمي ثالثة اعتبارات       
ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عـدم إدراكنـا هلـذه           ،  وتسليمنا به ،  وال يتوقف خضوعنا له   ،  التشريع
 . وأن فيه املصلحة، لنستيقن أن وراءه حكمة، فحسبنا أن اهللا قد شرعه، احلكمة

. األول أن امـرأة األب يف مكـان األم        : يبدو لنا من حكمة هذا التحرمي ثالثة اعتبارات       :  نقول
وكثريا ما يكره الزوج زوج امرأته األول فطـرة         . فيصبح يف خياله ندا له    ؛  أال خيلف االبن أباه   : والثاين
األمر الذي كان سـائدا     . أال تكون هناك شبهة اإلرث لزوجة األب      : والثالث! فيكره أباه وميقته  ،  وطبعا

ومهانة أحـدمها   ،  ن نفس واحد  ومها م . وهو معىن كريه يهبط بإنسانية املرأة والرجل سواء       . يف اجلاهلية 
 . مهانة لآلخر بال مراء

 جعل هذا العمل شنيعا غاية الشناعة      - ولغريها مما يكون مل يتبني لنا      -  هلذه االعتبارات الظاهرة  
إال ما كان قد سلف منـه يف         .. وجعله سبيال سيئا  . أي بغضا وكراهية  : وجعله مقتا . جعله فاحشة .. 

  .. متروك أمره هللا سبحانه. فهو معفو عنه. سالم حترميهقبل أن يرد يف اإل، اجلاهلية
|     |     | 

وهي خطـوة يف تنظـيم      . تتناول سائر أنواع احملرمات من النساء     ،  والفقرة الثالثة يف هذا الدرس    
 : ويف تنظيم اتمع على السواء، األسرة

وبنات ،  نات األخ وب،  وخاالتكم،  وعماتكم،  وأخواتكم،  وبناتكم،  حرمت عليكم أمهاتكم   " 
وربائبكم الاليت يف   ،  وأمهات نسائكم ،  وأخواتكم من الرضاعة  ،  وأمهاتكم الاليت أرضعنكم  ،  األخت

وحالئـل   - فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم        - حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن     
 اهللا كـان غفـورا      إن - إال ما قد سـلف     - وأن جتمعوا بني األختني   ،  أبنائكم الذين من أصالبكم   

وأحل لكـم مـا وراء       - كتاب اهللا عليكم   - واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم      . رحيما
  "  ..  ... ذلكم
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. البدائية واملترقية على السواء   ،  معروفة يف مجيع األمم    - أي اللوايت حيرم الزواج منهن     -  واحملارم
مث ، واتسعت دائرا يف الشعوب البدائيـة    ،  شىت األمم وطبقات احملارم عند    ،  وقد تعددت أسباب التحرمي   
 . ضاقت يف الشعوب املترقية

 واآلية اليت بعـدها   ،   واحملرمات يف اإلسالم هي هذه الطبقات املبينة يف هذه اآلية واآلية اليت قبلها            
سـبب  وبعضها ب ،  وبعضها بسبب النسب   .. وبعضها حمرمة حترميا مؤقتا   ،  وبعضها حمرمة حترميا مؤبدا   .. 

 . وبعضها بسبب املصاهرة، الرضاعة
كـالقيود  . اليت عرفتها اتمعات البشرية األخرى    ،   وقد الغى اإلسالم كل أنواع القيود األخرى      

والقيود اليت ترجع إىل اخـتالف الطبقـات        . اليت ترجع إىل اختالف األجناس البشرية وألواا وقومياا       
  .. )1(الوطن الواحد ومقاماا االجتماعية يف اجلنس الواحد و

 :  واحملرمات بالقرابة يف شريعة اإلسالم أربع طبقات
فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهـة أمـه               . أصوله مهما علوا  :  أوالها

  ..  " حرمت عليكم أمهاتكم " : مهما علون
والده ذكورهم وإنـاثهم مهمـا      فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أ     . فروعه مهما نزلوا  :  وثانيتها

  ..  " وبناتكم:  " نزلوا
فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أوالد       . فروع أبويه مهما نزلوا   :  وثالثتها
  ..  " وبنات األخت، وبنات األخ ..  "  " وأخواتكم:  " إخوته وأخواته

وعمة أبيه وعمة جـده     ،   التزوج بعمته وخالته   فيحرم عليه . الفروع املباشرة ألجداده  :  ورابعتها
أمـا الفـروع غـري       ..  " وعماتكم وخاالتكم  "  .. وعمة أمه وعمة جدته ألبيه أو أمه      ،  ألبيه أو أمه  

ولذلك يباح التزاوج بني أوالد األعمام والعمات وأوالد األخـوال          . املباشرة لألجداد فيحل الزواج م    
 . واخلاالت

 :  مخس واحملرمات باملصاهرة

                                                 
 . 56 - 26للدكتور علي عبد الواحد وايف ص" األسرة واتمع :  " كتاب راجع )1(
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وجداا من جهة أبيهـا     ،  فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته     . أصول الزوجة مهما علون    - 1
سواء دخل ا الـزوج أم      : ويسري هذا التحرمي مبجرد العقد على الزوجة      . أو من جهة أمها مهما علون     

  ..  " وأمهات نسائكم:  " مل يدخل
ذكورا ،  وبنات أوالدها ،  الزواج ببنت زوجته  فيحرم على الرجل    . فروع الزوجة مهما نزلن    - 2 

وربـائبكم الـاليت يف     :  " وال يسري هذا التحرمي إال بعد الدخول بالزوجة       . كانوا أم إناثا مهما نزلوا    
  ..  " فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم. حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن

فيحرم على الرجل الزواج بزوجـة       - ا علوا مهم - زوجات األب واألجداد من اجلهتني     - 3 
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما          ..  " وزوجة أحد أجداده ألبيه أو أمه مهما علوا       ،  أبيه

  .. أي ما سلف يف اجلاهلية من هذا النكاح وقد كانت جتيزه ..  " قد سلف
،  الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه      فيحرم على . وأبناء األوالد مهما نزلوا   ،  زوجات االبناء  - 4 

وذلـك إبطـاال     ..  " وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم    :  " أو ابن بنته مهما نزل    ،  وامرأة ابن ابنه  
كمـا   - ودعوة أبناء التبين إىل آبائهم    . وحتديده بابن الصلب  . لعادة اجلاهلية يف حترمي زوجة االبن املتبين      

 . جاء يف سورة األحزاب
واحملرم . ما دامت الزوجة حية ويف عصمة الرجل      ،  وهذه حترم حترميا مؤقتا    .. ت الزوجة أخ - 5 

أي ما سلف    ..  " وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف       :  " هو اجلمع بني األختني يف وقت واحد      
  .. من هذا النكاح يف اجلاهلية وقد كانت جتيزه

 : وهذه تشمل تسع حمارم . وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب والصهر
 .  " وأمهاتكم الاليت أرضعنكم:  " األم من الرضاع وأصوهلا مهما علون - 1 
وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته        [  البنت من الرضاع وبناا مهما نزلن      - 2 

 . ]وهي يف عصمته 
 .   "وأخواتكم من الرضاعة " وبناا مهما نزلن، األخت من الرضاع - 3 
والعمة من الرضاع هي    . واخلالة من الرضاع هي أخت املرضع     [  العمة واخلالة من الرضاع    - 4 

 . ]أخت زوجها 
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وأصول هذه األم مهمـا   ]وهي اليت أرضعت الزوجة يف طفولتها    [  أم الزوجة من الرضاع    - 5 
 . كما يف النسب - ويسري هذا التحرمي مبجرد العقد على املرأة. علون

 ]وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجـل      [   الزوجة من الرضاع   بنت - 6 
 . وال يسري هذا التحرمي إال بعد الدخول بالزوجة. وبنات أوالدها مهما نزلوا

واألب من الرضاع هو من رضع الطفل مـن  [  زوجة األب أو اجلد من الرضاع مهما عال  - 7 
بل حيـرم عليـه     . وهي أمه من الرضاع   ،  واج مبن أرضعته فحسب   فال حيرم على هذا الطفل الز     . زوجته

 . ]كذلك الزواج بضرا اليت تعترب زوجة أبيه من الرضاع 
 . زوجة االبن من الرضاع مهما نزل - 8 
أو أية امرأة أخرى    ،  أو عمتها أو خالتها من الرضاع     ،  اجلمع بني املرأة وأختها من الرضاع      - 9 

  .. )1(ية الرضاع ذات رحم حمرم منها من ناح
أما سائر هذه احملرمات فهي     .  والنوع األول والثالث من هذه احملرمات ورد حترميهما نصا يف اآلية          

  .. ]أخرجه الشيخان [  "  .. حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب:  " تطبيق للحديث النبوي
|     |     | 

 - ال عامة وال خاصـة     - لنص علة للتحرمي  ومل يذكر ا  ،  هذه هي احملرمات يف الشريعة اإلسالمية     
  .. إمنا هو استنباط ورأي وتقدير، فكل ما يذكر من علل

وقد تكون  . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع احملارم         .  فقد تكون هناك علة عامة    
 . هناك علل مشتركة بني بعض احملارم

 :  وعلى سبيل املثال يقال
ألن اسـتعدادات الضـعف     . ويضعفها مع امتداد الزمن   ،  ي الذرية إن الزواج بني األقارب يضو    
على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بـدماء أجنبيـة            . الوراثية قد تتركز وتتأصل يف الذرية     

 . فتجدد حيوية األجيال واستعداداا، تضاف استعداداا املمتازة، جديدة
 والبنات واألخوات والعمات واخلاالت وبنـات       إن بعض الطبقات احملرمة كاألمهات    :  أو يقال 

الربائـب   - وبنات الزوجـات  ،  وأمهات النساء . وكذلك نظائرهن من الرضاعة   . األخ وبنات األخت  
                                                 

 " . األسرة واتمع :  "  اقتبست هذه التفصيالت مما جاء يف كتاب الدكتور علي عبد الواحد وايف)1(
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فال تتعرض ملا قد جيـد يف  ، واحترام وتوقري،  يراد أن تكون العالقة ن عالقة رعاية وعطف        - واحلجور
فتخـدش   - مع رواسب هذه االنفصـال     - ق واالنفصال احلياة الزوجية من خالفات تؤدي إىل الطال      

 . املشاعر اليت يراد هلا الدوام
وأم الزوجـة  ، واألخت مـع األخـت  ، إن بعض هذه الطبقات كالربائب يف احلجور      :  أو يقال 

فاألم اليت حتس أن ابنتها قد تزامحهـا يف  . ال يراد خدش املشاعر البنوية أو األخوية فيها   .. وزوجة األب 
أو أختـها   ،  ال تستبقي عاطفتها الربيئة جتاه بنتها اليت تشاركها حياا        ،  والبنت واألخت كذلك   ،زوجها

واالبـن  . وكذلك األب الذي يشعر أن إبنه قد خيلفه على زوجتـه          ! وهي أمها ،  أو أمها ،  اليت تتصل ا  
 حالئل األبناء الذين    ومثله يقال يف  ! ألنه سبقه على زوجته   ،  الذي يشعر أن أباه الراحل أو املطلق غرمي له        

 ! بالنسبة ملا بني االبن واألب من عالقة ال جيوز أن تشاب، من األصالب
ومن . ومدها إىل ما وراء رابطة القرابة     ،  إن عالقة الزواج جعلت التوسيع نطاق األسرة      :  أو يقال 

 حرم الزواج مـن     ومن مث . الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة    ،  مث فال ضرورة هلا بني األقارب األقربني      
حىت ليكاد أن يفلت مـن ربـاط   ، ومل يبح من القريبات إال من بعدت صلته   ،  هؤالء النتفاء احلكمة فيه   

 . )1(القرابة 
وسواء . وال بد فيه مصلحة   ،  فنحن نسلم بأن اختيار اهللا ال بد وراءه حكمة        ،   وأيا ما كانت العلة   

مـع الرضـى    ،  ال ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ     و،  فإن هذا ال يؤثر يف األمر شيئا      ،  علمنا أو جهلنا  
مث ال جيد يف صدره حرجا منها ويسلم        ،  ما مل حيتكم إىل شريعة اهللا     ،  فاإلميان ال يتحقق يف قلب    . والقبول

 . ا تسليما
|     |     | 

 : ونص التشريع القرآين املبني هلا،  مث تبقى كلمة أخرية عامة عن هذه احملارم
ما نكح اآلباء مـن     : فيما عدا حالتني اثنتني    -  كانت حمرمة يف عرف اجلاهلية      إن هذه احملرمات  

  .. على كراهة من اتمع اجلاهلي - فقد كانتا جائزتني. واجلمع بني األختني، النساء
إمنـا  . مل يستند إىل عرف اجلاهلية يف حترميهـا        - وهو حيرم هذه احملارم كلها     -  ولكن اإلسالم 

  "  .. إخل .. حرمت عليكم أمهاتكم " : وجاء النص. ندا إىل سلطانه اخلاصمست، حرمها ابتداء

                                                 
 " . حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه :  "  كما يقول األستاذ العقاد يف كتابه)1(
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وإدراك العقدة يف هذا األمر هـو       . إمنا هو أمر هذا الدين كله     ؛   واألمر يف هذا ليس أمر شكليات     
  .. أصل األلوهية وإخالصها هللا وحده: ولألصل الذي يقوم عليه، إدراك هلذا الدين كله

ألمـا أخـص خصـائص      ،  أن التحليل والتحرمي هو من شأن اهللا وحده        إن هذا الدين يقرر     
وحيـرم  ، هو الذي حيل للناس ما حيل - وحده - فاهللا. فال حترمي وال حتليل بغري سلطان من اهللا . األلوهية

ألن . وليس ألحد أن يدعي هذا احلـق      ،  وليس ألحد غريه أن يشرع يف هذا وذاك       . على الناس ما حيرم   
 ! ا لدعوى األلوهيةهذا مرادف متام

غـري  ،  فيصدر هذا التحرمي والتحليل عنها باطال بطالنا أصليا       ،  ومن مث فإن اجلاهلية حترم أو حتلل      
فهو ،  فإذا جاء اإلسالم إىل ما أحلت اجلاهلية أو حرمت        . ألنه ال وجود له منذ االبتداء     ،  قابل للتصحيح 

 - مبا أنه صادر من جهة ال متلك إصداره       . ري قائم ويعتربه كله غ  ،  حيكم ابتداء ببطالنه كلية بطالنا أصليا     
فإذا أحل شيئا كانت اجلاهلية أو حـرم شـيئا          . مث يأخذ هو يف إنشاء أحكامه إنشاء       - ألا ليست إهلا  

وال يعترب هذا منه اعتمادا ألحكام اجلاهلية الـيت         . كانت اجلاهلية حترمه فهو ينشيء هذه األحكام ابتداء       
  .. وهي اهللا .. مث تصدر من اجلهة اليت متلك وحدها إصدار هذه األحكام،  باطلةألا هي، أبطلها كلها

وال خيـرج عـن     ،   هذه النظرية اإلسالمية يف احلل واحلرمة تشمل كل شيء يف احلياة اإلنسانية           
وال يف  ،  وال يف طعـام   ،  يف نكاح ،  إنه ليس ألحد غري اهللا أن حيل أو حيرم         .. نطاقها شيء يف هذه احلياة    

وال يف  ،  وال يف ارتبـاط   ،  وال يف تعامل  ،  وال يف عقد  ،  وال يف عمل  ،  وال يف حركة  ،  وال يف لباس  ،  ابشر
 . حسب شريعة اهللا، إال أن يستمد سلطانه من اهللا .. وال يف وضع، عرف

تصدر أحكامهـا باطلـة      - كرب أم صغر   -  وكل جهة أخرى حترم أو حتلل شيئا يف حياة البشر         
وليس جميء هذه األحكام يف الشريعة اإلسالمية تصـحيحا         . ل للتصحيح املستأنف  غري قاب ،  بطالنا أصليا 

مستند إىل املصدر الـذي ميلـك       ،  إمنا هو إنشاء مبتدأ هلذه األحكام     . واعتمادا ملا كان منها يف اجلاهلية     
 . إنشاء األحكام

وهكـذا  . متهوهكذا أقام اإلسالم أوضاعه وأنظ    ،   وهكذا أنشأ اإلسالم أحكامه يف احلل واحلرمة      
 . مستندا يف إنشائها إىل سلطانه اخلاص. نظم اإلسالم شعائره وتقاليده

 .. وكرر اجلدل مع اجلاهليني يف كل ما حرموه وما حللوه         ،   لقد عين القرآن بتقرير هذه النظرية     
مـن  من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات         : قل:  " فكان يسأل يف استنكار   . عين بتقرير املبدأ  
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ال أجد فيما أوحي إيل حمرمـا       : قال ..  "  " تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم     : قل "  ..  " ؟  الرزق
  ..  " إخل .. على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير

وهو أن الذي ميلك حـق التحـرمي        .  وكان يردهم ذه االستنكارات إىل ذلك املبدأ األساسي       
 .. وال الناس أمجعني  ،  ال فرد وال طبقة وال أمة      .. وليس ذلك ألحد من البشر    .  هو اهللا وحده   والتحليل

وهـو  ،  هو الشريعة  - أي احلظر واإلباحة   - والتحليل والتحرمي  .. وفق شريعة اهللا  . إال بسلطان من اهللا   
، لـل هـو اهللا    فإن كان الذي حيرم وحي    . فالذي حيلل وحيرم هو صاحب الدين الذي يدين الناس        . الدين

فالنـاس إذن   ،  وإن كان الذي حيرم أو حيلل أحدا غري اهللا        . وهم إذن يف دين اهللا    ،  فالناس إذن يدينون هللا   
 . وهم إذن يف دينه ال يف دين اهللا؛ يدينون هلذا األحد

وهـي  . وهي مسألة الدين ومفهومه   .  واملسألة على هذا الوضع هي مسألة األلوهية وخصائصها       
؟ أين هم من الـدين    ؟  فلينظر املسلمون يف أحناء األرض أين هم من هذا األمر          .. حدودهمسألة اإلميان و  

 ! ! ! إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم لإلسالم .. وأين هم من اإلسالم
|     |     | 

 تابع تفسري سورة النساء/ بداية تفسري اجلزء اخلامس من القرآن الكرمي 
الـيت  ،  الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضـوعاا      ،  ذا اجلزء منضي مع سورة النساء يف ه     

 . )1(أمجلنا اإلشارة إليها يف مطالعها يف اجلزء الرابع 
 :  وجند يف هذا اجلزء من األهداف األساسية للسورة واملوضوعات الرئيسية عناصر كثرية

ابت مـن موحيـات     وإقامتها على أساس ث   ؛   جند يف الدرس األول بقية من تنظيم شؤون األسرة        
ومحايتها كذلك ومحايـة اتمـع   ؛ ومحايتها من تأثري املالبسات العارضة يف جو احلياة الزوجية  ؛  الفطرة

 . ووهن الروابط العائلية، واالستهتار باحلرمات، معها من انتشار الفاحشة
كما ،  لتجاريةتتناول العالقات املالية وا   .  كذلك جند بقية من التنظيمات االجتماعية واالقتصادية      

  .. وحقوق امللكية للجنسني يف اتمع، تتناول بعض أحكام املرياث
نقل اتمع املسلم من النظام      - كما قلنا يف مطالع السورة     -  وهذه التنظيمات وتلك تستهدف   

، جلديدةوتثبيت املالمح اإلسالمية ا   ،  وحمو املالمح اجلاهلية املترسبة   ؛  اجلاهلي إىل النظام اإلسالمي للحياة    
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واملضي ـا صـعدا يف       - اليت التقطها املنهج الرباين من سفح اجلاهلية       - واالرتفاع باجلماعة املسلمة  
 . إىل القمة السامقة، املرتقى الصاعد

تبني حـد اإلميـان وشـرط       ؛   مث جند يف الدرس الثاين عودة إىل تقرير أصول التصور اإلسالمي          
. ف قاعدة لبعض تنظيمات أخرى للتكافل االجتماعي يف اجلماعـة         ليقوم هذا التقرير املستأن    .. اإلسالم

، مث ميتد ليشمل احملتاجني والضعاف يف اجلماعة كلـها        ،  التكافل الذي يبدأ من أضيق احلدود يف األسرة       
والريـاء يف   ،  وكتمـان النعمـة   ،  واالختيال بالثراء ،  ومع األمر بالبذل والتكافل جند تقبيح البخل باملال       

 . اإلنفاق
واعتبـار  ، والتطهري ألدائها، ما جند يف هذا الدرس جانبا من التربية النفسية بالعبادة اليت بدأ ا      ك

 . وفق املنهج التربوي احلكيم .. وذلك كخطوة يف طريق حترميها .. اخلمر دنسا ال يتفق مع حال العبادة
ب يتضمن كشـفا     ويف الدرس الثالث جند من موضوعات السورة األساسية موقفا مع أهل الكتا           

، وتعجيبا من أمـرهم   ،  وبيانا لطبيعة كيدهم ومكرهم   ،  ألهدافهم اخلبيثة ونيام املاكرة باجلماعة املسلمة     
 . وديدهم بسوء املصري والعذاب األليم. واعتبارهم عدوا للمسلمني

. زمابيانا حامسا جا  . وحد اإلسالم ،  وشرط اإلميان ،  أما الدرس الرابع فيستهدف بيان معىن الدين      
، ومنهج املسلمني يف الطاعة واالتباع والتلقـي مـن اهللا وحـده           ،  يكشف عن طبيعة النظام اإلسالمي    

كما يكشف عن تكاليف املسـلمني يف        .. واتباع حكم رسوله وطاعته   ،  والتحاكم إىل منهج اهللا وحده    
باعتبار  -  حياة الناس  وإقامة منهج اهللا يف   ،  واحلكم بني الناس بالعدل   ،  األرض يف أداء األمانات إىل أهلها     

مث ال حيققون شـرطه األول      ،  مع التعجيب من أمر الذين يدعون اإلميان       - هذا كله شرطا لتحقق اإلميان    
 - والتوكيد بعد التوكيد على أنه ال إميـان        .. مع الرضى والتسليم املطلق   ،  من التحاكم إىل اهللا ورسوله    

 . ضح الصريحإال بتحقق هذا الشرط الوا - مهما ادعاه املدعون
،  ومن مث جند يف الدرس اخلامس توجيه اجلماعة املسلمة حلماية هذا املنهج الواضح بالقتال دونـه           

، ببيان أهداف القتال  ،  واستجاشة الضمائر املؤمنة  . والتنديد باملعوقني واملنافقني الذين يبطئون عن اجلهاد      
ومتتيعهم باحلياة يف ظل ذلك املنهج الرفيع       ،  مالستنقاذ الضعاف من املؤمنني من دار الكفر إىل دار اإلسال         

 ع وينتهي الدرس بأمر للنيب    .. لتطهري القلوب من اخلوف والفزع    ،  وبيان حقيقة األجل والقدر   ،  الكرمي
وللمنهج اإلهلي  ،  فال مناص من املضي فيه للتمكني هلذا الدين       ! ولو مل جيد إال نفسه    ،  أن ميضي إىل اجلهاد   

 . القومي
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بني املعسـكر   ،  قتال جند يف الدرس السادس بيانا للكثري من قواعد املعامالت الدولية           ومبناسبة ال 
ولكنه ،  فليس األمر أمر قوة وبطش وغلب     ،  واملعاهدة،  واملهادنة،  اإلسالمي وشىت املعسكرات املناوئة له    

  ..  االجتاهيف املعسكرات املختلفة، أمر مواجهة للواقع مع إقامة احلدود املنظمة للعالقات اإلنسانية
يف صدد التنديد بالقاعدين عـن      ،   ويف الدرس السابع جند احلديث عن اجلهاد باألموال واألنفس        

 وراية الدين فيها عزيزة كرميـة     ،  بينما دار اإلسالم قائمة   ،  حيث يفتنون عن دينهم   ،  اهلجرة يف دار الكفر   
وعـدم الـوهن يف     ،   أعـدائهم  ومتابعة،  وينتهي هذا الدرس أيضا بالتحضيض للمؤمنني على القتال       .. 

 . واختالف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم، وبيان حقيقة موقف املؤمنني وموقف أعدائهم، طلبهم
يف قصة اليهودي الـذي     ،   ويف الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة يف العدل اإلسالمي         

مع كـل    .. ربئ هذا اليهودي  فرتل القرآن من املأل األعلى ي     ،  وقامت الشهادات امللفقة ضده   ،  ام ظلما 
ولكن العدل اإلسالمي اإلهلي هو العدل الذي ال يتأثر باملودة          . ما كانت تكيده يهود لإلسالم واملسلمني     

 . )1(وهو القمة السامقة اليت مل تبلغ إليها البشرية قط إال يف ظالل هذا املنهج الرفيع الفريد . أو الشنأن
، وخرافات الشرك وآثاره يف إنشاء الشعائر الضالة      ،  شركني والدرس التاسع جولة مع الشرك وامل     

وتقرير اجلزاء علـى أسـاس      . مع تصحيح األوهام واألماين الزائفة عن عدل اهللا       ! والتصورات السخيفة 
 . وهو ملة إبراهيم، وتوكيد أن اإلسالم هو وحدة الدين. العمل ال األماين واألوهام

وحقوق املستضعفني من    - وخباصة اليتامى منهن   - قهنوحقو؛   ويعود الدرس العاشر إىل النساء    
وإىل اإلجراءات اليت يعاجل ـا موقـف النشـوز           - وهو املوضوع الذي بدأت به السورة      - الولدان

والذي ال تسـتقيم    ،  مع بيان حدود العدل املطلوب يف معاشرة الزوجات       . واإلعراض من جانب الزوج   
  .. عندما يتعذر اإلصالح، ويكون خريا منها الفرقة، العشرة بدونه

والعـدل يف املعاشـرة يـربط هـذه األحكـام           ،  والتعقيب على هذه األحكام املتعلقة باألسرة     
 - وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غريهم ـم       ؛  وملكيته للسماوات واألرض  ،  والتوجيهات باهللا 

؛  يستجيش تقـوى اهللا يف الضـمائر  ومن مث .. وعالقته حبقيقة األلوهية اهلائلة، فيدل على ضخامة األمر 
علـى   .. ويف أحكامهم مجيعهـا   ،  ويستطرد إىل دعوة الذين آمنوا إىل العدل املطلق يف معامالم كلها          

 . إىل احمليط الشامل العام، طريقة القرآن يف االستطراد من القطاع الضيق اخلاص

                                                 
 . 571 - 570 يرجع إىل قصة ذلك اليهودي يف التمهيد للسورة يف اجلزء الرابع ص)1(



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

85

؛ ى التنديد بالنفاق واملنـافقني وهو يكاد يكون مقصورا عل.  مث جييء الدرس األخري يف هذا اجلزء      
وحتذيرهم من الوالء لغري اجلماعة املسـلمة وقيادـا         ؛  ودعوة املؤمنني إىل اإلميان اجلاد الواضح املستقيم      

ومن التهاون والتراخي يف دينهم جماملة أو مراعاة للعالقات االجتماعية أو املصلحية مع املنافقني              ،  اخلاصة
واملنـافقون هـم   . واملنافقون يف الدرك األسفل من النار، من مسات النفاقفهذه مسة  . وأعداء هذا الدين  

 . الذين يتولون الكافرين
، وعالقتـه بعبـاده   ،  وخيتم اجلزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة اهللا سبحانه         ،   وخيتم الدرس 

لـو آمنـوا    ال حاجة به إىل عقاب خماليقه        - سبحانه - وهو. واحلكمة يف عقابه للمنحرفني والضالني    
  ..  " وكان اهللا شاكرا عليما؟ ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم:  " وشكروا

لـو  ،  عن تعـذيب النـاس     - سبحانه - واستغنائه،   وهو تعبري عجيب يوحي للقلب برمحة اهللا      
ولكنهم هم الـذين يشـترون العـذاب         .. وشكروا فضله يف هذا املنهج ومنته     ،  استقاموا على منهجه  

وفساد يف  ،  وفساد يف النفس  ،  وما ينشئه الكفر واجلحود من فساد يف األرض       ،  هم بالكفر واجلحود  ألنفس
 . احلياة

|     |     | 
وعلى هذا املدى مـن     ،  وهكذا يضم اجلزء جناحيه على هذا احلشد من األهداف واملوضوعات         

 نستعرض النصوص فيما يلـي      ريثما،  فنكتفي يف التقدمي له ذه اإلشارات اخلاطفة       .. األشواط واألبعاد 
  .. بتوفيق اهللا

|     |     | 
والْمحصنات ِمن النساء ِإالَّ ما ملَكَت أَيمانكُم ِكتاب اللِّه علَيكُم وأُِحلَّ لَكُـم مـا وراء                + 

ستمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن فَِريضةً والَ       ذَِلكُم أَن تبتغواْ ِبأَمواِلكُم محِصِنني غَير مساِفِحني فَما ا        
 ومن لَّم يستِطع ِمنكُم     24جناح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة ِإنَّ اللّه كَانَ عِليما حِكيما              

ِت فَِمن ما ملَكَت أَيمانكُم من فَتياِتكُم الْمؤِمناِت واللّـه أَعلَـم            طَوالً أَن ينِكح الْمحصناِت الْمؤِمنا    
              ـراٍت غَيـنصحوِف مرعِبالْم نهورأُج نوهآتو ِلِهنِبِإذِْن أَه نوهٍض فَانِكحعن بكُم مضعب اِنكُمِبِإمي

   ِخذَاِت أَختالَ ماٍت واِفحسم            اِت ِمننصحلَى الْما عم فِنص ِهنلَيٍة فَعِبفَاِحش نيفَِإنْ أَت ِصناٍن فَِإذَا أُحد
   ِحيمر غَفُور اللّهو لَّكُم ريواْ خِبرصأَن تو كُمِمن تنالْع ِشيخ نِلم ذَاِب ذَِلك25الْع  نـيبِلي اللّه ِريدي 

 هيو لَكُم           ِكيمح ِليمع اللّهو كُملَيع وبتيو ِلكُمِمن قَب الَِّذين ننس كُم26ِدي      ـوبتأَن ي ِريـدي اللّهو
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 يِريد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخِلـق        27علَيكُم ويِريد الَِّذين يتِبعونَ الشهواِت أَن تِميلُواْ ميالً عِظيما          
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً عـن                28اِإلنسانُ ضِعيفًا   

نا وظُلْما فَسوف    ومن يفْعلْ ذَِلك عدوا    29تراٍض منكُم والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيما           
 ِإن تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عـنكُم سـيئَاِتكُم   30نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك علَى اللِّه يِسريا      

لَى بعٍض لِّلرجاِل نِصـيب ممـا        والَ تتمنواْ ما فَضلَ اللّه ِبِه بعضكُم ع        31وندِخلْكُم مدخالً كَِرميا    
 32اكْتسبواْ وِللنساء نِصيب مما اكْتسبن واسأَلُواْ اللّه ِمن فَضِلِه ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُلِّ شـيٍء عِليمـا                  

ين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نِصـيبهم ِإنَّ اللّـه         وِلكُلٍّ جعلْنا مواِلي ِمما ترك الْواِلداِن واَألقْربونَ والَّذِ       
 الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعٍض وِبمـا       33كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شِهيدا      

ات لِّلْغيِب ِبما حِفظَ اللّه والالَِّتي تخـافُونَ نشـوزهن          أَنفَقُواْ ِمن أَمواِلِهم فَالصاِلحات قَاِنتات حاِفظَ     
فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَالَ تبغواْ علَيِهن سِبيالً ِإنَّ اللّه كَانَ عِليا               

يِنِهما فَابعثُواْ حكَما من أَهِلِه وحكَما من أَهِلها ِإن يِريدا ِإصالَحا يوفِّـِق   وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق ب34كَِبريا  
  _35اللّه بينهما ِإنَّ اللّه كَانَ عِليما خِبريا 

|     |     | 
ال يعـود   و،  على قواعد الفطـرة   ،  هذا الدرس تكملة ملا جاء يف هذه السورة عن تنظيم األسرة          

الـذي  ، السياق بعد ذلك إال يف موضعني لبيان بعض األحكام التكميلية يف هذا املوضوع األساسي اهلام              
كما يترتب على احنرافها    ،  يترتب على تنظيمه جريان احلياة اإلنسانية يف جمراها الفطري اهلادى ء الصاحل           

 . عنه فساد يف األرض كبري
مث حيدد الطريقة اليت حيب اهللا أن جيتمـع         . رمات من النساء   وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان احمل     

ويكشف عما يف هذه الطريقة من تيسري على النـاس          . عليه الرجال والنساء يف مؤسسة األسرة النظيفة      
، ويقرر القواعد التنظيمية اليت تقوم عليها تلك املؤسسة األساسية        . إىل جانب نظافتها وطهارا   ،  وختفيف

 . ات امللقاة على عاتق الطرفني املتعاقدين فيهاواحلقوق والواجب
 وإىل جانب هذا التنظيم يف األسرة يتطرق إىل شيء من التنظيم لبعض عالقات اتمع املسلم يف                

وما يتبع كذلك يف تصـفية      . واملال املوروث ،  يف املال املكتسب  ،  فيبني حقوق الرجال والنساء   ؛  األموال
 . ء بني غري األقاربما كان من عقود التوارث بالوال
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أن السياق يربط ربطا دقيقا بني هذه التنظيمات واألحكـام وبـني             - بوجه عام  - ومما يالحظ 
. وهي مقتضى ألوهيتـه   . وهو أن هذه التنظيمات واألحكام صادرة من اهللا       : األصل األول الكبري لإلميان   
، والتشـريع للبشـر   ،  يةهو احلاكم  - كما كررنا ذلك يف مطلع السورة      - فأخص خصائص األلوهية  

 . ووضع األسس اليت تقوم عليها حيام وارتباطام
. وينبه إىل هذه اخلاصية مـن خصـائص األلوهيـة     ؛   والسياق ما يين يكرر هذا االرتباط الدقيق      

 .. وهي إشـارة ذات مغـزى      .. ويكرر كذلك اإلشارة إىل صدور هذه التنظيمات عن العليم احلكيم         
 واحلكمة املدركة البصـرية ، اإلهلي كله هو قبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل        فاألمر يف هذا املنهج     

فال يصلح بعدها أبدا لوضع املنـهج األساسـي حليـاة           ،  هذه اخلصائص اإلهلية اليت يفقدها اإلنسان     .. 
 وراح خيبط يف التيه بال    ،  ومن هنا شقوة اإلنسان يف األرض كلما حاد عن منهج العليم احلكيم           ! اإلنسان

 ! ! ! أن خيتار لنفسه وحلياته خريا مما خيتاره اهللا، جبهله وطيشه وهواه، ويزعم أنه قادر، دليل
هو أن منهج اهللا هذا أيسر علـى اإلنسـان          :  واألمر اآلخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره      

عف اإلنسـان   وأنه من رمحة اهللا بض    ،  من املناهج الىت يريدها البشر ويهووا     ،  وأخف وأقرب إىل الفطرة   
 . )1(فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس ، الذي تكلفه احليدة عنه عنتا ومشقة، أن يشرع له هذا املنهج

مصداق هذه احلقيقة يف واقع البشر التـارخيي         - عند استعراض النصوص بالتفصيل    -  وسنرى
ندما ترين اجلاهلية   ع،  ويعمي العيون ،  لوال أن اهلوى يطمس القلوب    ،  وهي حقيقة واضحة يف هذا الواقع     

 ! على القلوب والعيون
|     |     | 

واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن                 " 
وال جنـاح   ،  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة      . تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني    

ومن مل يستطع منكم طـوال أن  . إن اهللا كان عليما حكيما. فريضةعليكم فيما تراضيتم به من بعد ال     
ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات واهللا أعلم بإميانكم بعضكم من               

حمصنات غري مسافحات وال متخـذات      ،  وآتوهن أجورهن باملعروف  ،  بعض فانكحوهن بإذن أهلهن   
ذلـك ملـن    - فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب      ،  بفاحشةفإن أتني   ،  فإذا أحصن . أخدان

                                                 
ختـبط  :  " وفصـل " خصائص التصور اإلسـالمي ومقوماتـه       :  " يف كتاب " الربانية  :  "  يراجع بتوسع فصل   )1(

 " . دار الشروق " .  " اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" واضطراب 
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ويهديكم سنن  ،  يريد اهللا ليبني لكم   . واهللا غفور رحيم  ،  وأن تصربوا خري لكم    - خشي العنت منكم  
ويريـد الـذين    . واهللا يريد أن يتوب علـيكم     . واهللا عليم حكيم  ،  ويتوب عليكم ،  الذين من قبلكم  

  ..  " وخلق اإلنسان ضعيفا، يريد اهللا أن خيفف عنكم. عظيمايتبعون الشهوات أن متيلوا ميال 
|     |     | 

وال :  " وذلك يف قوله تعاىل   . لقد سبق يف اية اجلزء الرابع بيان احملرمات من النساء حرمة ذاتية           
حرمت . إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال      - إال ما قد سلف    - تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء     

، وبنـات األخـت   ،  وبنـات األخ  ،  وخـاالتكم ،  وأخواتكم وعماتكم ،  وبناتكم،  أمهاتكمعليكم  
وربـائبكم الـاليت يف     ،  وأمهـات نسـائكم   ،  وأخواتكم من الرضاعة  ،  وأمهاتكم الاليت أرضعنكم  

وحالئـل   - فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم        - حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن     
إن اهللا كان غفـورا      - إال ما قد سلف    - وأن جتمعوا بني األختني    - البكمالذين من أص   - أبنائكم
 .  " رحيما

 : أما هذه التكملة
  "  ... واحملصنات من النساء " 

فهن حمرمات على غري    : حمصنات بالزواج منهم  .  فتتعلق باحملرمات ألن يف عصمة رجال آخرين      
من قيامه علـى    ،  ة األوىل يف نظام اتمع اإلسالمي     وذلك حتقيقا للقاعد   ... ال حيل نكاحهن  ،  أزواجهن

ومـن كـل اخـتالط يف       ،  وصيانة هذه األسرة من كل شائبة     ،  وجعلها وحدة اتمع  ،  قاعدة األسرة 
 . وتلوث اتمع ا، أو ينشأ من انتشار الفاحشة، االتصال اجلنسي " شيوعية " ينشأ من، األنساب

ويـتم بـه    ،  الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينـه       ،   واألسرة القائمة على الزواج العلين    
، وحاجاتـه احلقيقيـة    " اإلنسان " هي أكمل نظام يتفق مع فطرة      - وهو احلفظ والصيانة   - اإلحصان

وإن كانت تتضمن هذه الغايـة يف        - حلياته غاية أكرب من غاية احلياة احليوانية      ،  الناشئة من كونه إنسانا   
وسـلم  . سلم الضمري : كما يضمن هلذا اتمع السلم املطمئنة     ،  اتمع اإلنساين وحيقق أهداف    - ثناياها
 . )1(وسلم اتمع يف اية املطاف . البيت

                                                 
السـالم العـاملي    " من كتـاب    " سالم اتمع   " و  " سالم البيت   " و  " سالم الضمري   :  "  تراجع بتوسع فصول   )1(

 " . دار الشروق " .  " واإلسالم 
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أن الطفل اإلنساين حيتاج إىل فترة رعاية أطول من الفترة الـيت حيتـاج              ،   واملالحظ بصفة ظاهرة  
ا ليصبح قادرا على إدراك مقتضـيات احليـاة         كما أن التربية اليت حيتاج إليه     . إليها طفل أي حيوان آخر    

 . متتد إىل فترة طويلة أخرى - اليت يتميز ا اإلنسان - اإلنسانية االجتماعية املترقية
،  وإذا كانت غاية امليل اجلنسي يف احليوان تنتهي عند حتقيق االتصال اجلنسي والتناسل واإلكثار             

إمنا هي متتد إىل هدف أبعد هو االرتباط الدائم بـني           ،  دففإا يف اإلنسان ال تنتهي عند حتقيق هذا اهل        
وجلـب  ،  ليتم إعداد الطفل اإلنساين حلماية نفسه وحفظ حياته        - بني الرجل واملرأة   - الذكر واألنثى 

تربية هذا الطفـل     - وهذا هو األهم بالنسبة ملقتضيات احلياة اإلنسانية       - كما يتم ،  طعامه وضرورياته 
، تجارب اإلنسانية واملعرفة اإلنسانية يؤهله للمسامهة يف حياة اتمـع اإلنسـاين           وتزويده برصيد من ال   

 . واملشاركة يف محل تبعته من اطراد الترقي اإلنساين عن طريق األجيال املتتابعة
إمنا هي جمـرد    ؛   ومن مث مل تعد اللذة اجلنسية هي املقوم األول يف حياة اجلنسني يف عامل اإلنسان              

الفطرة فيهما ليتم االلتقاء بينهما ويطول بعد االتصال اجلنسي للقيام بواجب املشاركة يف             وسيلة ركبتها   
إمنا احلكم  . الشخصي هو احلكم يف بقاء االرتباط بني الذكر واألنثى         " اهلوى " ومل يعد . اطراد منو النوع  

 اتمع اإلنسـاين    وواجب،  واجب النسل الضعيف الذي جييء مثرة لاللتقاء بينهما        "  ... الواجب " هو
، الذي حيتم عليهما تربية هذا النسل إىل احلد الذي يصبح معه قادرا على النـهوض بالتبعـة اإلنسـانية       

 . وحتقيق غاية الوجود اإلنساين
هـو النظـام الوحيـد      ،   وكل هذه االعتبارات جتعل االرتباط بني اجلنسني على قاعدة األسرة         

والـذي  . و الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العالقة       كما جتعل ختصيص امرأة لرجل ه     . الصحيح
مث يف معاجلـة    ،  مث يف استمرارها  ،  هو احلكم يف قيامها   ،  ال جمرد اللذة وال جمرد اهلوى      " الواجب " جيعل

 . مث عند فصم عقدا عند الضرورة القصوى، كل مشكلة تقع يف أثنائها
 " الواجـب  " وهو - س الذي تقوم عليه   وأي توهني لألسا  ،   وأي وين من شأن روابط األسرة     

ال ألـا   ،  هي حماولة آمثة  ،  اجلاحمة حمله  " الشهوة " و،  العارضة " الرتوة " و،  املتقلب " اهلوى " إلحالل
؛ بل كذلك ألا حتطم هـذا اتمـع       ،  تشيع الفوضى والفاحشة واالحنالل يف اتمع اإلنساين فحسب       

 . ودم األساس الذي يقوم عليه
املسـخرة لتـوهني روابـط      ،  ن هنا ندرك مدى اجلرمية اليت تزاوهلا األقالم واألجهزة الدنسة          وم

لإلعالء من شأن االرتباطات القائمة على      ،  وتشويهه وحتقريه ،  والتصغري من شأن الرباط الزوجي    ،  األسرة
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در احلط من الرباط    بق،  ومتجيد هذه االرتباطات  . والرتوة اجلاحمة ،  والعاطفة اهلائجة ،  جمرد اهلوى املتقلب  
 ! الزوجي

، لرجل أراد أن يطلق زوجتـه  ا  كما ندرك مدى احلكمة والعمق يف قول عمر بن اخلطاب 
"  ؟    وأين التـذمم  ؟  فأين الرعاية ؟  أمل تنب البيوت إال على احلب     ! وحيك:  " معلال ذلك بأنه مل يعد حيبها     

:  " الكرمي لتلك الصفوة املختارة من عبـاده      مستمدا قولته هذه من توجيه اهللا سبحانه وتربية القرآن          .. 
وذلك  ..  " وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا            

وعدم بت هذه الصـلة  ، وعالجها حىت تفيء ،  ومقاومة نزوات القلوب   - ما أمكن  - لإلمساك بالبيوت 
وصيانة هلا من هـزات العاطفـة   ؛ الناشيء يف هذه البيوترعاية للجيل  ،  إال حني تفلس اادالت كلها    

 ! واهلوى الذاهب مع الريح، والرتوة اجلاحمة، املتقلبة
تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق بـه اليـوم أولئـك           ،   ويف ظل هذه النظرة السامية العميقة     

عى أمانة اجلنس البشري    والذي ير ،  وهم ميجدون كل ارتباط إال االرتباط الذي حيكم الواجب        ،  املائعون
ال ،  وحتكيم مصلحة هـذه األجيـال     ،  وهي تنشئة أجيال تنهض مبقتضيات احلياة اإلنسانية املترقية       ،  كله

 ! مصلحة العواطف الوقتية الزائلة
 إن أقالما دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليال عن زوجهـا             

بينما يسمون ارتباطها بـذلك     !  " رباطا مقدسا  " باطها خبدينها هذا  ويسمون ارت ؛  أن تسارع إىل خدين   
  " ! عقد بيع للجسد " الزوج

 " فيجعلـهن  ..  " واحملصنات من النساء  :  " يف بيان احملرمات من النساء    :  واهللا سبحانه يقول  
 ...  " حشة فيه وذلك قول املائعني املسخرين لتحطيم هذا اتمع ونشر الفا        . هذا قول اهللا   " . حمرمات

 .  " واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
 إن جهودا منظمة موجهة تبذل إلنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غري تلك اليت يريـدها               

ولتوجيه الناس واحلياة وجهة غري الـيت       . وإلقامة أسس للحياة واالرتباطات غري تلك اليت أقامها اهللا        . اهللا
وتـدمري  ،   هلذه اجلهود حيسبون أم ينتهون إىل حتطيم قواعد اتمع اإلسالمي          واملوجهون .. قررها اهللا 

حىت ال تبقى أمامهم حواجز تصد أطمـاعهم القدميـة يف هـذه             ،  حياة املسلمني يف األوطان اإلسالمية    
 ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى      .. وتنهار جمتمعاا ،  وتنهار أخالقها ،  بعد أن تنهار عقائدها   ،  األوطان

حتطيم قواعد الفطرة اليت تقوم      - ال اتمع اإلسالمي وحده    - إا حتطيم قواعد اتمع اإلنساين كله     .. 
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أمانة احلياة اإلنسانية   . وحرمان اتمع البشري من العناصر اليت حتمل أمانته الكربى        . عليها حياة اإلنسان  
اآلمن من عواصـف    ،  املطمئن،  رة اهلادى ء  يف جو األس   - وذلك حبرمانه من األطفال املؤهلني    . املترقية

. للنهوض بأمانة اجلنس البشري كلـه      - والرتوات املتقلبة واهلوى الذاهب مع الريح     ،  الشهوات اجلاحمة 
 " العواطـف  " وغري جمرد االلتقاء الشهواين علـى أسـاس       ! وهي شيء آخر غري جمرد التناسل احليواين      

 !  اهلادى ءاملطمئن الثابت " الواجب " وتنحية، وحدها
ويدمر اجليل احلاضـر منـه      ؛  إذ حيطم نفسه بنفسه   ،   وهكذا حتق اللعنة على اجلنس البشري كله      

وحتق كلمة اهللا   . وعلى األجيال القادمة اللعنة   ،  وشهواته هو ،  لتحقيق لذاته هو  . مستقبل األجيال القادمة  
إال أن يرمحـه اهللا     . ال أمره ويذوق اجلنس البشري كله وب    . على اخلارجني على كلمته وفطرته وتوجيهه     

وتعصمهم مـن الشـر     ؛  وتأخذ بيد الناس إليها   ،  بالعصبة املؤمنة اليت تقر كلمة اهللا ومنهجه يف األرض        
لتنـهار  ، وهم حيسبون أم فقط إمنا حيطمون األوطان اإلسالمية      . املاحق الذي يهيئونه ألنفسهم بأيديهم    
 . توالها أقالم وأجهزة من داخل هذه األوطان ذاااليت ت! حواجزها بتلك اجلهود املوجهة اخلبيثة

|     |     | 
  " .  .. إال ما ملكت أميانكم - واحملصنات من النساء " 

 وهذا االستثناء يتعلق بالسبايا اللوايت كن يؤخذن أسريات يف حروب اجلهاد اإلسـالمي وهـن               
ويصـبحن  . بانقطاع الدار ،  الكفارحيث تنقطع عالقان بأزواجهن     . متزوجات يف دار الكفر واحلرب    

يظهر منها  ؛  ومن مث يكفي استرباء أرحامهن حبيضة واحدة      . فال أزواج هلن يف دار اإلسالم     . غري حمصنات 
أو أن يباشرهن من     - إن دخلن يف اإلسالم    - ويصبح بعدها نكاحهن حالال   . خلو أرحامهن من احلمل   

 . سواء أسلمن أم مل يسلمن. نيباعتبارهن ملك مي، غري عقد نكاح من يقعن يف سهمه
 )1(بيان موقف اإلسالم من مسألة الرق جبملتـها         ،   ولقد سبق لنا يف اجلزء الثاين من هذه الظالل        

فإما منا بعـد    ؛  حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق    :  " كذلك ورد بيان آخر عند تفسري قوله تعاىل       .. 
يف اجلزء السادس والعشـرين فريجـع        " حممد"  يف سورة  ..  " حىت تضع احلرب أوزارها   ؛  وإما فداء 

 . إليهما يف مواضعهما
بأن املعسكر اإلسالمي كان يعامل أعداءه يف مسألة استرقاق األسـرى يف            :  ونكتفي هنا بالقول  

ويفضلهم يف نوع معاملته للرقيق ويف اعتبار إنسانيته فضـال          ،  احلرب كما يعاملونه من حيث مبدأ الرق      
                                                 

 . 231 ص- 230 ص)1(
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حيث كان استرقاق األسرى نظاما عامليا ال ميلك اإلسالم إبطاله مـن            . بد من ذلك  ومل يكن له    . كبريا
بينما األسرى من الكفـار يصـبحون       ؛  وإال كان األسرى من املسلمني يصبحون رقيقا      . جانب واحد 

وتطمع هذه املعسكرات يف مهامجتـه  ، فترجح كفة املعسكرات الكافرة على املعسكر اإلسالمي      . أحرارا
 ! بل وهي راحبة غامنة، مئنة من عواقب اهلجوموهي آمنة مط

إن ؟  فكيف يصـنع ـن    .  ومن مث مل يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر يف اتمع املسلم             
فهناك حاجة فطرية أخرى ال بد هلن من إشباعها وإال التمسـنها            . الفطرة ال تكتفي بأن يأكلن ويشربن     

لتحرمي . وال جيوز للمسلمني أن ينكحوهن وهن مشركات      ! يف الفاحشة اليت تفسد اتمع كله وتدنسه      
 فال يبقى إال طريق واحد هو إحالل وطئهن بال نكاح ما دمن             )1(االرتباط الزوجي بني مسلم ومشركة      

 . وانقطاع صلتهن بأزواجهن يف دار الكفر واحلرب، بعد استرباء أرحام املتزوجات منهن - مشركات
|     |     | 

يربط بـني أصـل التحـرمي       ،  لسياق القرآين يف تقرير ما حيل بعد تلك احملرمات        وقبل أن ميضي ا   
أو يشرع للناس شيئا يف     ؛  املصدر الذي ليس لغريه أن حيرم أو حيلل       . والتحليل ومصدر التحرمي والتحليل   

 : أمور حيام مجيعا
  ..  " كتاب اهللا عليكم " 

أو موروثات بيئة   ،  أو عرفا يطاع  ،  ة هوى يتبع   هذا عهد اهللا عليكم وميثاقه وكتابه فليست املسأل       
؛ فهذا هو املصدر الذي تتلقون منـه احلـل واحلرمـة           .. إمنا هو كتاب اهللا وعهده وميثاقه      .. تتحكم

 . وتطالبون مبا كتب عليكم وما عهد إليكم كذلك، وترعون ما يفرضه عليكم وما يكتبه
كانت حمرمة يف اجلاهليـة    ،   اآليات السابقة   ومما يالحظ أن معظم احملرمات اليت حرمها القرآن يف        

على كره من العـرف      - واجلمع بني األختني  ،  ومل يكن يباح منها يف عرف اجلاهلية إال ما نكح اآلباء          
ولكن ملا جـاء    ! نسبة إىل املقت   " مقيتا " وقد كان يسمى عندهم   . اجلاهلي ذاته لنكاح زوجات اآلباء    

:  " إمنا قال اهللا سـبحانه    ،   يرجع يف حترميها إىل عرف اجلاهلية هذا       مل،  القرآن يقرر حرمة هذه احملرمات    
  ..  " كتاب اهللا عليكم

                                                 
 . ولكنه فقط يصري جائزاً.  ال يتحتم النكاح إلحالل السبية إذا دخلت يف اإلسالم)1(
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وحقيقـة األصـل    ،  هذه ملسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة األصل االعتقادي يف اإلسالم          
 : فهذا البيان يفيدنا يف أمور كثرية يف حياتنا الواقعية. الفقهي

بإعتبار أنه  . ل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر اهللا وإذنه           إن اإلسالم يعترب أن األص    
غري ،  فكل ما مل يقم ابتداء على هذا األصل فهو باطل بطالنا أصليا           . هو مصدر السلطان األول واألخري    

واجلاهلية هي كل وضع ال يستمد وجوده من ذلك          - فاجلاهلية بكل ما فيها   . قابل للتصحيح املستأنف  
باطلة بكل تصوراا وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها       . باطلة بطالنا أصليا   -  الوحيد الصحيح  األصل

؛ ويأخذ األمر مجلة  ،  يأخذ احلياة مجلة  ،  واإلسالم حني يسيطر على احلياة ويصرفها     . وشرائعها وقوانينها 
 باطلة بطالنا أصـليا     ألا؛  وكل شرائعها ،  وكل عرفها ،  فيسقط ابتداء كل أوضاع اجلاهلية وكل قيمها      

؛ فهو ال يقره بأصـله اجلـاهلي      ،  فإذا أقر عرفا كان سائدا يف اجلاهلية       .. غري قابل للتصحيح املستأنف   
أما ذلك الذي كان يف     . إمنا هو يقرره ابتداء بسلطانه املستمد من أمر اهللا وإذنه         . مستندا إىل هذا األصل   

 . لشرعيةاجلاهلية فقد سقط ومل يعد له وجود من الناحية ا
يف بعض املسائل فهو مينح العـرف ابتـداء          " العرف "  كذلك حني حييل الفقه اإلسالمي على     

اسـتمدادا مـن    ،  قوة الشريعة  - يف هذه املسائل   - فتصبح للعرف  - بأمر اهللا  - سلطانا من عنده هو   
. العرف من قبل  ال استمدادا من الناس ومن البيئة اليت تواضعت على هذا            - وهو اهللا  - سلطان الشارع 

إمنا الذي مينحه السلطان هـو       .. كال .. فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو الذي مينحه السلطان         
. ألنه مل يستمد من أمر اهللا     ،  وإال بقي على بطالنه األصلي    . اعتبار الشارع إياه مصدرا يف بعض املسائل      

أم هلم شركاء   :  "  مما مل يأذن به اهللا     وهو يقول عما كانت اجلاهلية تشرعه     . وهو وحده مصدر السلطان   
فهل هلـم آهلـة     . فيشري إىل أن اهللا وحده هو الذي يشرع        " ؟  شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا        

 ؟ شرعت هلم ما مل يأذن به اهللا
تقـرره وتؤكـده     " كتـاب اهللا علـيكم    :  " الذي تشري إليه هذه اللمسة    ،   هذا األصل الكبري  

فما من مرة ذكر القرآن تشريعا إال أشار إىل املصدر الذي           ،  يف كل مناسبات التشريع   النصوص القرآنية   
:  أما حني يشري إىل شرائع اجلاهلية وعرفها وتصوراا فهو يردفها غالبا بقوله           . جيعل هلذا التشريع سلطانا   

 كوا مل تصـدر     وهي،  وبيان علة بطالا  ،  لتحريرها من السلطان ابتداء    " ما نزل اهللا ا من سلطان     " 
 . من ذلك املصدر الوحيد الصحيح
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مـن أن  .  وهذا األصل الذي نقرره هنا هو شيء آخر غري األصل املعروف يف التشريع اإلسالمي            
إمنا هو كذلك بأمر اهللا     ،  فكون األصل يف االشياء احلل    . ما مل يرد بتحرميها نص    ،  األصل يف األشياء احلل   

إمنا حنن نتحدث عما تشـرعه اجلاهليـة لنفسـها دون    . قررناه ذاته فهو راجع إىل األصل الذي      . وإذنه
حىت يقرر شرع اهللا ما يرى تقريره منـه  ، وهذا األصل فيه البطالن مجلة وكلية. رجوع إىل ما شرعه اهللا   

 . فيكتسب منذ أن يرد يف شرع اهللا املشروعية والسلطان، من جديد
|     |     | 

أخذ يف بيان اال الذي ميلك فيه       ،  وربطها بأمر اهللا وعهده   ،  رماتفإذا انتهى السياق من بيان احمل     
والطريقة اليت حيب اهللا أن يلتقي ا أفراد اجلنسـني لتكـوين            ،  الناس أن يلبوا دوافع فطرم يف التزاوج      

 : واملتاع ذا االلتقاء يف نظافة وطهر وجد تليق ذا األمر العظيم، وإقامة مؤسسات األسرة، البيوت
فمـا   .. حمصنني غـري مسـافحني     .. أن تبتغوا بأموالكم   - ما وراء ذلكم   - وأحل لكم "  

وال جناح عليكم فيما تراضـيتم بـه مـن بعـد             - فريضة - استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن    
  ..  " إن اهللا كان عليما حكيما. الفريضة

 - بـأمواهلم ،   أن يبتغوا النساء   وللراغبني فيه ،   ففيما وراء هذه احملرمات املذكورة فالنكاح حالل      
 : ومن مث قال! ال لشراء أعراضهن باألموال من غري نكاح - أي ألداء صداقهن

  ..  " حمصنني غري مسافحني " 
ومل . وقبل أن ميضـي يف احلـديث      ،  قبل أن يتم اجلملة   ،   وجعلها قيدا وشرطا لالبتغاء باألموال    
:  " بل أردفها بنفي الصورة األخـرى      " حمصنني:  " ملثبتهيكتف بتقرير هذا القيد يف صورته اإلجيابية ا       

مث لكي يرسـم صـورة       .. يف معرض التشريع والتقنني   ،  زيادة يف التوكيد واإليضاح    " غري مسافحني 
وصورة لطبيعة العالقة األخرى اليت يكرهها       .. عالقة النكاح  .. لطبيعة العالقة األوىل اليت حيبها ويريدها     

ومعترفـا ـا    ،  وقد كانت هذه وتلك معروفة يف جمتمع اجلاهلية        .. املخادنة أو البغاء  عالقة   .. وينفيها
 ! كذلك من اتمع

  : ل  جاء يف حديث عائشة
خيطب الرجل إىل   . فنكاح منها نكاح الناس اليوم    : ان النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء        " 

إذا طهرت من    - كاح اآلخر كان الرجل يقول المرأته     والن .. فيصدقها مث ينكحها  ،  الرجل وليته أو بنته   
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ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها مـن ذلـك            ،  أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه     - طمثها
وإمنا يفعل ذلك رغبـة يف جنابـة        . فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب      . الرجل الذي تستبضع منه   

جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على       . ونكاح آخر  .. الستبضاعفكان هذا النكاح نكاح ا    ! الولد
فلـم  ،  أرسلت إليهم ،  بعد أن تضع محلها   ،  ومر عليها ليال  ،  فإذا محلت ووضعت  ،  كلهم يصيبها ،  املرأة

وقـد  ،  قد عرفتم الذي كان من أمـركم      : تقول هلم ،  حىت جيتمعوا عندها  ،  يستطع رجل منهم أن ميتنع    
. وال يستطيع أن ميتنع به الرجـل      ،  تسمى من أحبت بامسه فيلحق به ولدها      . نفهو ابنك يا فال   ،  ولدت

والنكاح الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصنب علـى               
مجعوا هلـا   ،  فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها    ،  فمن أرادهن دخل عليهن   ،  أبوان رايات تكون علما   

 )1( " ودعى ابنه ال ميتنع من ذلك، فالتاطه، مث أحلقوا ولدها بالذي يرون، وا هلم القافةودع
واألول  - سواء منه املخادنة والبغاء    -  فالنوعان الثالث والرابع مها السفاح الذي ينص على نفيه        

 ! ! ! أما الثاين فما ندري كيف نسميه .. هو اإلحصان الذي ينص على طلبه
هو محايـة    .. هو حفظ وصيانة   .. فهو إحصان  ..  طبيعة النوع الذي يريده اهللا      والقرآن يصور 

ويف ،  بصيغة اسم الفاعـل    " حمِصنني " ففي هذه القراءة  . هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة     .. ووقاية
وكال املعنيني يتحقق يف هذه الصورة النظيفـة القوميـة          . بصيغة اسم املفعول   " حمصنني:  " قراءة أخرى 

إحصان هلذة املؤسسة اليت تقوم على هذا األساس ثابتة         . وهو إحصان للبيت واألسرة واألطفال    . لعفيفةا
 . راسخة وطيدة
مسافحة يشترك فيها   ! وهو إراقة املاء يف املنحدر الواطى ء      ،  مفاعلة من السفح   .. سفاح:  واآلخر
عن طريق اشتراك الرجل واملرأة     ،  ورقيه،  وعالذي جعله اهللا المتداد الن    ،  فرييقان ماء احلياة  ،  الرجل واملرأة 

يريقانه يف  . والرتوة العارضة ،  فإذا مها يريقانه للذة العابرة    . يف إجناب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها     
 ! وال حيصن البيت من البوار، وال حيصن الذرية من التلف، فال حيصنهما من الدنس! السفح الواطى ء

ويبلغ غايتـه  . يف كلمتني اثنتني  ؛  قرآين صورتني كاملتني لنوعني من احلياة      وهكذا يرسم التعبري ال   
بينما هو يقرر حقيقـة كـل مـن         ،  وتبشيع الصورة اليت ال يرتضيها    ،  من حتسني الصورة اليت يرتضيها    

 . )2(وذلك من بدائع التعبري يف القرآن . الصورتني يف واقع احلياة

                                                 
 . لنكاح أخرجه البخاري يف كتاب ا)1(
 " . دار الشروق   " .."  طريقة القرآن " وفصل " التناسق :  " فصل" التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع كتاب)2(
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 : عاد ليقرر كيف يبتغى باألموال. موال فإذا انتهى من هذا القيد لالبتغاء باأل
 .  " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " 

 فمن أراد أن يستمتع بامرأة من احلالئـل .  فهو جيعل صداق املرأة فريضة هلا مقابل االستمتاع ا        
الزواج [  حأي عن طريق النكا    - فالطريق هو ابتغاؤها لإلحصان    - وهن ما وراء ذلكم من احملرمات      -
وال ،  وال تطوعـا منـه    ،  ال نافلة ،  وعليه أن يؤدي هلا صداقها حتما مفروضا       - ال عن أي طريق آخر     ]

كما كـان يقـع يف بعـض         - وليس له أن يرثها وراثة بال مقابل      . فهو حق هلا عليه مفروض    ،  إحسانا
.  الشغار يف اجلاهليـة    وليس له أن يقايض عليها مقايضة كما كان يقع يف زواج           - األحوال يف اجلاهلية  

 ! أو شيئان! كأما يمتان! وهو أن يتزوج الرجل امرأة يف مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده
يدع الباب مفتوحا ملا يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق         ،   وبعد تقرير هذا احلق للمرأة وفرضيته     

 : ا جتاه اآلخرووفق مشاعرمها وعواطفهما أحدمه، مقتضيات حياما املشتركة
 .  " وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " 

وبعـد  . بعد بيانه وحتديده   - كله أو بعضه   -  فال حرج عليهما يف أن تتنازل الزوجة عن مهرها        
وال جنـاح عليهمـا يف أن    - أن أصبح حقا هلا خالصا تتصرف فيه كما تتصرف يف سائر أمواهلا حبرية        

وهذا شأما معا يتراضيان عليه يف حريـة        . فهذا شأنه اخلاص  . أو يزيدها فيه  ،  لى املهر يزيدها الزوج ع  
 . ومساحة

، ويكشف عما وراءها مـن العلـم الكاشـف   ؛ يربط هذه األحكام مبصدرها   . مث جيىء التعقيب  
 : واحلكمة البصرية

  ..  " إن اهللا كان عليما حكيما " 
فيعرف ضمري املسلم    .. عها عن علم وعن حكمة    وهو الذي شر  .  فهو الذي شرع هذه األحكام    

ويطمئن  - وأخصها هذا الذي بينه وبني زوجه      - من أين يتلقى األحكام يف كل شأن من شئون حياته         
  ...  " إن اهللا كان عليما حكيما " الصادرة عن العلم وعن احلكمة، إىل ما يتلقاه من هذه األحكام

|     |     | 
فقد رخص له   ،  حتول بينه وبني الزواج من حرة حتصنها احلرية وتصوا        فإذا كانت ظروف املسلم     

 : أو خشي الفتنة؛ وخشي املشقة، إذا هو مل يصرب حىت يستطيع الزواج من حرة، يف الزواج من غري احلرة
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فمن ما ملكـت أميـانكم مـن        ،  ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات         " 
وآتـوهن  ؛  فانكحوهن بـإذن أهلـهن     -  أعلم بإميانكم بعضكم من بعض     واهللا - فتياتكم املؤمنات 

فـإن أتـني    . فإذا أحصـن   - حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان      - أجورهن باملعروف 
وأن تصـربوا  . ذلك ملن خشي العنت مـنكم  . بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب       

 .  " واهللا غفور رحيم. خري لكم
، ويف حـدود واقعـه  . ويف حدود طاقته  ،  يف حدود فطرته   " اإلنسان " ين يتعامل مع   إن هذا الد  

وحني يأخذ بيده لريتفع به من حضيض احلياة اجلاهلية إىل مرتقى احليـاة   .. ويف حدود حاجاته احلقيقية   
رتقـى  بل يلبيها كلها وهو يف طريقه إىل امل       ،  اإلسالمية ال يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته احلقيقية       

وقد جاء  ،  فواقع اجلاهلية هابط  . إنه فقط ال يعترب واقع اجلاهلية هو الواقع الذي ال فكاك منه            .. الصاعد
واقتدار  .. يف فطرته وحقيقته   " اإلنسان " إمنا هو يعترب واقع   ! اإلسالم لريفع البشرية من وهدة هذا الواقع      

أيـة   .. ع فقط هو جمرد تلبطه يف وحل اجلاهلية       فليس الواق  .. اإلنسان على الترقي واقع من هذا الواقع      
على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل       - مبا ركب يف فطرته    - فمن الواقع كذلك مقدرته    .. جاهلية

هو . كلها " حقيقة اإلنسان  " ألنه يعلم ،  كله " واقع اإلنسان  " هو الذي يعلم   - سبحانه - واهللا! أيضا
 ؟  " أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري "  .. هالذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفس

إما بإطالق   .. ريثما يتم تدبري أمره   ؛   وقد كان يف اتمع املسلم األول رقيق يتخلف من احلروب         
حسب  - أو مقابل مال  ،  وإما فداء مقابل إطالق سراح أسارى املسلمني      . سراحه امتنانا عليه بال مقابل    
وقد عاجل اإلسالم هذا الواقع بإباحة       - يما بني املسلمني وأعدائهم احملاربني    املالبسات والظروف املنوعة ف   

ملواجهة واقـع فطـرن كمـا       . ملن هن ملك ميينه    - كما جاء يف اآلية السابقة     - مباشرة ملك اليمني  
بعد استرباء أرحام املتزوجـات     ،  أو بغري زواج   - إن كن مؤمنات   - مباشرن إما بزواج منهن   . أسلفنا

ولكنه مل يبح لغري سادن مباشرن إال أن يكون ذلك عن طريق             .. حبيضة واحدة ،  ن يف دار احلرب   منه
وال أن يسرحهن سادن يف اتمع يـزاولن        ؛  مل يبح هلن أن يبعن أعراضهن يف اتمع لقاء أجر         . الزواج

 ! هذه الفاحشة حلسام كذلك
 : حة هلذا النكاحويف هذه اآلية ينظم طريقة نكاحهن والظروف املبي

فمن ما ملكـت أميـانكم مـن        ،  ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات         " 
  ..  " فتياتكم املؤمنات
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ذلك أن احلرة    - أي القدرة على نكاح احلرة     - إن اإلسالم يؤثر الزواج من حرة يف حالة الطول        
ال  - هنا " حمصنات " فهن.  زوجها وكيف تصون حرمة  ،  وتعلمها كيف حتفظ عرضها   ؛  حتصنها احلرية 

وما تسـبغه   ؛  حمصنات باحلرية ،  ولكن مبعىن حرائر   - فقد سبق حترمي نكاح املتزوجات    ،  مبعىن متزوجات 
فاحلرة ذات أسرة وبيت ومسعـة وهلـا مـن          . وما توفره للحياة من ضمانات    ،  على الضمري من كرامة   

وال شـيء   . فهي تأىب السفاح واالحندار   ،  عزةويف نفسها أنفة ويف ضمريها      ،  وهي ختشى العار  ،  يكفيها
فإن رواسب من عهـد الـرق       ،  وحىت إذا تزوجت  ،  ومن مث فهي ليست حمصنة    . من هذا كله لغري احلرة    

فضال على أنه ليس هلا شـرف عـائلي   . فال يكون هلا الصون والعفة والعزة اليت للحرة   ،  تبقى يف نفسها  
 من زوجها كان اتمع ينظر إليهم نظرة أدىن مـن أوالد            مضافا إىل هذا كله أن نسلها      .. ختشى تلويثه 

وكل هذه االعتبارات كانت قائمـة يف اتمـع          .. فتعلق م هجنة الرق يف صورة من الصور       . احلرائر
  .. الذي تشرع له هذه اآلية

إذا هـم   ،   هلذه االعتبارات كلها آثر اإلسالم للمسلمني األحرار أال يتزوجوا من غـري احلرائـر             
مع املشـقة يف    . وجعل الزواج من غري احلرة رخصة يف حالة عدم الطول         . ستطاعوا الزواج من احلرائر   ا

 . االنتظار
فـإن الـدين ال     . عنت املشقة أو عنت الفتنة    . وخاف الرجال العنت  ،   ولكن إذا وجدت املشقة   

ؤمنات غري احلرائر   الزواج من امل   - إذن - فهو حيل . يقف أمامهم يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة      
 . اللوايت يف ملك اآلخرين

وهي ذاا الصورة   .  ويعني الصورة الوحيدة اليت يرضاها للعالقة بني الرجال األحرار وغري احلرائر          
 : اليت رضيها من قبل يف زواج احلرائر
 :  فأوال جيب أن يكن مؤمنات

  ..  " فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات " 
 . فهذا حقهن اخلالص. جيب أن يعطني أجورهن فريضة هلن ال لسادن:  وثانيا

 .  " فآتوهن أجورهن " 
وأن يكون االسـتمتاع ـن يف صـورة    : جيب أن تكون هذه األجور يف صورة صداق     :  وثالثا

 . والسفاح أن تكون لكل من أراد. واملخادنة أن تكون لواحد: ال خمادنة وال سفاح. نكاح
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 .  "  مسافحات وال متخذات أخدانحمصنات غري " 
 وقد كان اتمع إذ ذاك يعرف هذه األنواع من االتصال اجلنسي بني احلرائر كما سـلف مـن             

وقد كان سـادة مـن      . كما كان يعرف كذلك بني غري احلرائر أنواعا من البغاء          ل حديث عائشة 
وكـان  . حلسـاب سـادن   ،  أشراف القوم يرسلون رقيقام يكسنب بأجسامهن يف هذا السبيل القذر         

أربع جوار يكسنب له من هذا       - رأس املنافقني يف املدينة وهو من سادة قومه        - لعبداهللا بن أيب بن سلول    
، ويطهرهم ويـزكيهم ، اليت جاء اإلسالم لريفع العرب منها   ،  وكانت هذه بقايا أو حال اجلاهلية     ! السبيل

 ! كما يرفع منها سائر البشرية كذلك
هـي  ،   " الفتيات " إلسالم طريقا واحدة للمعاشرة بني الرجال األحرار وهؤالء        وكذلك جعل ا  

ال الذي تنطلـق فيـه الشـهوات        ،  الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة       ،  طريق النكاح 
ال لتكون أجرا يف خمادنـة أو       ،  وجعل األموال يف أيدي الرجال لتؤدى صداقا مفروضا       . انطالق البهائم 

الذي تتلبط فيـه    ،  لك طهر اإلسالم هذه العالقات حىت يف دنيا الرقيق من وحل اجلاهلية           وكذ .. سفاح
ألن رايات اجلاهلية هي الـيت  ، والذي تتلبط فيه اليوم يف كل مكان    ! البشرية كلما ارتكست يف اجلاهلية    

 ! ال راية اإلسالم، ترتفع يف كل مكان
ي أن نقف أمام تعبري القرآن عـن حقيقـة          ينبغ - قبل أن نتجاوز هذا املوضع من اآلية       - ولكن

وعن نظرة هذا الدين إىل هـذا       ،  العالقات اإلنسانية اليت تقوم بني األحرار والرقيق يف اتمع اإلسالمي         
إمنـا  . وال إمـاء  . وال جواري . رقيقات: إنه ال يسمي الرقيقات   . األمر عندما واجهه اتمع اإلسالمي    

  " . فتيات " يسميهن
  ..  " لكت أميانكم من فتياتكم املؤمناتفمن ما م " 

كما كانـت    -  وهو ال يفرق بني األحرار وغري األحرار تفرقة عنصرية تتناول األصل اإلنساين           
وجيعل اآلصـرة   ،  إمنا يذكر باألصل الواحد    - االعتقادات واالعتبارات السائدة يف األرض كلها يومذاك      

 : تباطاإلنسانية واآلصرة اإلميانية مها حمور االر
  ..  " بعضكم من بعض، واهللا أعلم بإميانكم " 

  " : أهال " إمنا يسميهم.  وهو ال يسمي من هن ملك هلم سادة
 .  " فانكحوهن بإذن أهلهن " 
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لذلك خيرج من قاعدة أن كسبها كله       . فمهرها إمنا هو حق هلا    .  وهو ال جيعل مهر الفتاة لسيدها     
 : باطها برجلإمنا هو حق ارت، فهذا ليس كسبا. له

  ..  " وآتوهن أجورهن " 
 : إمنا هو النكاح واإلحصان،  وهو يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من املال

  ..  " حمصنات غري مسافحات والمتخذات أخدان " 
، حىت وهن يف هذا الوضع    ،   وكلها ملسات واعتبارات حتمل طابع التكرمي إلنسانية هؤالء الفتيات        

 . ال تطعن يف أصل الكرامة اإلنسانية،  مالبسات وقتيةالذي اقتضته
 وحني يقاس هذا التكرمي إىل ما كان سائدا يف جاهلية األرض كلها يومـذاك مـن النظـرة إىل      

 اإلنسانية " وسائر احلقوق اليت تترتب على هذه     ! السادة " إنسانية " وحرمانه حق االنتساب إىل   ،  الرقيق
بغـض  ،  وهو يرعاها يف مجيع األحوال     " اإلنسان " نقل اإلسالم إليه كرامة   يبدو مدى النقلة اليت     "  .. 

 . كوضع االسترقاق، النظر عن املالبسات الطارئة اليت حتد من أوضاع بعض األناسي
وتنظيمه ألوضاع هذه احلالة الطارئـة      ،   ويبدو مدى النقلة البعيدة حني يقاس صنيع اإلسالم هذا        

 " وكلنا يعرف حكايـة .  هذه اجلاهلية احلديثة بنساء وفتيات البالد املفتوحة      مبا تصنعه اجليوش الفاحتة يف    
وختلفه وراءهـا للمجتمـع   ! أو قصة الوحل الذي تلغ فيه جيوش اجلاهلية الفاحتة يف كل مكان     " الترفيه

 ! حني ترحل يعاين منه السنوات الطوال
ء الفتيـات بعـد إحصـاا     مث يقرر اإلسالم عقوبة خمففة على من ترتكب الفاحشة من هـؤال   

وأضـعف يف   ،  واضعا يف حسابه واقعها وظروفها اليت جتعلها أقرب إىل السقوط يف الفاحشـة            ،  بالزواج
، ألنه يغض من الشعور بالكرامـة     ،  مقدرا أن الرق يقلل من احلصانة النفسية      ،  مقاومة اإلغراء من احلرة   
كما يقدر احلالـة االجتماعيـة       - س احلرة وكالمها شعور يثري اإلباء يف نف      - والشعور بشرف العائلة  

وأقل مقاومـة   ،  وأثرها يف جعل هذه أكثر تساحما يف عرضها       . واختالفها بني احلرة واألمة   ،  واالقتصادية
بعـد   - يقدر اإلسالم هذا كله فيجعل حد األمـة       ! إلغراء املال وإغراء النسب ممن يراودها عن نفسها       

 . ية قبل زواجهانصف حد احلرة احملصنة باحلر - إحصاا
 .  " فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب، فإن أتني بفاحشة. فإذا أحصن " 
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وال يكـون يف    . وهي عقوبة اجللـد   . ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة اليت حتتمل القسمة        
ه احلرة  فإذا زنت اجلارية املؤمنة املتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب ب         ! إذ ال ميكن قسمتها   . عقوبة الرجم 

وهو نصف ما    - هل تكون هذا احلد نفسه    . أما عقوبة اجلارية البكر فمختلف عليها بني الفقهاء       . البكر
وهو خـالف   ؟  أم تكون تأديبا يتواله سيدها ودون النصف من احلد        ؟  ويتواله اإلمام  - على احلرة البكر  

 . يطلب يف كتب الفقه
يف الوقـت   ،  هذا الدين لواقع الناس وظروفهم    فنقف أمام مراعاة     - يف ظالل القرآن   -  أما حنن 

 . الذي يأخذ بأيديهم يف املرتقى الصاعد النظيف
دون أن يدعهم يتلبطون يف الوحـل       ،  واقع الناس  - كما قلنا  -  إن هذا الدين يأخذ يف اعتباره     

 ! باسم هذا الواقع
أضـعف   -  متزوجة ولو كانت  - جتعل الواحدة . وقد علم اهللا ما حييط حبياة الرقيق من مؤثرات        

ولكـن  . فلم يغفل هذا الواقع ويقرر هلا عقوبة كعقوبة احلـرة         . من مقاومة اإلغراء والوقوع يف اخلطيئة     
 . فيعفيها ائيا من العقوبة، كذلك مل جيعل هلذا الواقع كل السلطات

 . يلحظ كل املؤثرات وكل املالبسات.  قوام وسط
كما كانت قوانني اجلاهليـة     ،  ا يف مضاعفة العقوبة    كذلك مل جيعل من احنطاط درجة الرقيق سبب       

أو مع الوضعاء واألشراف ختفف     ؛  السائدة يف االرض كلها تصنع مع الطبقات املنحطة والطبقات الراقية         
 . وتقسو على الضعاف، عن األشراف

:  فكان يقول .  كان املعمول به يف القانون الروماين الشهري أن تشدد العقوبة كلما احنطت الطبقة            
وإن . مصادرة نصف ماله   - إن كان من بيئة كرمية     - فعقوبته،  ومن يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء     " 

 . )1( " كان من بيئة ذميمة فعقوبته اجللد والنفي من األرض
 " وهـو القـانون املعـروف باسـم        " منو "  وكان املعمول به يف القانون اهلندي الذي وضعه       

وإذا مد  ! أما غريه فيقتل  . فال جيوز للحاكم إال أن حيلق رأسه      ،  تحق القتل أن الربمهي إن اس    " منوشاستر
 )2(اخل  ... أحد املنبوذين إىل برمهي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده

                                                 
 .  مدونة جوستنيان ترمجة عبد العزيز فهمي)1(
 . ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني أليب احلسن الندوي:  كتاب)2(



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

102

 . )1(وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه احلد ،  وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه
 " . الواقع " مراعيا مجيع اعتبارات  ،  خذ اجلاين بالعقوبة  وليا؛   وجاء اإلسالم ليضع احلق يف نصابه     

، فال يترخص فيعفيها من العقوبة    . نصف حد احلرة قبل اإلحصان     - بعد اإلحصان  - وليجعل حد االمة  
وال يغفل واقعها   . فهذا خالف الواقع  . وجيعل إرادا ملغاة كلية من ارتكاب الفعل حتت وطأة الظروف         

وال يتشدد تشدد اجلاهلية مع الضـعاف      . وواقعها خيتلف عن واقع احلرة     - رةكذلك فيعاقبها عقاب احل   
 ! ! ! دون األشراف

،  وما تزال اجلاهلية احلديثة يف أمريكا ويف جنوب أفريقية ويف غريها تزاول هذه التفرقة العنصرية              
. حيـث كانـت   واجلاهلية هي اجلاهلية     " امللونني " ما ال تغفره للضعاف    " البيض " وتغفر لألشراف 

  .. حيث كان .. واإلسالم هو اإلسالم
 فمن استطاع الصرب  .  مث تنتهي اآلية ببيان أن الزواج من اإلماء رخصة ملن خيشى املشقة أو الفتنة             

 : ملا أسلفناه من املالبسات اليت حتيط بالزواج من اإلماء. فهو خري - يف غري مشقة وال فتنة -
  " واهللا غفور رحيم. تصربوا خري لكموأن . ذلك ملن خشي العنت منكم " 

وإذا كـان دينـه   . وال أن يوقعهم يف الفتنة، وال أن يشق عليهم،  إن اهللا ال يريد أن يعنت عباده      
فهو يريد منهم هذا كله يف حدود فطرم        ،  يريد منهم االستعالء واالرتفاع والتسامي    ،  الذي اختاره هلم  

، ومن مث فهو منهج ميسر     ..  حدود حاجام احلقيقية كذلك    ويف،  ويف حدود طاقتهم الكامنة   ،  اإلنسانية
وال ،  كل ما هنالك أنه ال يهتف للـهابطني بـاهلبوط         . ويقدر الضرورة ،  ويعرف احلاجة ،  يلحظ الفطرة 
أو يعفيهم من اجلهـد يف      . وميجد سقوطهم ،  يبارك هبوطهم  - وهم غارقون يف الوحل    - يقف أمامهم 

 ! يف قلة مقاومة اإلغراءأو من التبعة ، حماولة التسامي
فهـن أوىل أن تصـان نفوسـهن        ؛   وهو هنا يهيب بالصرب حىت تتهيأ القدرة على نكاح احلرائر         

، وأن حيسن اإلشراف على اجليل الناشى ء      ،  وأن ينجنب كرام األبناء   ،  وان تقوم عليهن البيوت   ،  بالزواج
، وعنت الفتنة اليت ال تقاوم    ،  د الصرب عنت املشقة عن  : فأما إذا خشي العنت    .. وأن حيفظن فراش األزواج   

 وهم " فتياتكم " فهن. بذلك التكرمي الذي يضفيه عليهن    ،  واحملاولة لرفع مستوى اإلماء   ،  فهناك الرخصة 
وهو . وهلن مهورهن فريضة  . واهللا أعلم باإلميان  . واجلميع بعضهم من بعض يربطهم اإلميان     .  " أهلهن" 

                                                 
 .  رواه اخلمسة)1(
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ولكن مـع الرفـق والتخفيـف        .. ؤوالت إن وقعن يف اخلطيئة    وهن مس  .. نكاح ال خمادنة وال سفاح    
 : ومراعاة الظروف

  ..  " واهللا غفور رحيم " 
وهـي يف    .. ويعقب ا على ختفيف عقوبة اإلماء     .  يعقب ا على االضطرار لنكاح غري احلرائر      

 . رووراء كل اضطرا، فمغفرة اهللا ورمحته وراء كل خطيئة، موضعها املناسب عقب هذه وتلك
|     |     | 

وعلى تلك التنظيمات اليت شرعها اهللا لألسـرة يف         ؛  مث جييء التعقيب الشامل على تلك األحكام      
ولريفع ا مستواه النفسي واخللقـي      ؛  لريفع ا اتمع املسلم من وهدة احلياة اجلاهلية       ،  املنهج اإلسالمي 

جييء التعقيب ليكشف للجماعة املسلمة     . ه إليها واالجتماعي إىل القمة السامقة النظيفة الوضيئة اليت رفع       
وعن حقيقة ما يريـده    ؛  عن حقيقة ما يريده اهللا هلا ذا املنهج وبتلك األحكام والتشريعات والتنظيمات           

 : ا الذين يتبعون الشهوات وحييدون عن منهج اهللا
.  عليم حكـيم   واهللا،  ويتوب عليكم ،  ويهديكم سنن الذين من قبلكم    ،  يريد اهللا ليبني لكم    " 

يريد اهللا أن خيفف    . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما       ،  واهللا يريد أن يتوب عليكم    
  ..  " وخلق اإلنسان ضعيفا، عنكم

ويطلعهم علـى مـا يف      ،  فيبني هلم حكمة تشريعاته هلم    ؛  يتلطف مع عباده   - سبحانه -  إن اهللا 
األفـق  . وهو يرفعهم إىل هذا األفق     - سبحانه - إنه يكرمهم . سراملنهج الذي يريده حليام من خري وي      

  .. أن يبني هلم: إنه يريد: وليقول هلم؛ ليبني هلم حكمة ما يشرعه هلم، الذي حيدثهم فيه
  ..  " يريد اهللا ليبني لكم " 

ا وأن تقبلو ،  وأن تتدبروها ،  ويريد لكم أن تروا هذه احلكمة     ؛   يريد اهللا ليكشف لكم عن حكمته     
وهي ليست حتكما ال علة له      ؛  فهي ليست معميات وال ألغازا    ؛  عليها مفتوحي األعني والعقول والقلوب    

يدرك مداه  ،  وهو تكرمي لإلنسان   .. وأهل لبيان هذه احلكمة لكم    ؛  وأنتم أهل إلدراك حكمتها   ؛  وال غاية 
  .فيدركون مدى هذا التلطف الكرمي، من حيسون حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية

  ..  " ويهديكم سنن الذين من قبلكم " 
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موحـد يف   ،  وهو منهج ثابت يف أصـوله     .  فهذا املنهج هو منهج اهللا الذي سنه للمؤمنني مجيعا        
ومنهج األمـة الواحـدة     . هو منهج العصبة املؤمنة من قبل ومن بعد        .. مطرد يف غاياته وأهدافه   ،  مبادئه

  .اليت جيمعها موكب اإلميان على مدار القرون
ويكشف عن وحدة منهج اهللا يف      ؛   بذلك جيمع القرآن بني املهتدين إىل اهللا يف كل زمان ومكان          

. يف الطريق الالحب الطويل   ،  ويربط بني اجلماعة املسلمة واملوكب اإلمياين املوصول      ؛  كل زمان ومكان  
جتمعهـا  ،  منة بـاهللا  إنه من هذه األمة املؤ     .. وهي لفتة تشعر املسلم حبقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه        

واأللـوان وتربطهـا سـنة اهللا    ؛ واختالف األوطان، على اختالف الزمان واملكان  ،  آصرة املنهج اإلهلي  
 . ومن كل قبيل، املرسومة للمؤمنني يف كل جيل

  ..  " ويتوب عليكم " 
ليأخـذ بيـدكم إىل      ... لريمحكم،  يبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم       - سبحانه -  فهو

  .. ويعينكم على السري فيه، ليمهد لكم الطريق. والتوبة من املعصية، توبة من الزللال
  ..  " واهللا عليم حكيم " 

العلـم  . ومن العلم واحلكمة جتيء هذه التوجيهات     .  فعن العلم واحلكمة تصدر هذه التشريعات     
ملنهج ويف تطبيقاته على    واحلكمة يف طبيعة ا   . والعلم مبا يصلح لكم وما يصلحكم     . بنفوسكم وأحوالكم 

  .. السواء
|     |     | 

  ..  " واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما " 
وحقيقـة مـا    ،   وتكشف اآلية الواحدة القصرية عن حقيقة ما يريده اهللا للناس مبنهجه وطريقته           

وكل من حييد عن منـهج اهللا إمنـا يتبـع     - ن منهج اهللا وحييدون ع ،  يريده م الذين يتبعون الشهوات    
وكل ما عداه إن هو إال هوى       ،  فليس هنالك إال منهج واحد هو اجلد واالستقامة وااللتزام         - الشهوات

 . واحنراف وفسوق وضالل، وشهوة تطاع، يتبع
يريد . ب عليهم إنه يريد أن يتو   ؟  ويشرع هلم سنته  ،  حني يبني هلم منهجه   ،   فماذا يريد اهللا بالناس   

 . يريد أن يعينهم على التسامي يف املرتقى الصاعد إىل القمة السامقة. يريد أن جينبهم املزالق. أن يهديهم
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ومل يشرعها  ،  ويزينون للناس منابع ومذاهب مل يأذن ا اهللا       ،   وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات    
 . واملرتقى الصاعد والطريق املستقيم، ج الراشدإم يريدن هلم أن مييلوا ميال عظيما عن املنه؟ لعباده

؛ وتطهـري اتمـع   ؛  ميدان تنظيم األسرة  : ويف هذا امليدان اخلاص الذي تواجهه اآليات السابقة       
وحترمي ما عـداها مـن   ؛ اليت حيب اهللا أن يلتقي عليها الرجال والنساء      ،  وحتديد الصورة النظيفة الوحيدة   

يف هذا امليدان اخلاص ما الذي يريده اهللا وما الـذي            .. قلوب والعيون وتبشيعها وتقبيحها يف ال   ،  الصور
 ؟ يريده الذين يتبعون الشهوات

، وإرادة الـتطهري  ،  وفيها إرادة التنظـيم   .  فأما ما يريده اهللا فقد بينته اآليات السابقة يف السورة         
 . وإرادة اخلري باجلماعة املسلمة على كل حال، وإرادة التيسري

أو ،  أو أخالقي ،  ديين: ريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال           وأما ما ي  
السـعار  . من أي لون كان   ،  يريدون أن ينطلق السعار اجلنسي احملموم بال حاجز وال كابح          .. اجتماعي

 وال،  وال يسلم معه عرض   ،  وال يطمئن معه بيت   ،  وال يسكن معه عصب   ،  احملموم الذي ال يقر معه قلب     
يرتو فيها الذكران على اإلناث بال ضابط       ،  يريدون أن يعود اآلدميون قطعانا من البهائم      . تقوم معه أسرة  

وكل هذا الشر باسـم     ،  وكل هذا الفساد  ،  كل هذا الدمار  ! إال ضابط القوة أو احليلة أو مطلق الوسيلة       
 ! ليست سوى اسم آخر للشهوة والرتوة - يف هذا الوضع - وهي، احلرية

وهو حيذرهم ما يريده هلم الـذين يتبعـون         ،  ا هو امليل العظيم الذي حيذر اهللا املؤمنني إياه         وهذ
الـذي  ،  وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد اتمع املسلم إىل اجلاهلية يف هذا اال األخالقـي             . الشهوات

ألقالم اهلابطة واألجهزة   وهو ذاته ما تريده اليوم ا     . تفوقوا فيه وتفردوا بفعل املنهج اإلهلي القومي النظيف       
إال منـهج   ،  الذي ال عاصم منه   ،  املوجهة لتحطيم ما بقي من احلواجز يف اتمع دون االنطالق البهيمي          

 . حني تقره العصبة املؤمنة يف األرض إن شاء اهللا، اهللا
|     |     | 

 له مـن منـهج      فيما يشرعه ،  واللمسة األخرية يف التعقيب تتوىل بيان رمحة اهللا بضعف اإلنسان         
ونفي احلرج واملشقة والضـرر     ،  ومراعاة اليسر فيما يشرع له    ،  والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه    . وأحكام
 . والضرار

  ..  " وخلق اإلنسان ضعيفا، يريد اهللا أن خيفف عنكم " 
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، وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهـات ،  فأما يف هذا اال الذي تستهدفه اآليات السابقة  
وتنظيم االستجابة هلا وتصريف طاقتها يف      ،  تتمثل يف االعتراف بدوافع الفطرة    ؛  ة التخفيف واضحة  فإراد

دون أن يكلف اهللا عباده عنتـا يف كبتـها   ؛ ويف اجلو الطاهر النظيف الرفيع  ،  اال الطيب املأمون املثمر   
 . د وال قيدودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون يف االستجابة هلا بغري ح؛ حىت املشقة والفتنة

 وأما يف اال العام الذي ميثله املنهج اإلهلي حلياة البشر كلها فإرادة التخفيـف تبـدو كـذلك          
ووضع السـياج  . وإطالق كل طاقاته البانية  ؛  وحاجاته احلقيقية ،  وطاقته،  مبراعاة فطرة اإلنسان  ؛  واضحة

 ! الذي يقيها التبدد وسوء االستعمال
واالنطالق . شاق جمهد  - وخباصة يف عالقات اجلنسني    - نهج اهللا  وكثريون حيسبون أن التقيد مب    

وحتـري  ؛  فإطالق الشهوات من كل قيد     ... وهذا وهم كبري  ! مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح     
الذي ال مكان لـه إذا كانـت اللـذة           " الواجب " واقصاء؛  يف كل تصرف   - واللذة وحدها  - اللذة

وقصر الغاية من التقاء اجلنسني يف عامل اإلنسان على ما يطلب مـن             ؛  وحدها هي احلكم األول واالخري    
ومن كـل التـزام     ،  والتجرد يف عالقات اجلنسني من كل قيد أخالقي       ؛  مثل هذا االلتقاء يف عامل البهائم     

. ولكنها يف حقيقتـها مشـقة وجهـد وثقلـة    . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطالقا    .. اجتماعي
  .. عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة - بل يف حياة كل فرد -  اتمعوعقابيلها يف حياة

من قيود الدين واألخالق واحلياء يف هذه       !  " حتررت "  والنظر إىل الواقع يف حياة اتمعات اليت      
 ! لو كانت هنالك قلوب. يكفي إللقاء الرعب يف القلوب، العالقة

حطـم  . ول الذي حطم احلضارات القدميـة      لقد كانت فوضى العالقات اجلنسية هي املعول األ       
وهذه الفوضى ذاا هـي الـيت       . احلضارة اإلغريقية وحطم احلضارة الرومانية وحطم احلضارة الفارسية       

وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة يف ايارات فرنسـا الـيت            ؛  اخذت حتطم احلضارة الغربية الراهنة    
وغريهـا مـن دول     ،  يف أمريكا والسويد واجنلتـرا    وبدأت هذه اآلثار تظهر     ؛  سبقت يف هذه الفوضى   

 . احلضارة احلديثة
مما جعلها تركع على أقدامها يف كـل حـرب   ،  وقد ظهرت آثار هذه الفوضى يف فرنسا مبكرة     

وهـذه  . كما تدل مجيع الشواهد،  وهي يف طريقها إىل االيار التام     ،   إىل اليوم  1870خاضتها منذ سنة    
 : دو وأضحة من بعد احلرب العاملية األوىلبعض األمارات اليت أخذت تب
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وتدرجها ،  اضمحالل قواهم اجلسدية  : إن أول ما قد جر على الفرنسيني متكن الشهوات منهم          " 
وتعبد الشهوات يكاد يـأيت علـى قـوة         ؛  فإن اهلياج الدائم قد أوهن أعصام     . إىل الضعف يوما فيوما   

فمن أوائل القرن العشرين ال يـزال       . بصحتهموطغيان األمراض السرية قد أجحف      ؛  صربهم وجلدهم 
، حكام اجليش الفرنسي خيفضون من مستوى القوة والصحة البدنية املطلوب يف املتطوعة للجند الفرنسي             

ألن عدد الشبان الوافني باملستوى السابق من القوة والصحة ال يـزال يقـل              . على فترة كل بضع سنني    
يف الصـحة    - يدلنا كداللة مقيـاس احلـرارة     ،  ذا مقياس أمني  وه .. ويندر يف األمة على مسري األيام     

ومـن أهـم عوامـل هـذا        . )1(على كيفية اضمحالل القوى اجلسدية يف األمة الفرنسية          - والتدقيق
يدل على ذلك أن كان عدد اجلنود الذين اضطرت احلكومة إىل           . األمراض السرية الفتاكة  : االضمحالل

، يف السنتني األوليني من سين احلرب العامليـة األوىل        ،  إىل املستشفيات وتبعث م   ،  أن تعفيهم من العمل   
 جنديا يف آن واحد     242وابتلي ذا املرض وحده     . مخسة وسبعني الفا  ،  لكوم مصابني مبرض الزهري   

يف  - جبانـب  - حال هذه األمة البائسة يف الوقت الذي كانت فيه         - باهللا - وتصور. يف ثكنة متوسطة  
فكانت أحوج ما تكون إىل جماهدة كل واحد من أبنائهـا احملـاربني             ،  ج بني احلياة واملوت   املضيق احلر 

وكانت احلال تدعو إىل بذل أكثر ما       ؛  وكان كل فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر        . لسالمتها وبقائها 
هـا  أبناؤ - جبانب آخـر   - وكان. ميكن من القوة والوقت وسائر األدوات والوسائل يف سبيل الدفاع         

وما كفى أمتـهم    ؛  من جراء انغماسهم يف اللذات    ،  الشباب الذين تعطل آالف منهم عن أعمال الدفاع       
 . يف تلك األوضاع احلرجة، بل ضيعوا جانبا من ثروة األمة ووسائلها يف عالجهم، ذلك خسرانا

إنه ميوت يف فرنسا ثالثون ألـف نسـمة         : يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور لرييه       " 
وهذا املرض هو أفتك األمراض باألمة الفرنسـية        . وما يتبعه من األمراض الكثرية يف كل سنة       ،  لزهريبا

وهذه جريرة مرض واحد من األمراض السرية اليت فيها عدا هذا أمـراض كـثرية               . ]الدق  [  بعد محى 
  " . )2(أخرى 

وفوضـى  ،  ل اجلنسـي  ذلك أن سهولة تلبية املي    :  واألمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطري     
وال السـتقرارها وال    ،  ال تدع جماال لتكوين األسـرة     ،  العالقات اجلنسية والتخلص من األجنة واملواليد     

                                                 
وسـنة اهللا ال  . اآلن يف أمريكا حيث ال يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم يف سن التجنيـد  مثل ذلك يقع   )1(

 . تتخلف
 . 114 - 113 كتاب احلجاب للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان ص)2(
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، ويقـل التناسـل  ، ومن مث يقل الزواج. الحتمال تبعة األطفال الذين يولدون من االلتقاء اجلنسي العابر       
 . وتتدحرج فرنسا منحدرة إىل اهلاوية

ولـك أن   . يف األلف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون يف فرنسا اليوم          سبعة أو مثانية     " 
مث هذا الرتر القليل مـن الـذين        . تقدر من هذا املعدل املنخفض كثرة النفوس اليت ال تتزوج من أهاليها           

قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام املعيشة الربة الصاحلة بل هم يقصدون به كـل                ،  يعقدون الزواج 
حىت إنه كثريا ما يكون من مقاصد زواجهم أن حيللوا به الولد النغل الذي قد               . ض سوى هذا الغرض   غر

من العادة اجلارية يف طبقـة       " : بول بيورو  " فقد كتب ! ويتخذوه ولدا شرعيا  ! ولدته أمه قبل النكاح   
أن الرجل سـيتخذ    ،  كاحالعاملني يف فرنسا أن املرأة منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما الن              

: وجاءت امرأة يف حمكمة احلقوق مبدينة سني فصـرحت        . ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له       
إنين كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأين ال أقصد بالزواج إال استحالل األوالد الذين ولدم نتيجـة                  

وال هو يف نييت    ،  ما كان يف نييت عند ذاك     ف،  وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة     . اتصايل به قبل النكاح   
ألين كنـت  ، ومل ألتق به إىل هذا اليوم، ولذلك اعتزلت زوجي يف أصيل اليوم الذي مت فيه زواجنا     . اآلن

 . ال أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية
إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام       : قال عميد كلية شهرية يف باريس لبول بيورد        " 

. ذلك أم يظلون مدة عشر سنني أو أكثر يهيمون يف أودية الفجور أحرارا طلقـاء             . غي يف بيتهم أيضا   ب
حىت جيمعوا  ،  فيتزوجون بامرأة بعينها  ،  مث يأيت عليهم حني من دهرهم ميلون تلك احلياة الشريدة املتقلقلة          

  " . )1(ولذة املخادنة احلرة خارج البيت ، بني هدوء البيت وسكينته
وهكذا تتوارى عـن مسـرح     ،  وهكذا هزمت يف كل حرب خاضتها     . كذا تدهورت فرنسا   وه

وإن بـدت بطيئـة     ؛  حىت حتق سنة اهللا اليت ال تتخلـف       . احلضارة مث عن مسرح الوجود يوما بعد يوم       
 ! بالقياس إىل تعجل اإلنسان! الدوران يف بعض األحيان

فهذه مناذج ممـا    ،  ها آثار الدمار واضحة بعد    أو مل تظهر في   ،   أما يف الدول اليت ال تزال تبدو فتية       
 : جيري فيها

وعن ،  يف السويد  " حرية احلب  " بعد أن يتحدث عن    .. يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا     
 : والضمانات االجتماعية يف جمتمعها االشتراكي النموذجي، الرخاء املادي

                                                 
 . 117 - 115 املصدر السابق )1(
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وأن نزيل الفوارق   ؛  قتصادي املمتاز إذا كانت أقصى أحالمنا أن حنقق للشعب هذا املستوى اال          " 
وأن نؤمن املواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصوره           ؛  بني الطبقات ذا االجتاه االشتراكي الناجح     

إذا وصلنا إىل هذا احللم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنـا إىل              .. من أنواع العقبات يف احلياة    
هـل  ؟  هل نقبل اجلانب األسود من هذا اتمع املثايل       ؟   األخرى فهل نرضى نتائجه   ... حتقيقه يف مصر  

 ؟ وآثارها اخلطرية على كيان األسرة " حرية احلب " نقبل
  ..  " دعونا نتحدث باألرقام " 
فإن اخلط البياين لعدد    ،  وتكوين أسرة ،  مع وجود كل هذه املشجعات على االستقرار يف احلياة         " 

مث تكفل لطفلـها    ؛  مع وجود الدولة اليت تكفل للفتاة إعانة زواج       !  .. اضسكان السويد مييل إىل االنقر    
فإن األسرة السويدية يف الطريق إىل عدم إجنـاب أطفـال علـى             ،  احلياة اانية حىت يتخرج يف اجلامعة     

 ! اإلطالق
وارتفاع مستمر يف نسبة عدد املواليـد غـري         . يقابل هذا اخنفاض مستمر يف نسبة املتزوجني       " 

 . مع مالحظة أن عشرين يف املائة من البالغني األوالد والبنات ال يتزوجون أبدا. رعبنيالش
كانـت نسـبة    . 1870وبدأ معه اتمع االشتراكي يف السويد عام        . لقد بدأ عهد التصنيع    " 
 16 إىل   1920وارتفعت هذه النسبة يف عـام       ،   يف املائة  7يف ذلك العام     - غري املتزوجات  - األمهات

 . ولكنها وال شك مستمرة يف الزيادة. واالحصاءات بعد ذلك مل أعثر عليها.  املائةيف
فتـبني منـها أن     ،  يف السويد  " احلب احلر  " وقد أجرت املعاهد العلمية عدة استفسارات عن       " 

 95وأن  . والفتاة يف سن اخلامسة عشرة    . الرجل تبدأ عالقاته اجلنسية بدون زواج يف سن الثامنة عشرة         
 !  سنة هلم عالقات جنسية21املائة من الشبان يف سن يف 

 يف املائة من هذه العالقـات  7إن : فإننا نقول، وإذا أردنا تفصيالت تقنع املطالبني حبرية احلب     " 
 !  يف املائة منها مع صديقات عابرات58و!  يف املائة منها مع حبيبات35و، اجلنسية مع خطيبات

 يف املائـة    3وجدنا أن   .  املرأة اجلنسية بالرجل قبل سن العشرين      وإذا سجلنا النسب عن عالقة     " 
 !  يف املائة منها مع صديق عابر64و !  يف املائة منها مع خطيب27و . من هذه العالقات مع أزواج

 يف املائة من نساء السويد مارسن عالقات جنسية كاملة قبـل  80إن : وتقول األحباث العلمية   " 
 !  بقني بال زواج يف املائة20الزواج و
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مع زيادة عدد   . وإىل اخلطبة الطويلة األجل   ،  وأدت حرية احلب بطبيعة احلال إىل الزواج املتأخر        " 
 . األطفال غري الشرعيني كما قلت

حريـة   " إن أهل السويد يدافعون عـن  .. والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك األسرة       " 
كأي جمتمـع متمـدن     ،   ينظر نظرة احتقار إىل اخليانة بعد الزواج       إن اتمع السويدي  : بقوهلم " احلب
مث الزيـادة   . ولكنهم ال يستطيعون الدفاع عن االجتاه إىل انقراض النسل        ! وهذا صحيح ال ننكره   ! آخر

 . املروعة يف نسبة الطالق
ت أو  إن طالقًا واحدا حيدث بني كل س      . إن نسبة الطالق يف السويد هي أكرب نسبة يف العامل          " 

، والنسبة بدأت صـغرية   . طبقًا لإلحصاءات اليت أعدا وزارة الشؤون االجتماعية بالسويد       ،  سبع زجيات 
 -  ألف من السـكان    100 طالقًا بني كل     26 كان حيدث    1925يف عام    .. وهي مستمرة يف الزيادة   

 . 1954 يف عام 114مث ارتفع إىل ، 1952 يف عام 104ارتفع هذا الرقم إىل 
بعد أن حتمـل    ،   يف املائة من الزجيات تتم اضطرارا حتت ضغط الظروف         30ذلك أن   وسبب   " 

ويشجع علـى الطـالق أن   . ال يدوم بطبيعة احلال كالزواج العادي     " الضرورة " والزواج حبكم . الفتاة
فـاألمر سـهل    . القانون السويدي ال يضع أية عقبة أمام الطالق إذا قرر الزوجان أما يريدان الطالق             

ميكن أن يتم به الطالق، فإن أي سبب بسيط يقدمه. وإذا طلب أحدمها الطالق، اجد ! 
 فهناك حرية أخرى يتمتع ا غالبية أهل السويد        .. وإذا كانت حرية احلب مكفولة يف السويد       " 

لقد انتشرت يف السويد احلركات التحررية من سلطان الكنيسـة علـى            ! إا حرية عدم اإلميان باهللا    .. 
املدرسون يف املدارس واملعاهد يدافعون عن هذه       . وهذه الظاهرة تسود النرويج والدمنرك أيضا     . طالقاإل

 . احلرية ويبثوا يف عقول النشء والشباب
وهذه ظاهرة جديدة دد اجليل اجلديد يف السـويد وبـاقي دول             .. واجليل اجلديد ينحرف   " 
وقد قدر  . وإىل اإلدمان على املخدرات واخلمور    ،  االحنرافإن افتقادهم لإلميان جيرفهم إىل      . اسكندنافيا

 يف املائة من جمموع أطفال      10أي ما يوازي    .  ألفًا 175عدد أطفال العائالت اليت هلا أب مدمن حبوايل         
إن من يقبض عليهم البوليس السويدي       .. وإقبال املراهقني على إدمان اخلمر يتضاعف     . العائالت كلها 

 يوازي ثالثة أمثال عدد املقبوض علـيهم بـنفس          17 و 15ن املراهقني بني سن     يف حالة سكر شديد م    
ويتبع ذلـك    .. وعادة الشرب بني املراهقني واملراهقات تسري من سيء إىل أسوأ         .  عاما 15السبب منذ   
 . حقيقة رهيبة
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ويقول أطبـاء   ! إن عشر الذين يصلون إىل سن البلوغ يف السويد يتعرضون الضطرابات عقلية            " 
وال شـك  .  يف املائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تالزم أمراضهم اجلسدية  50إن  : لسويدا

ويزيد من دواعي تفكـك     ،  أن التمادي يف التمتع حبرية عدم اإلميان سيضاعف هذه االحنرافات النفسية          
  ...  " ويقرم إىل هوة انقراض النسل. األسرة

واألمة األمريكية يف عنفواـا ال      . ونذر السوء تتواىل  . حلال واحلال يف أمريكا ال تقل عن هذه ا       
وتعمـل  ؛  على الرغم من هذا الـرواء الظـاهري       ،  ولكن عوامل التدمري تعمل يف كياا     . تتلفت للنذر 

 ! ! ! مما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر اخلارجية، بسرعة
. ال ألم يف حاجة إىل املال     ،  ريطانيا العسكرية ألعدائهم   لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وب      

 . ناشئًا من آثار الفوضى اجلنسية السائدة يف اتمع، ولكن ألن م شذوذًا جنسيا
مؤلفة .  وقبل سنوات وضع البوليس األمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع يف مدن شىت             

مهمتها مساعدة األزواج والزوجات على الطـالق        - ثقفةأي من قمة الطبقة امل     - من احملامني واألطباء  
وذلك ألن بعض الواليات ال تزال تشترط هذا الشـرط          ،  بإجياد الزوج أو الزوجة يف حالة تلبس بالزنا       

ومن مث يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق              ! لقبول توقيع الطالق  
 ! أوقعته يف حبائلهاوهي اليت ، هذه العصابة متلبسا

 كذلك من املعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات اهلاربات والبحـث عـن               
وذلك يف جمتمع ال يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته يف الدار أم جيـدها                 ! األزواج اهلاربني 

 إليهـا أم    وال تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج يف الصـباح سـيعود            ! قد طارت مع عشيق   
جمتمع تعيش البيوت فيه يف مثل هذا القلق الـذي ال يـدع            ! ستخطفه أخرى أمجل منها أو أشد جاذبية      

 ! ! ! عصبا يستريح
 وأخريا يعلن رئيس الواليات املتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا مل يعودوا يصلحون                

 . للجندية بسبب االحنالل اخللقي الذي يعيشون فيه
 : تبت إحدى االت األمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول وقد ك

، وهي مجيعها يف تسعري سعري ألهـل األرض       . عوامل شيطانية ثالثة حييط ثالوثها بدنيانا اليوم       " 
بسرعة  ]األوىل  [  األدب الفاحش اخلليع الذي ال يفتأ يزداد يف وقاحة ورواجه بعد احلرب العاملية            : أوهلا

بل تلقنـهم   ،  ألفالم السينمائية اليت ال تذكي يف الناس عواطف احلب الشهواين فحسب          والثاين ا . عجيبة
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بل يف  ،  الذي يظهر يف مالبسهن   ،  والثالث احنطاط املستوى اخللقي يف عامة النساء      . دروسا عملية يف بابه   
لثالث فينـا  هذه املفاسد ا .. واختالطهن بالرجال بال قيد وال التزام ،  ويف إكثارهن من التدخني   ،  عريهن

وال بد أن يكون مآهلا زوال احلضارة واالجتماع النصرانيني وفناءمها          . إىل الزيادة واالنتشار بتوايل األيام    
ومن تبعهم من   ،  فال جرم أن يأيت تارخينا مشاا لتاريخ الرومان       ،  فإن حنن مل حند من طغياا     . آخر األمر 
مع ما كانوا فيه من     ،  اء والشهوات موارد اهللكة والفناء    الذين قد أوردهم هذا االتباع لألهو     ،  سائر األمم 
 . )1( " أو مشاغل رقص وهلو وغناء، مخر ونساء

بل استسلمت هلا متامـا وهـي       ،   والذي حدث أن أمريكا مل حتد من طغيان هذه العوامل الثالثة          
 ! متضي يف الطريق الذي سار فيه الرومان

ليهون من احنالل   ،  يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا    ويكتب صحفي آخر عن موجة احنراف الشباب        
 : يقول! شبابنا

وأعلن حـاكم واليـة     . انتشرت موجة اإلجرام بني املراهقني واملراهقات من شباب أمريكا         " 
 : أنه سوف جيعل عالج هذا االحنراف على رأس برنامج اإلصالح الذي يقوم به يف الوالية، نيويورك

  " اخل .. التهذيبية واألندية الرياضية " اإلصالحيات " زارع ووعمد احلاكم إىل انشاء امل " 
اليت انتشرت بصفة خاصة بني طلبة وطالبات        - ولكنه أعلن أن عالج اإلدمان على املخدرات       " 

 ! وأنه يترك أمره للسلطات الصحية، ال يدخل يف برناجمه -!  اجلامعات ومنها احلشيش والكوكايني
 كثرت يف العامني األخريين جرائم االعتداء على النساء وعلـى الفتيـات             وأما يف اجنلترا فقد    " 

ويف بعضها كـان    . ويف معظم احلاالت كان املعتدي أو ارم غالما مراهقًا        . الصغريات يف طرق الريف   
إذا ،  أو تتعـرف عليـه    ،  حىت ال تفشي سره   ،  وتركها جثة هامدة  ،  ارم يعمد إىل خنق الفتاة أو الطفلة      

 . يها رجال البوليسعرضه عل
 - عندما أبصر على جانب الطريق    ،  ومنذ شهرين اثنني كان شيخ عجوز يف طريقه إىل القرية          " 

  .. غالما يضاجع فتاة - وحتت شجرة
إن ما يفعلـه ال جيـوز       : وقال له ،  ووكز الغالم بعصاه وزجره ووخبه    ،  واقترب الشيخ منهما   " 

 ! ارتكابه يف الطريق العام

                                                 
 . 130، 129 نقالً عن كتاب احلجاب للمودودي ص)1(
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 . ووقع الشيخ ... وركل الشيخ بكل قوته يف بطنه، ىتوض الف " 
 ! واستمر يركله بقسوة حىت شم الرأس ... وهنا ركله الفىت يف رأسه حبذائه " 
 !  " والفتاة يف الثالثة عشرة من عمرها، وكان الغالم يف اخلامسة عشرة " 

 يف املائة مـن  90الد اخللقية أن  وقد قررت جلنة األربعة عشر األمريكية اليت تعىن مبراقبة حالة الب    
وذلك قبل وجود املركبات احلديثة من مضادات       [  الشعب األمريكي مصابون باألمراض السرية الفتاكة     

  ]! احليويات كالبنسلني واالستريبتومايسني
 ! أنه من كل حاليت زواج تعرض قضية طالق " دنفر "  وكتب القاضي لندسي مبدينة

  " : اإلنسان ذلك اهول:  " عاملي ألكسيس كاريل يف كتابه وكتب الطبيب العامل ال
اخل فقد  . بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال األطفال والسل والدفتريا واحلمى التيفودية            " 

 ... فهناك عدد كبري من أمراض اجلهاز العصيب والقوى العقليـة         . حلت حملها أمراض الفساد واالحنالل    
ريكا يزيد عدد اانني الذين يوجدون يف املصحات على عدد املرضى املوجـودين          ففي بعض واليات أم   

فإن االضطرابات العصبية وضعف القوى العقليـة آخـذ يف          ،  وكاجلنون. يف مجيع املستشفيات األخرى   
إن الفساد العقلي أكثـر   .. وحتطيم األسر، وهي أكثر العناصر نشاطًا يف جلب التعاسة لألفراد . االزدياد

!  اليت قصر علماء الصحة واألطباء اهتمامهم عليها حىت اآلن        ،  ورة على احلضارة من األمراض املعدية     خط
 .. 

|     |     | 
من جراء طاعتـها للـذين يتبعـون        ،  يف جاهليتها احلديثة  ،  هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة     

حوظ فيه اليسر والتخفيف على اإلنسان      املنهج املل . الشهوات وال يريدون أن يفيئوا إىل منهج اهللا للحياة        
والوصول به إىل التوبـة     ،  وهدايته إىل الطريق اآلمن   ،  ومحايته من شهواته  ،  وصيانته من نزواته  ،  الضعيف

 : والصالح والطهارة
يريـد اهللا   . واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيما             " 

 .  " نسان ضعيفاأن خيفف عنكم وخلق اإل
|     |     | 
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لتنظيم طـرق   ،  تتناول جانبا من العالقات املالية يف اتمع املسلم       ،  والفقرة الثانية يف هذا الدرس    
مث لتقرير حق النساء كالرجال يف امللك       ؛  لضمان طهارة التعامل بني األفراد عامة     ؛  التعامل يف هذا اجلانب   

تنظيم التعامل يف عقود الوالء اليت كانت سارية يف اجلاهليـة           وأخريا ل  - كل حسب نصيبه   - والكسب
ومنع عقود الوالء   ؛  وختصيص املرياث باألقارب  ،  لتصفية هذا النظام  ،  ويف القسم األول من صدر اإلسالم     

 : اجلديدة
 إال أن تكون جتارة عن تراض منكم       - يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل         " 

. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا       . إن اهللا كان بكم رحيما    ،  تلوا أنفسكم وال تق  -
وندخلكم مـدخال  ؛ إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  . وكان ذلك على اهللا يسريا    

ا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مم      ،  وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض        . كرميا
ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالـدان       . إن اهللا كان بكل شيء عليما     ،  وأسالوا اهللا من فضله   ،  اكتسنب

  "  .. والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان على كل شيء شهيدا؛ واألقربون
نهج اإلسالمي  والتربية والتشريع يف امل    .. وحلقة يف سلسلة التشريع   ،   إا حلقة يف سلسلة التربية    

كما هو منظور فيه إىل تنظيم      ؛  فالتشريع منظور فيه إىل التربية     .. أو متكامالن ؛  أو متداخالن ؛  متالزمان
كما أنه منظـور    ؛  والتوجيهات املصاحبة للتشريع منظور فيها إىل تربية الضمائر       ؛  شؤون احلياة الواقعية  

. وحتقـق املصـلحة فيـه   ؛ جبدية هذا التشريعوانبعاث التنفيذ عن شعور ، فيها إىل حسن تنفيذ التشريع   
وإشعاره مبصدر هذا املنـهج     ،  إىل ربط القلب باهللا    - معا - والتشريع والتوجيه املصاحب منظور فيهما    

هذا التكامل الـذي   .. وهذه هي خاصية املنهج الرباين للحياة البشرية     .. املتكامل من التشريع والتوجيه   
  .. لضمري البشري يف ذات األوانويصلح ا، يصلح احلياة الواقعية

وبيان الوجه احلالل    -  وهنا يف هذه الفقرة جند النهي للذين آمنوا عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل            
وجند إىل جانبه تصوير أكل األموال بالباطـل بأنـه قتـل             - وهو التجارة  - للربح يف تداول األموال   

ويف الوقت  !  .. ومس النار ،  حذير من عذاب اآلخرة   وجند إىل جانبه كذلك الت    . وهلكة وبوار ؛  لألنفس
كذلك جند تربية    .. والعون على الضعف والعفو عن التقصري     ،  ذاته جند التيسري والوعد باملغفرة والتكفري     

وسؤال مـن   - صاحب العطاء - والتوجه إىل اهللا،  النفوس على عدم التطلع إىل ما أنعم اهللا على البعض         
وحق النساء  ،  لك التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا        وذ. بيده الفضل والعطاء  

كما أن بيان التصرف     .. وهذا وذلك مصحوب بأن اهللا كان بكل شيء عليما        ،  ونصيبهن فيما اكتسنب  
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وهي ملسـات    .. واألمرء بالوفاء ا جنده مصحوبا بأن اهللا كان على كل شيء شهيدا           ،  يف عقود الوالء  
، وتكوينـه النفسـي   ،  وتوجيهات تربوية من صنع العليم باإلنسـان      ،  ؤثرة مصاحبة للتشريع  وجدانية م 

 . ومسالك نفسه ودروا الكثرية
|     |     | 

 إال أن تكون جتارة عن تراض مـنكم        - أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل        " 
، فعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا      ومن ي . إن اهللا كان بكم رحيما    . وال تقتلوا أنفسكم   -

 .  " وكان ذلك على اهللا يسريا
 . والنهي هلم عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل،  النداء للذين آمنوا

 .  " يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " 
  ا عملية تطهري لبقايا رواسب احلياة اجلاهلية يف اواستجاشـة  ؛ تمـع اإلسـالمي   مما يوحي بأ

مقتضيات هـذه   . واستحياء مقتضيات اإلميان   "  .. يا أيها الذين آمنوا    " : ضمائر املسلمني ذا النداء   
 . لينهاهم عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل، الصفة اليت يناديهم اهللا ا

، أو ـى عنـها  ،  اهللا وأكل األموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول األموال بينهم مل يأذن ا     
والربـا يف    - ومجيع أنواع البيوع احملرمة   ،  ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات إلغالئها      

فإن كان قـد نـزل   ؛ وال نستطيع أن جنزم إن كان هذا النص قد نزل بعد حترمي الربا أو قبله  - مقدمتها
، وإن كان قد نـزل بعـده  . ل أكال لألموال بالباطلفالربا أشد الوسائ. فقد كان متهيدا للنهي عنه    ،  قبله

 . فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل
 :  واستثىن العمليات التجارية اليت تتم عن تراض بني البائع والشاري

  ..  " إال أن تكون جتارة عن تراض منكم " 
عن تراض منكم فليست داخلة يف الـنص        ولكن إذا كانت جتارة     : تأويله ..  وهو استثناء منقطع  

يوحي بنوع من املالبسة بينها وبني صـور التعامـل          ،  ولكن جميئها هكذا يف السياق القرآين      .. السابق
وندرك هذه املالبسة إذا استصحبنا ما ورد يف         .. اليت توصف بأا أكل ألموال الناس بالباطل      ،  األخرى

  " إمنا البيع مثل الربا   :  " من قول املرابني يف وجه حترمي الربا       - يف سورة البقرة   - آيات النهي عن الربا   
، فقد كان املرابـون يغـالطون   ..  " وأحل اهللا البيع وحرم الربا:  " ورد اهللا عليهم يف اآلية نفسها    .. 
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تنشأ عنها زيادة يف     - وهو التجارة  - إن البيع : فيقولون. وهم يدافعون عن نظامهم االقتصادي امللعون     
 ! فال معىن إلحالل البيع وحترمي الربا. مثل الربا - من مث - فهو. موال وربحاأل

وبني اخلدمات اليت تؤديهـا     ،   والفرق بعيد بني طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أوال        
 . والبالء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى اجلماهري؛ التجارة للصناعة وللجماهري

ومن مث حتسينها   ؛  تقوم بترويج البضاعة وتسويقها   ؛  ط نافع بني الصناعة واملستهلك     فالتجارة وسي 
انتفاع يعتمد كذلك   . وانتفاع عن طريق هذه اخلدمة    ،  وهي خدمة للطرفني  . وتيسري احلصول عليها معا   

  .. ويتعرض يف الوقت ذاته للربح واخلسارة؛ على املهارة واجلهد
قل الصناعة بالفوائد الربوية اليت تضاف إىل أصـل التكـاليف       يث.  والربا على الضد من هذا كله     

كما جتلى   - وهو يف الوقت ذاته   . ويثقل التجارة واملستهلك بأداء هذه الفوائد اليت يفرضها على الصناعة         
يوجه الصناعة واالستثمار كله وجهة ال مراعاة فيها لصـاحل       - ذلك يف النظام الرأمسايل عندما بلغ أوجه      

وإمنا اهلدف األول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائـد القـروض           ؛   لصاحل اجلماهري املستهلكة   الصناعة وال 
ولو كـان االسـتثمار يف أحـط    ! ولو استهلكت اجلماهري مواد الترف ومل جتد الضروريات     . الصناعية

؛ لرأس املال هذا الربح الدائم     .. وفوق كل شيء   .. احملطمة للكيان اإلنساين  ،  املشروعات املثرية للغرائز  
الذي يبذل حقيقة   ،  وقلة اعتماده على اجلهد البشري     - كالتجارة - وعدم مشاركته يف نوبات اخلسارة    

وتقتضـي احلكـم عليـه      ؛  إىل آخر قائمة االام السوداء اليت حتيط بعنق النظام الربوي          .. يف التجارة 
 ! )1(كما حكم عليه اإلسالم ؛ باإلعدام

إال أن تكون جتارة عن      - هي اليت لعلها جعلت هذا االستدراك     ،  التجارةفهذه املالبسة بني الربا و    
وإن كان اسـتثناء منقطعـا كمـا يقـول          . جييء عقب النهي عن أكل األموال بالباطل       تراض منكم 

 ! النحويون
  ..  " إن اهللا كان بكم رحيما. وال تقتلوا أنفسكم " 

يوحي باآلثار املدمرة الـيت ينشـئها أكـل         ف؛   تعقيب جييء بعد النهي عن أكل األموال بالباطل       
حني ينـهاهم   ،  يريد اهللا أن يرحم الذين آمنوا منها       .. إا عملية قتل  ؛  األموال بالباطل يف حياة اجلماعة    

 ! عنها
                                                 

 ويراجع بتوسع ما كتبه األستاذ أبـو األعلـى          328 - 318 يراجع ما كتبناه يف الظالل يف اجلزء الثالث من ص          )1(
 " . الربا " املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان يف كتابه 
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. والقمـار . والغـش . بالربـا : فما تروج وسائل أكل األموال بالباطل يف مجاعة       .  وإا لكذلك 
. كـالعرض : وبيع ما ليس يبـاع    . والسرقة. والرشوة. واالحتيال .واالختالس. والتدليس. واالحتكار

ما تـروج هـذه      - مما تعج به اجلاهليات القدمية واحلديثة سواء       -!  والدين. واخللق. والضمري. والذمة
 ! وتتردى يف هاوية الدمار، إال وقد كتب عليها أن تقتل نفسها، الوسائل يف مجاعة

وهذا طرف مـن  ؛ املردية للنفوس،  من هذه املقتلة املدمرة للحياة      واهللا يريد أن يرحم الذين آمنوا     
إىل ،  الذي يرديهم حني يتخلون عـن توجيـه اهللا        ،  ومن تدارك ضعفهم اإلنساين   ؛  إرادة التخفيف عنهم  

 ! توجيه الذين يريدون هلم أن يتبعوا الشهوات
. معتدين ظاملني ،  بالباطلديد الذين يأكلون األموال بينهم      ،   ويلي ذلك التهديد بعذاب اآلخرة    

فاجلماعة ؛  اآلكل فيهم واملأكول  . بعد حتذيرهم من مقتلة احلياة الدنيا ودمارها      ؛  ديدهم بعذاب اآلخرة  
اليت تؤكل فيها األموال بالباطل تـروج       ،  ومىت تركت األوضاع املعتدية الظاملة    ؛  كلها متضامنة يف التبعة   

 : اآلخرةفيها فقد حقت عليها كلمة اهللا يف الدنيا و
 .  " وكان ذلك على اهللا يسريا، فسوف نصليه نارا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما " 

وهـو يشـرع هلـا       - يف الدنيا واآلخرة   -  وهكذا يأخذ املنهج اإلسالمي على النفس أقطارها      
ـ   ؛  وتنفيذ التشريع ،  ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه        ؛  ويوجهها ة ويقيم من اجلماع

وكلها حتاسـب يف    ،  وكلها نصيبها املقتلة والدمار يف الدنيا     ؛  بعضها على بعض رقيبا ألا كلها مسؤولة      
فما مينع منـه     " وكان ذلك على اهللا يسريا     ..  " اآلخرة على إمهاهلا وترك األوضاع الباطلة تعيش فيها       

 ! عن الوقوع، مىت وجدت أسبابه، وال يتخلف، وال حيول دونه حائل، مانع
، يعـدهم اهللا برمحتـه     - ومنها أكل األموال بينهم بالباطل     - "  الكبائر "  ويف مقابل اجتناب  

وتطمينا ،  وتيسريا عليهم  - سبحانه - مراعاة لضعفهم الذي يعلمه   ؛  وجتاوزه عما عدا الكبائر   ،  وغفرانه
 : باجتناب الفواحش الكبار؛ وعونا هلم على التحاجز عن النار؛ لقلوم

 .  " وندخلكم مدخال كرميا، نكفر عنكم سيئاتكم، تنبوا كبائر ما تنهون عنهإن جت " 
على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهـر          ! وما أيسر منهجه  !  أال ما أمسح هذا الدين    

اليت يراد ـا إنشـاء      ،  واألوامر والنواهي ،  وعلى كل ما فيه من التكاليف واحلدود      . والطاعة،  والنظافة
 . وإنشاء جمتمع نظيف سليم؛ ية طاهرةنفوس زك
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وال ؛ ضعف اإلنسـان وقصـوره   - يف الوقت ذاته - ال تغفل ،  وهذه التكاليف ،   إن هذا اهلتاف  
وال جتهـل كـذلك دروب      ؛  وال تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها    ؛  تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه    

 . نفسه ومنحنياا الكثرية
. وبني الدوافع والكوابح  . وبني األشواق والضرورات  .  والطاقة ومن مث هذا التوازن بني التكليف     

وبني التهديد الرعيب بالعذاب عند املعصية واإلطماع       . وبني الترغيب والترهيب  . وبني األوامر والزواجر  
  .. العميق يف العفو واملغفرة

وأن ،  ا االجتاه وأن ختلص حقًا يف هذ    ؛   إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اجتاهها هللا          
هنـاك رمحـة اهللا تـرحم        .. فهناك رمحة اهللا   .. فأما بعد ذلك   .. تبذل غاية اجلهد يف طاعته ورضاه     

وتكفر الـذنب وتفـتح البـاب       ؛  وتصفح عن التقصري  ،  وتقبل التوبة ؛  وتعطف على القصور  ،  الضعف
  .. يف إيناس ويف تكرمي، للعائدين

وهي واضحة ضخمة    - أما مقارفة هذه الكبائر   . هللا عنه  وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى ا       
فهي دليل على أن هذه النفس مل تبذل احملاولـة          ! ال ترتكبها النفس وهي جاهلة هلا أو غري واعية        ؛  بارزة

وحىت هذه فالتوبة منها يف كل وقت مع اإلخـالص مقبولـة    .. ومل تستنفد الطاقة يف املقاومة    ؛  املطلوبة
والذين إذا فعلوا فاحشـة أو ظلمـوا أنفسـهم        :  " وقد قال فيها   .. ها على نفسه  برمحة اهللا اليت كتب   

 ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون       - ومن يغفر الذنوب إال اهللا     - ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم   
  " . املتقني " وعدهم من .. " 

؛ مىت اجتنبت الكبـائر   ،   إمنا الذي حنن بصدده هنا هو تكفري السيئات والذنوب مباشرة من اهللا           
 . وهذا هو وعد اهللا هنا وبشراه للمؤمنني

وذلك بـدليل    - وال تستقصيها  - فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها      ..  أما ما هي الكبائر   
مما يدل على أن هذه األحاديث كانت تعاجل حـاالت          ؛  احتواء كل حديث على جمموعة تزيد أو تنقص       

واملسلم ال يعسر عليـه أن      ،  ما يناسب املالبسة احلاضرة    - يف كل حديث   - فتذكر من الكبائر  ؛  واقعة
 ! وبني جيل وجيل، وإن كانت ختتلف عددا ونوعا بني بيئة وبيئة. من الذنوب " الكبائر " يعلم

. وهو املتحرج املتشدد الشديد احلساسية باملعصية      ا  ونذكر هنا قصة عن عمر بن اخلطاب      
وكيف جعل امليزان احلساس يعتدل يف يـده        ،   قوم اإلسالم حسه املرهف    كيف - مع ذلك كله   - تبني

 : وهو يعاجل أمور اتمع وأمور النفوس؛ ويستقيم
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عن احلسن أن ناسـا     ؛  عن ابن عون  ،  حدثنا ابن علية  ،   قال ابن جرير حدثين يعقوب بن إبراهيم      
ال ،  أمر أن يعمـل ـا      -  وجل عز - نرى أشياء من كتاب اهللا    : فقالوا،  سألوا عبداهللا بن عمرو مبصر    

؟ مىت قدمت : فقال ا فلقي عمر . فقدم وقدموا معه  . فأردنا أن نلقى أمري املؤمنني يف ذلك      ؛  يعمل ا 
أمري املؤمنني إن ناسـا     : فقال. فال أدري كيف رد عليه    : قال؟  أبإذن قدمت : قال. منذ كذا وكذا  : فقال

فال يعمل ا فأحبوا أن يلقـوك يف        ،  أمر أن يعمل ا   ،  إنا نرى أشياء يف كتاب اهللا     : فقالوا،  لقوين مبصر 
؛ فأخذ أدنـاهم رجـالً     .. يف و : أظنه قال : قال أبو عون  . قال فجمعتهم له  . فامجعهم يل : قال. ذلك

؟ فهل أحصيته يف نفسـك    : قال. نعم: قال! أقرأت القرآن كله  ،  وحبق اإلسالم عليك  ،  فقال أنشدك اهللا  
هـل  ؟  فهل أحصيته يف لفظك   ؟  فهل أحصيته يف بصرك   : قال! خلصمه،  نعم :ولو قال  - اللهم ال : فقال

أتكلفونه أن يقيم الناس    ! ثكلت عمر أمه  : مث تتبعهم حىت أتى على آخرهم فقال       .. )1(أحصيته يف أثرك    
إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر       :  " قال وتال . قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات      ؟  على كتاب اهللا  

. ال: قـالوا ؟  هل علم أحد مبا قدمتم    : أو قال ؟  هل علم أهل املدينة   : مث قال . اآلية ...  " ئاتكمعنكم سي 
 !  " . )2(لو علموا لوعظت بكم : قال

وقد قـوم القـرآن     ؛  يسوس القلوب واتمع   - املتحرج الشديد احلساسية   -  فهكذا كان عمر  
ولن نكون غري ما علم ربـه  !  " ون لنا سيئاتوقد علم ربنا أن ستك     ..  " وأعطاه امليزان الدقيق  ؛  حسه

وبذل اجلهد يف   ،  إمنا املعول عليه هو القصد والتصويب واحملاولة والرغبة يف الوفاء بااللتزامات          ! أن نكون 
 . إنه التوازن واجلد واليسر واالعتدال .. هذا الوفاء

|     |     | 
يء تكملة فيما بني الرجال والنساء مـن       جت،  وتداوهلا يف اجلماعة  ،  ويف سياق احلديث عن األموال    

الذي سبق تفصيله يف    . وفيما كان من عقود الوالء وعالقاا بنظام التوريث العام        . ارتباطات ومعامالت 
 : أوائل السورة

وللنسـاء  ،  للرجال نصيب مما اكتسـبوا     .. وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض         " 
ولكل جعلنا موايل ممـا     . إن اهللا كان بكل شيء عليما     . من فضله واسألوا اهللا    .. نصيب مما اكتسنب  

                                                 
 . اخل؟  . .. يعين هل أحصيته منفذاً حمققاً يف نفسك ويف بصرك ويف لفظك )1(
 وفيهـا   -وإن كان من رواية احلسن عن عمر        . إسناد صحيح، ومنت حسن   : التفسري وقال عنه   رواه ابن كثري يف      )2(

 .  إال أن مثل هذا اشتهر به فتكفي شهرته-انقطاع 
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 إن اهللا كان على كل شيء شهيدا      . والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم    . ترك الوالدان واألقربون  
 .. "  

، من أي أنواع التفضـيل     ..  والنص عام يف النهي عن متين ما فضل اهللا بعض املؤمنني على بعض            
ويف كل ما تتفاوت فيه األنصـبة        .. ويف املال واملتاع  ،  ويف االستعدادات واملواهب  ،  ةيف الوظيفة واملكان  

بدال من إضاعة النفس حسرات يف      ؛  وسؤاله من فضله مباشرة   ،  والتوجه بالطلب إىل اهللا    .. يف هذه احلياة  
، ك ونقمة ومن حنق كذل  ؛  وبدالً من املشاعر املصاحبة هلذا التطلع من حسد وحقد        ؛  التطلع إىل التفاوت  

وما قد ينشأ عن هذا كله من        .. والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور    ،  أو من شعور بالضياع واحلرمان    
وتورث ،  اليت تذهب بطمأنينة النفس   ،  حيث تكون القاصمة   .. وسوء ظن بعدالة التوزيع   ؛  سوء ظن باهللا  
بينما التوجه مباشـرة    . بيثةويف اجتاهات كذلك خ   ،  وتستهلك الطاقة يف وجدانات خبيثة    ؛  القلق والنكد 
وال يضيق  ،  الذي ال ينقص ما عنده مبا أعطى      ،  هو ابتداء التوجه إىل مصدر اإلنعام والعطاء      ،  إىل فضل اهللا  

ومبعث اإلجيابية يف تلمـس     ؛  وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء     ! بالسائلني املتزامحني على األبواب   
 !  أو التهاوي واالحناللبدل بذل اجلهد يف التحرق والغيظ، األسباب

وبعض الروايات عـن سـبب      ،  ولكن موضعه هنا من السياق    .  النص عام يف هذا التوجيه العام     
 .. وتفضيال معينا هو الذي نزل هذا النص يعاجله       ،  قد ختصص من هذا املعىن الشامل تفاوتا معينا       ،  الرتول

 ..  من سياق اآلية يف عمومها بعد ذلك       كما هو واضح   .. هو التفاضل يف أنصبة الرجال وأنصبة النساء      
على أمهيته الكربى يف تنظيم العالقة بني شطري النفس البشرية وإقامتها علـى الرضـا                - وهذا اجلانب 

إىل جانـب إيضـاح   ؛ يف البيوت ويف اتمع املسلم كله - من مث - وإشاعة هذا الرضا؛  وعلى التكامل 
هذا اجلانب على أمهيته هذه ال ينفي عمـوم الـنص مـع              .. الوظائف املنوعة فيه بني اجلنسني واملهام     

 : هذا املعىن وذاك، وهلذا روت التفاسري املأثورة .. خصوص السبب
، يا رسـول اهللا   : قالت أم سلمة  : قال،  عن جماهد ،  عن أىب جنيح  ،  حدثنا سفيان :  قال اإلمام أمحد  
وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم علـى         :  " فأنزل اهللا  .. ولنا نصف املرياث  ،  تغزو الرجال وال نغزو   

 .  " بعض
عن ،  من حديث الثوري  . واحلاكم يف مستدركه  ،  وابن مردويه ،  وابن جرير ،   ورواه ابن أيب حامت   

 .. وال نقطـع املـرياث    ،  ال نقاتل فنستشهد  . يا رسول اهللا  : قالت أم سلمة  : قال. عن جماهد ،  أيب جنيح 
 . اآلية ..  " من ذكر أو أنثى، ال أضيع عمل عامل منكمأين :  " مث أنزل اهللا .. فرتلت اآلية
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إنا نريد أن يكون لنا من األجر الضـعف علـى أجـر             : إن رجاالً قالوا  :  وقال السدي يف اآلية   
فإننا ال  ،  إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء        : وقالت النساء ! كما لنا يف السهام سهمان    ،  النساء

قال . سلوين من فضلي  : ولكن قال هلم  ،  فأىب اهللا ذلك  ! ب علينا القتال لقاتلنا   ولو كت ،  نستطيع أن نقاتل  
 : كذلك وردت روايات أخرى بإطالق معىن اآلية .. وروى مثل ذلك عن قتادة .. ليس بعرض الدنيا

ليت يل مـال    : وال يتمىن الرجل فيقول   :  " قال،   قال علي بن أىب طلحة عن ابن عباس يف اآلية         
وقال احلسن وحممد بن سـريين وعطـاء         "  .. ولكن يسأل من فضله   . نهى اهللا عن ذلك   ف. فالن وأهله 

  .. والضحاك حنو هذا
؛  وجند يف األقوال األوىل ظالالً من رواسب اجلاهلية يف تصور ما بني الرجال والنساء من روابط               

قوق اجلديدة اليت علمها    لعلها قد أثارا تلك احلريات واحل     ،  كما جند روائح للتنافس بني الرجال والنساء      
ويف إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة       ،  متشيا مع نظريته الكلية يف تكرمي اإلنسان جبنسيه       ،  اإلسالم للمرأة 

  .. إنصافه حىت من نفسه اليت بني جنبيه .. وكل أحد
ال حلساب  .  ولكن اإلسالم إمنا كان يستهدف من هذا كله حتقيق منهجه املتكامل بكل حذافريه            

وحلساب اخللـق    " اتمع املسلم  " وحلساب " اإلنسان " ولكن حلساب ! وال حلساب النساء  ،  الالرج
 . وحساب العدل املطلق املتكامل اجلوانب واألسباب. والصالح واخلري يف إطالقه وعمومه

. وتقسيم األنصبة بني الرجـال والنسـاء      ؛   إن املنهج اإلسالمي يتبع الفطرة يف تقسيم الوظائف       
لتنوط بكـل   ؛  وأودعت كالً منهما خصائصه املميزة    ؛   ابتداء جعلت الرجل رجالً واملرأة امرأة      والفطرة

ولكن حلساب هذه احليـاة     . وال حلساب جنس منهما بذاته    . ال حلسابه اخلاص   .. منهما وظائف معينة  
دة اهللا  من اخلالفة يف األرض وعبـا      - وحتقق غايتها ،  وتستويف خصائصها ،  وتنتظم،  اإلنسانية اليت تقوم  

وعن  .. والتنوع يف اخلصائص والتنوع يف الوظائف     ،  عن طريق هذا التنوع بني اجلنسني      - ذه اخلالفة 
 .. وتنـوع املراكـز   ،  وتنوع األنصبة ،  ينشأ تنوع التكاليف  ،  وتنوع الوظائف ،  طريق تنوع اخلصائص  

  .. املسماة باحلياة .. حلساب تلك الشركة الكربى واملؤسسة العظمى
مث يدرس اجلانب اخلاص منه باالرتباطات بني شطري        ،  درس املنهج اإلسالمي كله ابتداء     وحني ي 
وال كـذلك للجـدل   ، ال يبقى جمال ملثل ذلك اجلدل القدمي الذي ترويه هذه الروايات ،  النفس الواحدة 

دات ويطغى أحيانا على اجلـادين واجلـا      . الذي ميأل حياة الفارغني والفارغات يف هذه األيام       ،  احلديث
 ! حبكم الضجيج العام
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تسـجل فيـه املواقـف      ،   إنه عبث تصوير املوقف كما لو كان معركة حادة بـني اجلنسـني            
، وثلبـها  " املـرأة  " وال يرتفع على هذا العبث حماولة بعض الكتاب اجلادين تـنقص           .. واالنتصارات

فاملسألة ليسـت    .. يلسواء كان ذلك باسم اإلسالم أو باسم البحث والتحل         .. وإلصاق كل شائنة ا   
 . وعدل بعد ذلك كامل يف منهج اهللا. وتكامل. إمنا هي تنويع وتوزيع! معركة على اإلطالق

وفـق  ؛  اليت تنشى ء أنظمتها من تلقاء نفسها      ؛  جيوز أن تكون هناك معركة يف اتمعات اجلاهلية       
ومن مث تنتقص من     .. أو أفراد ،  أوبيوت،  أو مصاحل طبقات غالبة فيها    . هواها ومصاحلها الظاهرة القريبة   

أو ألسباب مـن املصـاحل      ،  وبوظيفة اجلنسني يف احلياة   ،  حقوق املرأة ألسباب من اجلهالة باإلنسان كله      
أو ،  أو يف توزيع املرياث   . االقتصادية يف حرمان املرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل يف نفس مهنتها            

 !  اتمعات اجلاهلية احلديثةكما هو احلال يف - حقوق التصرف يف املال
وال طعم  . وال معىن للتنافس على أعراض الدنيا     . ال ظل للمعركة   ..  فأما يف املنهج اإلسالمي فال    

وال مكان  !  .. وتتبع نقائصه ،  وثلبه،  وحماولة النيل من أحدمها   ؛  للحملة على املرأة أو احلملة على الرجل      
، ال مقابل له من التنوع يف التكليف والوظـائف        ،  خلصائصكذلك للظن بأن هذا التنوع يف التكوين وا       

فكل ذلك عبث من ناحية وسـوء قهـم للمنـهج         .. وال آثار له يف التنوع يف االختصاصات واملراكز       
 ! اإلسالمي وحلقيقة وظيفة اجلنسني من ناحية

بـال  وهو ما كـان يشـغل        ..  وننظر يف أمر اجلهاد واالستشهاد ونصيب املرأة منه ومن ثوابه         
 .. وهو يقوم بشئون هذه الـدنيا     ؛  الذي يتجه بكليته إىل اآلخرة    ،  الصاحلات من النساء يف اجليل الصاحل     

وما يزال هو    .. وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدميا      . ويف أمر اإلرث ونصيب الذكر واألنثى منه      
  .. وأمثاله يشغل رجاال ونساء يف هذه األيام

حني تكون هناك حاجـة      - ومل مينعها منه  ؛  ملرأة اجلهاد ومل حيرمه عليها     إن اهللا مل يكتب على ا     
مقاتالت ال مواسيات وال     - وقد شهدت املغازي اإلسالمية آحادا من النساء       - ال يسدها الرجال  ،  إليها

وعلى  .. ومل يكن هو القاعدة   ؛  وكان ذلك على قلة وندرة حبسب احلاجة والضرورة        - حامالت أزواد 
 . فإن اهللا مل يكتب على املرأة اجلهاد كما كتبه على الرجال، أية حال

وهي مهيأة مليالد الرجال بكل     . ألا تلد الرجال الذين جياهدون    ،   إن اجلهاد مل يكتب على املرأة     
أقـدر   - يف هذا احلقل   - وهي. ومهيأة إلعدادهم للجهاد وللحياة سواء    ؛  العضوي والنفسي ،  تكوينها

؛  كل خلية يف تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية هلـذا العمـل              هي أقدر ألن   .. وأنفع
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كل خلية منذ    - وعلى وجه التحديد   - بل هي ؛  وليست املسألة يف هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر       
مث يلـي ذلـك تلـك        - )1(سبحانه   - وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من لدن اخلالق        ،  تلقيح البويضة 

بالنظر الواسع إىل مصلحة األمة على املدى        - وهي أنفع  .. والظواهر النفسية الكربى  ،  ر العضوية الظواه
. تدع لألمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ      ؛  فاحلرب حني حتصد الرجال وتستبقي اإلناث      - الطويل

فرجـل  ! الأو حىت حني حتصد النساء وتستبقي الرج       - واألمر ليس كذلك حني حتصد النساء والرجال      
ميكن أن جيعل نساء     - وعند احلاجة إىل استخدام كل رخصه وإمكانياته       - يف النظام اإلسالمي   - واحد

ولكن ألف رجـل ال ميلكـون أن        . وميألن الفراغ الذي تتركه املقتلة بعد فترة من الزمان        ،  أربعا ينتجن 
وليس ذلك إال   . تمع من اختالل  لتعويض ما وقع يف ا    ،  جيعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد        

ووراءه أبواب شىت يف أخالق      ... بابا واحدا من أبواب احلكمة اإلهلية يف إعفاء املرأة من فريضة اجلهاد           
ألا حتتـاج  ، ال يتسع هلا اال هنا ،  واستبقاء اخلصائص األساسية لكال اجلنسني    ،  اتمع وطبيعة تكوينه  

فحسب كل إنسـان أن     ،  فقد طمأن اهللا الرجال والنساء عليه     ،  الثوابوأما األجر و   .. إىل حبث خاص  
  .. حيسن فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة اإلحسان عند اهللا على اإلطالق

:  " ففي الوهلة األوىل يبدو أن هناك إيثـارا للرجـل يف قاعـدة             ..  واألمر يف املرياث كذالك   
سطحية ال تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملـة يف          ولكن هذه النظرة ال    ..  " فللذكر مثل حظ األثنني   

فالرجـل   .. قاعدة ثابتة متكاملة يف املنهج اإلسالمي، فالغنم بالغرم .. اوضاع الرجل واملرأة وتكاليفهما   
وهـي  ،  والرجل ينفق عليها وعلى أوالدها منـه      . يؤدي للمرأة صداقها ابتداء وال تؤدي هي له صداقًا        

وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن حيـبس           - ان هلا مال خاص   ولو ك ،  معفاة من هذا التكليف   
، متكافال مع األسـرة    ]التعويض عن اجلراحات    [  والرجل عليه يف الديات واألرش     -! !  فيه إذا ماطل  

 - والرجل عليه يف النفقة على املعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب يف األسرة           . واملرأة منها معفاة  
حىت أجر رضاع طفلها من الرجل       .. واملرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام       - قرباألقرب فاأل 

ويؤديها هلا كنفقتها هـي سـواء   ، يتحملها الرجل، أو عند الطالق  ،  وحضانته عند افتراقهما يف املعيشة    
 مـن   ونصـيب الرجـل   . فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي حيدد توزيع املرياث           .. بسواء

وإىل توفري الراحة   ؛  ومنظور يف هذا إىل طبيعته وقدرته على الكسب       . التبعات أثقل من نصيبه يف املرياث     
وال يعد لـه    ،  الذي ال يقوم مبال   ؛  لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمني     ،  والطمأنينة الكاملة للمرأة  

 ! إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصاحل العام
                                                 

 " . دار الشروق " .  " اإلسالم ومشكالت احلضارة " يف كتاب " املرأة وعالقات اجلنسني :  "  يراجع فصل)1(
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الـذي شـرعه    ،  والتقدير الدقيق يف املنهج اإلسالمي احلكيم     ،   التوازن الشامل   وهكذا جند معامل  
  .. احلكيم العليم

 :  ونسجل هنا ما منحه اإلسالم للمرأة يف هذا النص من حق امللكية الفردية
  ..  " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب " 

وال ؛  حتيـف عليـه    - كغريها من اجلاهليات القدمية    -  وهو احلق الذي كانت اجلاهلية العربية     
إذ كانت املرأة ذاا مما يستوىل      . وال تفتأ حتتال لالعتداء عليه     - إال يف حاالت نادرة    - تعترف به للمرأة  

 ! كاملتاع، عليه بالوراثة
 ما  اليت تزعم أا منحت املرأة من احلقوق واالحترام        -  وهو احلق الذي ظلت اجلاهليات احلديثة     

وبعضها جيعـل إذن    . فبعضها جيعل املرياث ألكرب وارث من الذكور      ،  تتحيفه - مل مينحه هلا منهج آخر    
وجيعل إذن الزواج ضروريا لكل تصرف مـايل مـن          ؛  الويل ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن املال       

عنها من فسـاد يف نظـام    وما نشأ   ؛  وذلك بعد ثوارت املرأة وحركاا الكثرية     ! الزوجة يف ماهلا اخلاص   
 . ويف اجلو األخالقي العام، ويف نظام األسرة، املرأة كله

وبـدون مجعيـات    ،  وبدون ثورة ،  وبدون طلب منها  ؛   فأما اإلسالم فقد منحها هذا احلق ابتداء      
وإىل ؛  منحها هذا احلق متشيا مع نظرته العامة إىل تكرمي اإلنسان مجلـة           ! ! وبدون عضوية برملان  ،  نسوية

وإىل حياطـة جـو     ؛  وإىل إقامة نظامه االجتماعي كله على أساس األسرة       ؛  رمي شقي النفس الواحدة   تك
 . األسرة بالود واحملبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء

 .  ومن هنا كانت املساواة يف حق التملك وحق الكسب بني الرجال والنساء من ناحية املبدأ العام
لفتة دقيقة إىل وضع املرأة يف       " حقوق اإلنسان  " احد وايف يف كتاب    وقد أورد الدكتور عبد الو    

 : اإلسالم ووضعها يف الدول الغربية جاء فيه
ويف مجيع احلقوق املدنية سـواء يف       ،  وقد سوى اإلسالم كذلك بني الرجل واملرأة أمام القانون         " 

الـزواج يف معظـم أمـم الغـرب       فالزواج يف اإلسالم خيتلف عن      . ذلك املرأة املتزوجة وغري املتزوجة    
. وال أهليتها يف التعاقد وال حقها يف التملك       ،  يف أنه ال يفقد املرأة امسها وال شخصيتها املدنية        ،  املسيحي

وبأهليتـها يف   ؛  وبكامل حقوقها املدينة  ،  بل تظل املرأة املسلمة بعد زواجها حمتفظة بامسها واسم أسرا         
وحمتفظـة  ؛  وما إىل ذلك  ؛  من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية     ،  قودوإجراء خمتلف الع  ،  حتميل االلتزامات 

، فللمرأة املتزوجة يف اإلسالم شخصـيتها املدنيـة الكاملـة         . حبقها يف التملك متلكًا مستقال عن غريها      



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

125

قـل   - وال جيوز للزوج أن يأخذ شيئًا من ماهلـا        . وثروا اخلاصة املستقلة عن شخصية زوجها وثروته      
وآتيتم إحـداهن قنطـارا فـال       ،  وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج     :  " تعاىلقال   - ذلك أو كثر  

وأخـذن  ،  وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض      ؟  تأخذوا منه شيئا أتأخذونه تانا وإمثًا مبينا      
وإذا كـان ال     ..  " وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا       :  " وقال "  .. ؟  منكم ميثاقًا غليظًا  

وز للزوج أن يأخذ شيئًا مما سبق أن آتاه لزوجته فال جيوز له من باب أوىل أن يأخذ شيئًا من ملكهـا                      جي
وآتـوا   " : ويف هذا يقول اهللا تعاىل    . وعن طيب نفس منها   ،  األصيل إال أن يكون هذا أو ذاك برضاها       

وال حيل للزوج كـذلك      " فكلوه هنيئًا مريئًا  ،  النساء صدقان حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا         
ويف هذه  ،  أو وكلته يف إجراء عقد بالنيابة عنها      ،  إال إذا أذنت له بذلك    ،  أن يتصرف يف شيء من أمواهلا     

 . وتوكل غريه إذا شاءت، احلالة جيوز أن تلغي وكالته
 أحدث القوانني يف أرقى األمم الدميقراطية      - بعد - وهذه املرتلة من املساواة مل يصل إىل مثلها        " 

أشبه شيء حبالة    - بل ال تزال إىل الوقت احلاضر      - فحالة املرأة يف فرنسا كانت إىل عهد قريب       . احلديثة
كما تنص على ذلك املـادة  ،  فقد نزع منها القانون صفة األهلية يف كثري من الشئون املدنية          . الرق املدين 

حىت ولو كـان     - املرأة املتزوجة :  " إذ تقرر أن  . السابعة عشرة بعد املائتني من القانون املدين الفرنسي       
وال أن تنقـل  ،  ال جيوز هلـا أن ـب       - زواجها قائما على أساس الفصل بني ملكيتها وملكية زوجها        

أو موافقته  ،  بدون اشتراك زوجها يف العقد    ،  وال أن متتلك بعوض أو بغري عوض      ،  وال أن ترهن  ،  ملكيتها
  .. رنسيوأورد نصها الف!  "  .. عليه موافقة كتابية

فإن كثريا من آثارهـا ال يـزال   ، فيما بعد، ومع ما أدخل على هذه املادة من قيود وتعديالت       " 
وتوكيدا هلذا الرق املفروض على      .. مالزما لوضع املرأة الفرنسية من الناحية القانونية إىل الوقت احلاضر         

، ملرأة مبجرد زواجها تفقد امسها واسم اسرا      أن ا ،  ويقضي عرفها ،  املرأة الغربية تقرر قوانني األمم الغربية     
أو تتبع امسهـا     " مدام فالن  " فتدعى؛  بل حتمل اسم زوجها وأسرته    ؛  فال تعود تسمى فالنة بنت فالن     

، ومحلها السم زوجها  ،  وفقدان اسم املرأة   .. بدلًا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرا      ،  باسم زوجها وأسرته  
 . واندماجها يف شخصية الزوج، صية املدنية للزوجةكل ذلك يرمز إىل فقدان الشخ

 حىت يف هذا النظام اجلـائر      - ومن الغريب أن الكثري من سيداتنا حياولن أن يتشبهن بالغريبات          " 
أو تتبع امسهـا    ؛  فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها     ؛  ويرتضني ألنفسهن هذه املرتلة الوضيعة     -

وهذا هو أقصى   ،  كما هو النظام اإلسالمي   ،  تتبعه باسم أبيها وأسرا   بدال من أن    ،  باسم زوجها وأسرته  
هن املطالبات  ،  وأغرب من هذا كله أن الاليت حياكني هذه احملاكاة        ! ما ميكن أن تصل إليه احملاكاة العمياء      



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

126

وال يدرين أن بتصرفهن هذا يفرطن يف أهم حق منحه اإلسـالم            ؛  ومساوان بالرجال ،  حبقوق النساء 
 من هذا اجلزء  ]652، 651ص [  " وسواهن فيه بالرجال، ورفع به شأن؛ هلن

|     |     | 
وهو ينظم التصرف يف عقود الوالء الـيت سـبقت          ؛  واآلن جنيء إىل النص األخري يف هذه الفقرة       

بينما عقود الوالء كانت جتعلها كذلك يف       . هذه األحكام اليت حصرت املرياث يف القرابة      . أحكام املرياث 
 : غري القرابة على ما سيأيت بيانه

إن . والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم    ؛  ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون       " 
  ..  " اهللا كان على كل شيء شهيدا

 - فيما سلف  - وبني .. وللنساء نصيبا مما اكتسنب   ،   بعد أن ذكر أن للرجال نصيبا مما اكتسبوا       
يرثونه مما آل اليـه     . ذكر أن اهللا جعل لكل موايل من قرابته يرثونه         .. اإلناث يف املرياث  أنصبة الذكور و  

يرث الوارثون مث يضـمون إىل      . فاملال يظل يتداول ذا اإلرث جيال بعد جيل        .. من الوالدين واألقربني  
 يف النظـام  وهي صـورة متثـل دورة املـال      .. مث يرثهم من يلوم من األقربني     ؛  مرياثهم ما يكتسبون  

والتـداول  ،  إمنا هو التوارث املستمر    .. وال تتركز يف بيت وال فرد     ؛  وأا ال تقف عند جيل    ؛  اإلسالمي
 بني احلني واحلني  ،  وتعديل يف املقادير  ،  وما يتبعها من تعديل يف املالكني     ؛  وحركة التوزيع الدائبة  ،  املستمر

 .. 
مية واليت جتعل اإلرث يذهب أحيانـا إىل غـري         اليت أقرا الشريعة اإلسال   ،   مث عطف على العقود   

 : وقد عرف اتمع اإلسالمي أنواعا من هذه العقود .. األقرباء وهي عقود املواالة
مبرتلة العضـو يف     - بعد عتقه  - وهو النظام الذي يصبح مبقتضاه الرقيق     ،   األول عقد والء العتق   

كما يفعل ذلـك     - إذا ارتكب جناية توجب الدية    ،  يةفيدفع عنه املوىل الد    ]موىل العتق   [  أسرة مواله 
  .. ويرثه إذا مات ومل يترك عصبة - حيال أقربائه من النسب

أن  - إذا مل يكن له وارث من أقاربـه        - وهو النظام الذي يبيح لغري العريب     .  والثاين عقد املواالة  
 - يدفع عنه املوىل الدية   . سرة مواله فيصبح مبرتلة عضو يف أ    . ]موىل املواالة   [  يرتبط بعقد مع عريب هو    

 . ويرثه إذا مات - إذا ارتكب جناية توجب الدية
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فكـان  . بني املهاجرين واألنصـار   ،  أول العهد باملدينة   ع هو الذي عقده النيب   ،   والنوع الثالث 
أو دون أهله إن كانوا مشركني فصلت بينهم وبينه          - كواحد منهم  - مع أهله ،  املهاجر يرث األنصاري  

  .. العقيدة
  "  .. وترثين وأرثك:  " ويقول، يعاقد الرجل الرجل، كان يف اجلاهلية ..  والنوع الرابع

بتقرير أن املرياث سـببه     . وخباصة النوعني الثالث والرابع   ؛   وقد جعل اإلسالم يصفي هذه العقود     
وقـال  . ى أال جيدد سواهافأمضاها عل. ولكنه مل يبطل العقود اليت سبق عقدها. والقرابة وحدها . القرابة

 : اهللا سبحانه
 .  " والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم " 

 :  وشدد يف هذا وأشهد اهللا على العقد وعلى التصرف فيه
  ..  " إن اهللا كان على كل شيء شهيدا " 

 : ع  وقال رسول اهللا
رواه أمحـد   [  " ال شـدة  وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إ        . ال حلف يف اإلسالم    " 

 . ]ومسلم 
 - يف عالجه هلا  ،   وقد سار اإلسالم يف تصفية هذه العقود سريته يف كل ما يتعلق باألنظمة املالية             

ومل ؛  وترك هلم ما سلف منه    ،  أبطله منذ نزول النص   . فهكذا صنع يف الربا حني أبطله      - بدون أثر رجعي  
ما مل يكن قد مت قبض تلـك        ،  العقود السابقة على النص   وإن كان مل يصحح     . يأمر برد الفوائد الربوية   

 - فوق اجلانب املايل   - ملا يتعلق ا  . على أال ينشأ منها جديد    ؛  فأما هنا فقد احترم تلك العقود     . الفوائد
؛ فترك هذه العقود القائمة تنفـذ     . من ارتباطات أخذت طابع العضوية العائلية بتشابكاا الكثرية املعقدة        

 ! قبل أن تترتب عليه أية آثار حتتاج إىل عالج؛ وقطع الطريق على اجلديد منها؛ وفاء اوشدد يف ال
يف عالج األمور   ،  كما يبدو العمق واإلحاطة واحلكمة والشمول     ،   ويف هذا التصرف يبدو التيسري    

اجلاهلية وميحو ويلغي مالمح    ؛  حيث كان اإلسالم يصوغ مالمح اتمع املسلم يوما بعد يوم         . يف اتمع 
 . )1(يف كل توجيه وكل تشريع 

                                                 
ري هذا النص، أنه منع الوراثة إال للقرابة، واستبقي للذين عقدت أميـام النصـرة                يف رواية عن ابن عباس يف تفس       )1(

 . والرفادة والنصيحة
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|     |     | 
وتوزيـع  ؛  وضبط األمـور فيهـا    ؛  هو تنظيم مؤسسة األسرة   ،  واملوضوع األخري يف هذا الدرس    

واحملافظـة  ؛  وبيان اإلجراءات اليت تتخذ لضبط أمور هذه املؤسسـة        ؛  وحتديد الواجبات ،  االختصاصات
 : جهد املستطاع، ء عناصر التهدمي فيها والتدمريواتقا؛ عليها من زعازع األهواء واخلالفات

، ومبا أنفقوا مـن أمـواهلم     ،  مبا فضل اهللا بعضهم على بعض     ،  الرجال قوامون على النساء    " 
واهجـروهن  ،  فعظوهن،  والاليت ختافون نشوزهن  . حافظات للغيب مبا حفظ اهللا    ،  فالصاحلات قانتات 

وإن خفـتم   . إن اهللا كان عليا كبريا    . ليهن سبيال فإن أطعنكم فال تبغوا ع    . واضربوهن،  يف املضاجع 
إن اهللا  . إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينـهما      ،  فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها      ،  شقاق بينهما 

  ..  " كان عليما خبريا
 - وبيان أهدافها النفسية واالجتماعيـة    ،  قبل الدخول يف تفسري هذه النصوص القرآنية       -  وال بد 

 .. وأهدافه منـها  ،  ومنهجه يف بنائها واحملافظة عليها    ،   بيان جممل لنظرة اإلسالم إىل مؤسسة األسرة       من
 : )1(إذ أن التفصيل فيه حيتاج إىل حبث مطول خاص ، بيان جممل بقدر اإلمكان

شأنه شأن كل شيء خلقـه يف هـذا          " الزوجية "  إن الذي خلق هذا اإلنسان جعل من فطرته       
  ..  "  كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونومن:  " الوجود

يا أيها الناس اتقـوا ربكـم       :  "  مث شاء أن جيعل الزوجني يف اإلنسان شطرين للنفس الواحدة         
  ..  " وخلق منها زوجها، الذي خلقكم من نفس واحدة

أن يكون هـذا اللقـاء سـكنا        ،  فيما أراد  - بعد ذلك  -  وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة    
مث مزرعـة    .. مث سترا وإحصانا وصينانة    .. وراحة للجسد ،  وطمأنينة للروح ،  وهدوًءا للعصب ،  نفسلل

 : يف رعاية احملضن الساكن اهلادى ء املطمئن املستور املصون، مع ترقيها املستمر، للنسل وامتداد احلياة
  ..  " ة ورمحةمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود " 
  ..  " هن لباس لكم وأنتم لباس هلن " 
  ..  " واتقوا اهللا، وقدموا ألنفسكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم " 

                                                 
 .  يراجع كتاب احلجاب وكتاب تفسري سورة النور لألستاذ أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان)1(
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  ..  " أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة " 
 من عملهم مـن     )1(وما ألتناهم   ،  تهمأحلقنا م ذري  ،  واتبعتهم ذريتهم بإميان  ،  والذين آمنوا  " 

  ..  " شيء
كـان ذلـك    ،  ومن تكرميه لإلنسان  ،   ومن تساوي شطري النفس الواحدة يف موقفهما من اهللا        

ويف ،  ويف حقـوق التملـك واإلرث     ،  وتلك املساواة يف حقوق األجر والثواب عند اهللا       ،  التكرمي للمرأة 
 . يف الصفحات السابقة من هذا الدرساليت حتدثنا عنها  .. استقالل الشخصية املدنية

ومن ضـخامة تبعـة هـذه       . إلنشاء مؤسسة األسرة  ،   ومن أمهية التقاء شطري النفس الواحدة     
يف إمداد اتمـع    : وثانيا،  يف توفري السكن والطمأنينة والستر واإلحصان للنفس بشطريها       : املؤسسة أولًا 

التنظيمات الدقيقة احملكمة اليت تتناول كل جزئية مـن  كانت تلك  ... اإلنساين بعوامل االمتداد والترقي   
وقد احتوت هذه السورة جانبا من هذه التنظيمـات هـو الـذي استعرضـناه يف                 .. شئون املؤسسة 

واحتـوت سـورة     .. تكملة ملا استعرضناه منها يف اجلزء الرابع      ؛  الصفحات السابقة من أول هذا اجلزء     
وعلى األخص  ،  واحتوت سور أخرى من القرآن    . اه يف اجلزء الثاين   هو الذي استعرضن  ،  البقرة جانبا آخر  

سورة النور يف اجلزء الثامن عشر وسورة األحزاب يف اجلزءين احلادي والعشرين والثـاين والعشـرين                
جوانب ،  ومواضع أخرى متفرقة يف السور     .. وسورة الطالق وسورة التحرمي يف اجلزء الثامن والعشرين       

وتدل بكثرا وتنوعها ودقتـها     ؛  املًا شاملًا دقيقًا لنظام هذه املؤسسة اإلنسانية      أخرى تؤلف دستورا ك   
 ! على مدى األمهية اليت يعقدها املنهج اإلسالمي للحياة اإلنسانية على مؤسسة األسرة اخلطرية، ومشوهلا

عـن  ؛   ونرجو أن يكون قارى ء هذه الصفحة على ذكر مما سبق يف صفحات هذا اجلزء نفسه               
وحاجته يف خالهلا إىل بيئة حتميه أولًا حىت يستطيع أن يكسـب رزقـه     ،  وطوهلا،   الطفل اإلنساين  طفولة
والنهوض بنصيبه يف ترقية اتمـع      ؛  إىل وظيفته االجتماعية  ،  بالتربية،  وأهم من هذا أن تؤهله    ؛  للمعاش
 بيان قيمـة مؤسسـة      فهذا الكالم ذو أمهية خاصة يف     ! حني جاء إليه  ،  وتركه خريا مما تسلمه   ،  اإلنساين
وحياطتها مـن كـل     ،  واهتمامه بصيانتها ؛  والغاية منها ،  ونظرة املنهج اإلسالمي إىل وظائفها    ؛  األسرة

  .. عوامل التدمري من قريب ومن بعيد
ومدى حرصـه علـى   ؛  ويف ظل هذه اإلشارات املة إىل طبيعة نظرة اإلسالم لألسرة وأمهيتها       

إىل جانب ما أوردناه من تكـرمي هـذا املنـهج            .. ر واهلدوء يف جوها   توفري ضمانات البقاء واالستقرا   
                                                 

 .  نقصناهم)1(
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ال حماباة لذاا ولكـن      - واحلقوق اليت أنشأها هلا إنشاء    ؛  ومنحها استقالل الشخصية واحترامها   ؛  للمرأة
نستطيع أن نتحدث عن الـنص       - لتحقيق أهدافه الكربى من تكرمي اإلنسان كله ورفع احلياة اإلنسانية         

 : الذي قدمنا للحديث عنه ذا اإليضاح،  هذا الدرساألخري يف
يف سبيل تنظيم املؤسسة الزوجية وتوضيح االختصاصات التنظيمية فيهـا ملنـع           -  إن هذا النص  

 - بردهم مجيعا إىل حكم اهللا ال حكم اهلوى واالنفعاالت والشخصـيات          ،  االحتكاك فيها بني أفرادها   
تفضيل اهللا للرجل مبقومـات     : ويذكر من أسباب هذه القوامة    ؛  جلحيدد أن القوامة يف هذه املؤسسة للر      

وبناء على إعطـاء    . تكليف الرجل اإلنفاق على املؤسسة     .. و،  وما تتطلبه من خصائص ودربة    ،  القوامة
ومحايتـها مـن    ؛  حيدد كذلك اختصاصات هذه القوامة يف صيانة املؤسسة من التفسخ         ،  القوامة للرجل 

وأخـريا يـبني     - يف حدود مرسومة   - حني تعرض  -  عالج هذه الرتوات   وطريقة؛  الرتوات العارضة 
ويلوح شـبح اخلطـر علـى       ،  اليت تتخذ عندما تفشل االجراءات الداخلية      - اخلارجية - اإلجراءات

. الناشئة يف احملضـن  ،  ولكن تضم الفراخ اخلضر   ،  اليت ال تضم شطري النفس الواحدة فحسب      ،  املؤسسة
بقدر ،  ومن حكمة ،  فلننظر فيما وراء كل إجراء من هذه اإلجراءات من ضرورة          .املعرضة للبوار والدمار  

 : ما نستطيع
  ..  " مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم. الرجال قوامون على النساء " 

البدء األوىل من ناحية أا نقطة      . هي املؤسسة األوىل يف احلياة اإلنسانية      - كما قلنا  -  إن األسرة 
، واألوىل من ناحية األمهية ألا تزاول إنشاء وتنشئة العنصر اإلنسـاين          . اليت تؤثر يف كل مراحل الطريق     

 . يف التصور اإلسالمي، وهو أكرم عناصر هذا الكون
كاملؤسسات املاليـة والصـناعية     : واألرخص سعرا ،   وإذا كانت املؤسسات األخرى األقل شأنا     

ممن ختصصوا يف هذا الفرع     ؛  إال ألكفأ املرشحني هلا    - عادة - ال يوكل أمرها  ..  وما إليها  .. والتجارية
  .. فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية لإلدارة والقوامة، ودربوا عليه عمليا، علميا

فأوىل أن تتبع هذه القاعدة      ..  إذا كان هذا هو الشأن يف املؤسسات األقل شأنا واألرخص سعرا          
  .. العنصر اإلنساين .. اليت تنشئ أمثن عناصر الكون، سرةيف مؤسسة األ

واالستعدادات املوهوبة لشـطري الـنفس ألداء       ،  ويراعي به الفطرة  .  واملنهج الرباين يراعي هذا   
كما يراعي به العدالة يف توزيـع األعبـاء علـى           ،  الوظائف املنوطة بكل منهما وفق هذه االستعدادات      
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املعان عليها من فطرتـه     ،  لة يف اختصاص كل منهما بنوع األعباء املهيأ هلا        شطري النفس الواحدة والعدا   
  .. واستعداداته املتميزه املتفردة

ال يريد أن يظلـم   - سبحانه - وأن اهللا.  واملسلم به ابتداء أن الرجل واملرأة كالمها من خلق اهللا       
 ! ت الالزمة إلحسان هذه الوظيفةومينحه االستعدادا، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة، أحدا من خلقه

 .. زوجني على أساس القاعدة الكلية يف بناء هـذا الكـون           ..  وقد خلق اهللا الناس ذكرا وأنثى     
وهـي   .. وجعل من وظائف املرأة أن حتمل وتضع وترضع وتكفل مثرة االتصال بينها وبـني الرجـل               

يث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسـي       حب،  وليست هينة وال يسرية   . وظائف ضخمة أولًا وخطرية ثانيا    
تـوفري   - الرجـل  - فكان عدلًا كذلك أن ينوط بالشطر الثـاين       ! وعقلي عميق غائر يف كيان األنثى     

وال حيمل عليهـا أن     ؛  كي تتفرغ لوظيفتها اخلطرية   ؛  وتوفري احلماية كذلك لألنثى   . احلاجات الضرورية 
وكان عدلًا  ! ة نفسها وطفلها يف آن واحد     مث تعمل وتكد وتسهر حلماي     .. حتمل وتضع وترضع وتكفل   

كذلك أن مينح الرجل من اخلصائص يف تكوينه العضوي والعصيب والعقلي والنفسي ما يعينه علـى أداء                 
وأن متنح املرأة يف تكوينها العضوي والعصيب والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها              . وظائفه هذه 

 . تلك
  ..  ربك أحداوال يظلم ..  وكان هذا فعال

وسـرعة االنفعـال    ،  بالرقة والعطـف   - فيما زودت به من اخلصائص     -  ومن مث زودت املرأة   
ألن الضرورات اإلنسانية العميقـة      - بغري وعي وال سابق تفكري     - واالستجابة العاجلة ملطالب الطفولة   

علت االستجابة هلا غـري  بل ج، مل تترك ألرجحة الوعي والتفكري وبطئه    - حىت يف الفرد الواحد    - كلها
؛ ولكنه قسر داخلي غري مفروض من اخلـارج       . لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قسرا       ! إرادية

 لتكوين االستجابة سريعة من جهة ومرحية من جهة أخرى        ،  ولذيذ ومستحب يف معظم األحيان كذلك     
 . يءصنع اهللا الذي أتقن كل ش! مهما يكن فيها من املشقة والتضحية -

بل هي غائرة يف التكوين العضوي والعصيب والعقلي والنفسي         .  وهذه اخلصائص ليست سطحية   
ألا عميقة يف تكوين اخللية     . إا غائرة يف تكوين كل خلية     : بل يقول كبار العلماء املختصني     .. للمرأة
 ! بكل خصائصه األساسية، اليت يكون من انقسامها وتكاثرها اجلنني، األوىل

وبـطء االنفعـال    ،  باخلشومنة والصالبة  - فيما زود به من اخلصائص     - لك زود الرجل   وكذ
ألن وظائفه كلها من أول الصيد الذي       . واستخدام الوعي والتفكري قبل احلركة واالستجابة     ؛  واالستجابة
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 دبري املعاش إىل ت . كان ميارسه يف أول عهده باحلياة إىل القتال الذي ميارسه دائما حلماية الزوج واألطفال             
وإعمـال  ؛  ألن وظائفه كلها حتتاج إىل قدر من التروي قبل اإلقـدام           .. إىل سائر تكاليفه يف احلياة    .. 

  .. وكلها عميقة يف تكوينه عمق خصائص املرأة يف تكوينها!  .. والبطء يف االستجابة بوجه عام، الفكر
وهـو   - كما أن تكليفه باإلنفاق     ..وأفضل يف جماهلا  ،   وهذه اخلصائص جتعله أقدر على القوامة     

ألن تدبري املعاش للمؤسسة ومن فيها داخل       ،  جيعله بدوره أوىل بالقوامة    - فرع من توزيع االختصاصات   
  .. واإلشراف على تصريف املال فيها أقرب إىل طبيعة وظيفته فيها؛ يف هذه القوامة

 قوامة الرجال على النساء يف اتمع       وهو يقرر ،   وهذان مها العنصران اللذان أبرزمها النص القرآين      
 . اإلسالمي

وهلـا  . وهلا أسباا من توزيع الوظائف واالختصاصات     . قوامة هلا أسباا من التكوين واالستعداد     
، باجلانب امليسـر لـه     - يف هذا التوزيع   - وتكليف كل شطر  ؛  أسباا من العدالة يف التوزيع من ناحية      

 . والذي هو معان عليه من الفطرة
ألن  .. والنهوض ـا بأسـباا     .. يف االستعداد للقوامة والدربة عليها     ..  وأفضليته يف مكاا  
وألن أحـد شـطري      - كسائر املؤسسات األقل شأنا واألرخص سعرا      - املؤسسة ال تسري بال قوامة    

 .. ال معان عليها  و،  وأحد الشطرين غري مهيأ هلا    . مكلف تكاليفها ،  معان عليها ،  النفس البشرية مهيأ هلا   
وإذا هو هيء هلـا باالسـتعدادات        .. ومن الظلم أن حيملها وحيمل تكاليفها إىل جانب أعبائه األخرى         

وظيفـة   .. فسد استعداده للقيام بالوظيفة األخـرى     ،  ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي    ،  الكامنة
. وقرب االستجابة ،  دمتها سرعة االنفعال  ويف مق . ألن هلا هي األخرى مقتضياا واستعداداا      .. األمومة

 ! وآثارها يف السلوك واالسجابة؛ فوق االستعدادات الغائرة يف التكوين العضوي والعصيب
وأخطر من أن تترك هلم خيبطون       .. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر       ..  إا مسائل خطرية  

هـددت  ،  ات القدمية واجلاهليات احلديثـة    وحني تركت هلم وألهوائهم يف اجلاهلي      .. فيها خبط عشواء  
اليت تقوم ا احليـاة اإلنسـانية       ،  ويف بقاء اخلصائص اإلنسانية   ؛  البشرية ديدا خطريا يف وجودها ذاته     

 . وتتميز
ووجود قوانينها املتحكمة يف بـين    ؛   ولعل من الدالئل اليت تشري ا الفطرة إىل وجودها وحتكمها         

 . ا ويرفضوا ويتنكرون هلاحىت وهم ينكرو، اإلنسان
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ومن ديد  ؛  ومن تدهور وايار  ،   لعل من هذه الدالئل ما أصاب احلياة البشرية من ختبط وفساد          
أو اختلطـت  . فاهتزت سلطة القوامة يف األسرة. يف كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة   ،  بالدمار والبوار 

 ! أو شذت عن قاعدا الفطرية األصلية. معاملها
 من هذه الدالئل توقان نفس املرأة ذاا إىل قيام هذه القوامة علـى أصـلها الفطـري يف                    ولعل

ال يـزاول مهـام     ،  عندما تعيش مع رجـل    ؛  وشعورها باحلرمان والنقص والقلق وقلة السعادة     . األسرة
رفات وهي حقيقة ملحوظة تسلم ا حىت املنح      ! فيكل إليها هي القوامة   ؛  وتنقصه صفاا الالزمة  ؛  القوامة

 ! اخلابطات يف الظالم
. الذين ينشأون يف مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست لألب         -  ولعل من هذه الدالئل أن األطفال     

أو لعـدم    - لوفاته: وإما ألنه مفقود  . حبيث تربز عليه شخصية األم وتسيطر     ،  إما ألنه ضعيف الشخصية   
يف تكوينـهم العصـيب     ،   إىل شذوذ مـا    وقل أال ينحرفوا  . قلما ينشأون أسوياء   -!  وجود أب شرعي  

 . ويف سلوكهم العملي واخللقي، والنفسي
ووجود قوانينها املتحكمة   ،  اليت تشري ا الفطرة إىل وجودها وحتكمها      ،   فهذه كلها بعض الدالئل   

 ! حىت وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون هلا، يف بين اإلنسان
عن قوامـة الرجـال ومقوماـا        - ياق الظالل يف س  -  وال نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا      

إن هذه القوامة ليس من شأا إلغـاء        : ولكن ينبغي أن نقول    .. وضرورياا وفطريتها كذلك  ،  ومربراا
 كما بينا ذلك من قبـل      - "  املدين " وال إلغاء وضعها  ؛  شخصية املرأة يف البيت وال يف اتمع اإلنساين       

ووجـود  : وصيانتها ومحايتـها  ،  ن األسرة إلدارة هذه املؤسسة اخلطرية     داخل كيا  - وإمنا هي وظيفة   -
فقد . والعاملني يف وظائفها  ،  ال يلغي وجود وال شخصية وال حقوق الشركاء فيها        ،  القيم يف مؤسسة ما   

، وصيانة ومحايـة  ،  حدد اإلسالم يف مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية            
 . )1(وآداب يف سلوكه مع زوجه وعياله ، لهوتكاليف يف نفسه وما

|     |     | 

                                                 
" املرأة وعالقات اجلنسني :  " فصل:  تناولتها هذه الفقرة من املوضوع يراجع ولزيادة اإليضاح يف مجيع املسائل اليت)1(

. لألستاذ املودودي" تفسري سورة النور " وكتاب " احلجاب " ، وكتاب " اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب
اإلنسان بـني   " كتاب  و. للدكتور علي عبد الواحد وايف    " حقوق اإلنسان   " ، وكتاب   " األسرة واتمع   " وكتاب  

 " . دار الشروق  .  " ..حملمد قطب " املادية واإلسالم 
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جييء بيان طبيعة املـرأة املؤمنـة       ،  وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه يف القوامة        
 : الصاحلة وسلوكها وتصرفها اإلمياين يف حميط األسرة

  ..  " حافظات للغيب مبا حفظ اهللا، فالصاحلات قانتات " 
 قانتـة  .. أن تكون ،  حبكم إمياا وصالحها  ،  ومن صفتها املالزمة هلا   ،  ة املؤمنة الصاحلة   فمن طبيع 

ومـن  ! ال عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة، الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة وحمبة    : والقنوت. مطيعة.. 
 هـو   وهـذا  .. وظالله رخية ندية  ،  ألن مدلول اللفظ األول نفسي    . ومل يقل طائعات  . قانتات: مث قال 

، يف احملضن الذي يرعى الناشئة    . الذي يليق بالسكن واملودة والستر والصيانة بني شطري النفس الواحدة         
 ! ويطبعهم جبوه وأنفاسه وظالله وإيقاعاته

أن تكـون   ،  حبكم إمياا وصالحها كذلك   ،  ومن صفتها املالزمة هلا   ،   ومن طبيعة املؤمنة الصاحلة   
فال تبيح من نفسـها      - وباألوىل يف حضوره   -  وبني زوجها يف غيبته    حافظة حلرمة الرباط املقدس بينها    

 . حبكم أنه الشطر اآلخر للنفس الواحدة - ماال يباح إال له هو - بله العرض واحلرمة - يف نظرة أو نربة
  ..  " مبا حفظ اهللا:  " إمنا يقرره اهللا سبحانه: وال يقرره هو، ال تقرره هي،  وما ال يباح
مـا ال   - يف غيبته أو يف حضوره    - ر أمر رضاء الزوج عن ان تبيح زوجته من نفسها          فليس األم 

  .. إذا احنرف اتمع عن منهج اهللا! يغضب هو له أو ما ميليه عليه وعليها اتمع
 ..  " مبـا حفـظ اهللا     " فعليها أن حتفظ نفسها   ؛   إن هنالك حكما واحدا يف حدود هذا احلفظ       

إن هـذا   : إنه يقول . بل مبا هو أعمق وأشد توكيدا من األمر       .  يقول هذا بصيغة األمر    والتعبري القرآين ال  
 ! ومن مقتضى صالحهن، هو من طبيعة الصاحلات، احلفظ مبا حفظ اهللا

|     |     | 
أمام ضغط اتمـع    . وعندئذ تتهاوى كل أعذار املهزومني واملهزومات من املسلمني واملسلمات        

مع القنوت الطـائع الراضـي       " مبا حفظ اهللا  :  "  ما حتفظه الصاحلات بالغيب    وتربز حدود . املنحرف
  .. الودود

من الوقوف على النشز وهو املرتفع البارز من األرض         [ . فهن الناشزات  ..  فأما غري الصاحلات  
  .. فالناشز تربز وتستعلي بالعصيان والتمرد. وهي صورة حسية للتعبري عن حالة نفسية ]
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؛ وتسقط مهابة القوامة  ؛  وتعلن راية العصيان  ،  اإلسالمي ال ينتظر حىت يقع النشوز بالفعل       واملنهج  
وال بـد مـن   . فالعالج حني ينتهي األمر إىل هذا الوضع قلما جيدي       .. وتنقسم املؤسسة إىل معسكرين   

ال يسـتقر   ،  ةألن مآله إىل فساد يف هذه املنظمة اخلطري       . املبادرة يف عالج مبادى ء النشوز قبل استفحاله       
ومآله بعد ذلـك إىل  . وال تصلح معه تربية وال إعداد للناشئني يف احملضن اخلطري، معه سكن وال طمأنينة  

أو تربيتهم بني عوامل هدامة مفضـية إىل        ؛  وتشرد للناشئني فيها  ؛  تصدع وايار ودمار للمؤسسة كلها    
  .. وإىل الشذوذ .. األمراض النفسية والعصبية والبدنية

وال بد من املبادرة باختاذ اإلجراءات املتدرجة يف عالج عالمات النشوز منـذ  . مر إذن خطري  فاأل
أبيح للمسئول األول عنها أن     ،  أو من الدمار  ،  ويف سبيل صيانة املؤسسة من الفساد      .. أن تلوح من بعيد   

 ..  للتعـذيب  وال،  وال لإلهانـة  ،  ال لالنتقام  .. يزاول بعض أنواع التأديب املصلحة يف حاالت كثرية       
 : ولكن لإلصالح ورأب الصدع يف هذه املرحلة املبكرة من النشوز

فإن أطعنكم فال   . واضربوهن. واهجروهن يف املضاجع  . فعظوهن،  والاليت ختافون نشوزهن   " 
  ..  " إن اهللا كان عليا كبريا. تبغوا عليهن سبيال

ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها      . يه واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكرمي اهللا لإلنسان بشطر         
باإلضـافة إىل أن قوامـة    .. ومن احتفاظ للمرأة املسلمة بشخصيتها املدنية بكامل حقوقها   .. اإلنسانية

 والتصرف يف أمر نفسها والتصرف يف أمر ماهلـا ؛ الرجل عليها ال تفقدها حقها يف اختيار شريك حياا  
  .. املنهج اإلسالميإىل آخر هذه املقومات البارزة يف .. 

جيعلنـا   .. واستحضار ما قيل عن أمهية مؤسسة األسرة كذلك       ؛   استحضار هذا الذي سبق كله    
ملاذا شرعت هـذه اإلجـراءات       -!  حني ال تنحرف القلوب باهلوى والرءوس بالكرب       - نفهم بوضوح 
  .. والصورة اليت جيب أن تؤدي ا ثانيا. التأديبية أولًا

ال ،  للمبادرة بإصالح النفوس واالوضـاع     - عند خوف النشوز   - اء وقائي  إا شرعت كإجر  
 ! أو باملذلة والرضوخ الكظيم، وملئها بالبغض واحلنق، لزيادة إفساد القلوب

يراد هلا ذه اإلجراءات حتطيم رأس املرأة حني        . ليست معركة بني الرجل واملرأة     .. أبدا ..  إا
 ! لة كالكلب املسجوروردها إىل السلس؛ م بالنشوز
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 " نشأت مع هـو ان    . إمنا هو تقاليد بيئية يف بعض األزمان       .. ليس هو اإلسالم   ..  إن هذا قطعا  
فاألمر خمتلف جدا يف الشـكل      ،  فأما حني يكون هو اإلسالم     .. ال هون شطر منه بعينه    . كله " اإلنسان
  .. ويف اهلدف والغاية. والصورة

  ..  " فعظوهنوالاليت ختافون نشوزهن  " 
. عمل ـذييب  . وهذا هو أول واجبات القيم ورب األسرة       .. املوعظة ..  هذا هو اإلجراء األول   

 وقودها الناس واحلجارة  ،  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا       :  " مطلوب منه يف كل حالة    
هو عالج أعراض النشـوز قبـل أن    .يتجه اجتاها معينا هلدف معني    ،  ولكنه يف هذه احلالة بالذات     .. " 

 . تستفحل وتستعلن
أو . أو مبال . أو استعالء جبمال  ،  أو انفعالًا جاحما  ،  ألن هناك هوى غالبا   .  ولكن العظة قد ال تنفع    

وليست ندا يف صراع أو     ،  تنسي الزوجة أا شريكة يف مؤسسة     . أو بأي قيمة من القيم     .. مبركز عائلي 
حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تدل به املرأة            .. يء اإلجراء الثاين  هنا جي !  .. جمال افتخار 

 . أو عن مكان الشريك يف مؤسسة عليها قوامة، ترفع ا ذاا عن ذاته، من مجال وجاذبية أو قيم أخرى
  ..  " واهجروهن يف املضاجع " 

فإذا استطاع  . شز املتعالية قمة سلطاا   اليت تبلغ فيها املرأة النا    ،   واملضجع موضع اإلغراء واجلاذبية   
. فقد أسقط من يد املرأة الناشز أمضى أسلحتها اليت تعتز ـا           ،  الرجل أن يقهر دوافعه جتاه هذا اإلغراء      

وأمام بروز خاصية قوة    ،  أمام هذا الصمود من رجلها    ،  أميل إىل التراجع واملالينة    - يف الغالب  - وكانت
إجراء اهلجر   .. على أن هناك أدبا معينا يف هذا اإلجراء       !  .. راج مواضعها يف أح ،  اإلرادة والشخصية فيه  

ال يكـون هجـرا أمـام        .. وهو أال يكون هجرا ظاهرا يف غري مكان خلوة الزوجني          .. يف املضاجع 
فتزداد ،  وال هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثري كرامتها         .. يورث نفوسهم شرا وفسادا   ،  األطفال
وكال اهلـدفني يبـدو أنـه       !  .. وال إفساد األطفال  ،  فاملقصود عالج النشوز ال إذالل الزوجة     . نشوزا

  .. مقصود من هذا اإلجراء
إن هناك إجراء ولو أنـه      ؟  فهل تترك املؤسسة تتحطم    ..  ولكن هذه اخلطوة قد ال تفلح كذلك      

 : ولكنه أهون وأصغر من حتطيم املؤسسة كلها بالنشوز - أعنف
  ..  " واضربوهن  "
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واستصحاب اهلدف من هذه اإلجراءات كلها مينع أن يكون         ،   واستصحاب املعاين السابقة كلها   
ومينع أن يكـون أيضـا      . ومينع أن يكون إهانة لالذالل والتحقري     . هذا الضرب تعذيبا لالنتقام والتشفي    

مصحوب بعاطفة املـؤدب    ،  وحيدد أن يكون ضرب تأديب     .. للقسر واإلرغام على معيشة ال ترضاها     
  .. كما يزاولة األب مع أبنائه وكما يزاوله املريب مع تلميذه، املريب

أن هذه اإلجراءات كلها ال موضع هلا يف حالة الوفاق بني الشـريكني              - بالضرورة -  ومعروف
ما هو  فهي ال تكون إال وهناك احنراف       . وإمنا هي ملواجهة خطر الفساد والتصدع     ،  يف املؤسسة اخلطرية  

  .. الذي تعاجله هذه اإلجراءات
ال بد أن يكون هذا االحنراف من نوع         .. وال جيدي اهلجر يف املضاجع    ،   وحني ال جتدي املوعظة   

 ! وقد جتدي فيه هذه الوسيلة .. ال جتدي فيه الوسائل األخرى، ومن مستوى آخر، آخر
إن هذه الوسيلة تكون    : تقول،  واملالحظات النفسية على بعض أنواع االحنراف     ،   وشواهد الواقع 

 ! يف الوقت ذاته .. وإرضائه .. وإصالح سلوك صاحبه، أنسب الوسائل إلشباع احنراف نفسي معني
؛ الذي يعينه علم النفس التحليلي باالسم     ،   على أنه من غري أن يكون هناك هذا االحنراف املرضي         

، باملعىن العلمـي  " علما " و مل يصبح بعد فه،   " علمية " إذ حنن ال نأخذ تقريرات علم النفس مسلمات       
فرمبا كان من النساء من ال حتس قوة الرجل الـذي حتـب             ،   " الكسيس كاريل  " كما يقول الدكتور  

ولكـن  . وليست هذه طبيعة كل امرأة    ! إال حني يقهرها عضليا   ،  نفسها أن جتعله قيما وترضي به زوجا      
ويبقي علـى   . ليستقيم .. تاج إىل هذه املرحلة األخرية    وهو الذي قد حي   . هذا الصنف من النساء موجود    

 ! يف سلم وطمأنية .. املؤسسة اخلطرية
وكل جـدال  . وهو أعلم مبن خلق. هو الذي خلق، فالذي يقرر هذه اإلجراءات، وعلى أية حال 

 جمال  مفض إىل اخلروج من   ،  وكل مترد على اختيار اخلالق وعدم تسليم به       ؛  بعد قول العليم اخلبري مهاترة    
  .. اإلميان كله

وحتدد ،  وحتدد النية املصاحبة هلا   ،  يف جو ويف مالبسات حتدد صفتها     ،  يقررها - سبحانه -  وهو
حني ؛  حبيث ال حيسب على منهج اهللا تلك املفهومات اخلاطئة للناس يف عهود اجلاهلية            . الغاية من ورائها  

أو حني يتحول الرجل     -!  باسم الدين  - قًاوتتحول املرأة رقي   -!  باسم الدين  - يتحول الرجل جالدا  
باسم التطور يف    - أو يتحول كالمها إىل صنف ثالث مائع بني الرجل واملرأة         ؛  وتتحول املرأة رجلًا  ؛  امرأة

 ! فهذه كلها أوضاع ال يصعب متييزها عن اإلسالم الصحيح ومقتضياتة يف نفوس املؤمنني - فهم الدين
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وأحيطت بالتحـذيرات    - قبل استفحاهلا  - اجلة أعراض النشوز   وقد أبيحت هذه اإلجراءات ملع    
وبتوجيهاته ،  بسنته العملية يف بيته مع أهله      ع وتوىل الرسول . فور تقريرها وإباحتها  ،  من سوء استعماهلا  

 : وتصحيح املفهومات يف أقوال كثرية، الكالمية عالج الغلو هنا وهناك
يا رسول اهللا ما حـق امـرأة        : أنه قال ،   القشريي عن معاوية بن حيدة   :  ورد يف السنن واملسند   

وال ،  وال تقبح . وال تضرب الوجه  . وتكسوها إذا اكتسيت  ،  أن تطعمها إذا طعمت   :  " قال؟  أحدنا عليه 
  "  .. جر إال يف البيت

 فجـاء عمـر    "  .. ال تضربوا إمـاء اهللا     " ع قال النيب :  وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه     
فأطاف . يف ضرن  ع فرخص رسول اهللا  ! ذئرت النساء على أزواجهن   : فقال ع إىل رسول اهللا   ا

لقد أطاف بآل حممد نساء كثري       " ع فقال رسول اهللا  ! نساء كثري يشتكني أزواجهن    ع بآل رسول اهللا  
  " ! ! ليس أولئك خبياركم .. يشتكني من أزواجهن

 . )1( " مث يضاجعها آخره. نهارال يضرب أحدكم امرأته كالبعري جيلدها أول ال " ع  وقال
  .. )2( " وأنا خريكم ألهلي. خريكم خريكم ألهله:  "  وقال

ترسم صورة لصراع الرواسب    ؛  واملالبسات اليت أحاطت ا   ؛   ومثل هذه النصوص والتوجيهات   
 بـني  وهي تشبه صورة الصراع. يف اتمع املسلم يف هذا اال،  اجلاهلية مع توجيهات املنهج اإلسالمي    

قبل أن تستقر األوضـاع اإلسـالمية       . هذه الرواسب وهذه التوجيهات يف شىت جماالت احلياة األخرى        
  .. وتعمق جذورها الشعورية يف أعماق الضمري املسلم يف اتمع اإلسالمي، اجلديدة

عند مرحلة من    - مىت حتققت الغاية   -  وعلى أية حال فقد جعل هلذه اإلجراءات حد تقف عنده         
 : فال تتجاوز إىل ما وراءها. حل هذه اإلجراءاتمرا

  ..  " فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً " 
وهـي  . هي املقصـودة  - غاية الطاعة - مما يدل على أن الغاية  .  فعند حتقق الغاية تقف الوسيلة    

 . ماعةقاعدة اجل، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة األسرة. طاعة االستجابة ال طاعة اإلرغام
 . ويشري النص إىل أن املضي يف هذه اإلجراءات بعد حتقق الطاعة بغي وحتكم وجتاوز

                                                 
 . ذكره صاحب مصابيح السنة يف الصحاح.  عن أيب هريرة)1(
 .  رواه الترمذي والطرباين)2(
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  ..  " فال تبغوا عليهن سبيالً " 
وتتبخر ،  وتعنو الرؤوس ،  كي تتطامن القلوب   ..  مث يعقب على هذا النهي بالتذكري بالعلي الكبري       

 . قة القرآن يف الترغيب والترهيبعلى طري: إن طافت ببعض النفوس، مشاعر البغي واالستعالء
  ..  " إن اهللا كان عليا كبريا " 

|     |     | 
فـال تتخـذ تلـك      ،  فأما إذا كان قد استعلن    . وإمنا تتقى بوادره  ،  ذلك حني ال يستعلن النشوز    

وإمنا هي إذن صراع وحرب بني خصمني لـيحطم  . إذا ال قيمة هلا إذن وال مثرة   . اإلجراءات اليت سلفت  
وكـذلك إذا رئـي أن اسـتخدام هـذه           .. وال املطلوب ،  وهذا ليس املقصود  ! مها رأس اآلخري  أحد

وميزق بقية اخليوط الـيت ال تـزال        ؛  والنشوز استعالنا ،  بل سيزيد الشقة بعدا   ،  اإلجراءات قد ال جيدي   
شري املنهج  يف هذه احلاالت كلها ي     .. أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إىل غري نتيجة         . مربوطة

قبل أن ينفض يديه منها ويـدعها       . إلنقاذ املؤسسة العظيمة من االيار    ؛  اإلسالمي احلكيم بإجراء أخري   
 : تنهار

إن يريدا إصالحا يوفق    . فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها      ،  وإن خفتم شقاق بينهما    " 
  ..  " إن اهللا كان عليما خبريا. اهللا بينهما

وال إىل املسـارعة    ؛  دعو املنهج اإلسالمي إىل االستسالم لبوادر النشوز والكراهيـة         وهكذا ال ي  
الذين ال ذنب    - وحتطيم مؤسسة األسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار         ،  بفصم عقدة النكاح  
اده ويف إمد ،  بقدر خطورا يف بناء اتمع    ؛  فمؤسسة األسرة عزيزة على اإلسالم     - هلم وال يد وال حيلة    

 . الالزمة لنموه ورقية وامتداده، باللبنات اجلديدة
 .. فيبادر قبل وقوع الشـقاق فعلًـا   - عند خوف الشقاق -  إنه يلجأ إىل هذه الوسيلة األخرية   

بعيدين عـن االنفعـاالت     . جيتمعان يف هدوء  . وحكم من أهله يرتضيه   ،  ببعث حكم من أهلها ترتضيه    
طلـيقني  . اليت كدرت صفو العالقات بني الزوجني، بسات املعيشيةواملال، والرواسب الشعورية،  النفسية

كـبرية   - لقرا من نفسي الـزوجني     - وتبدو،  وتعقد األمور ،  من هذه املؤثرات اليت تفسد جو احلياة      
مشـفقني  . حريصني على مسعة األسرتني األصليتني    . تغطي على كل العوامل الطيبة األخرى يف حياما       

كما قد يكون احلال مع الزوجني       - بريئني من الرغبة يف غلبة أحدمها على اآلخر       . على األطفال الصغار  
ويف الوقت ذاتـه   .. راغبني يف خري الزوجني وأطفاهلما ومؤسستهما املهددة بالدمار       - يف هذه الظروف  
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صلحة إذ ال م  . ال خوف من تشهريمها ذه األسرار     : ألما من أهلهما  ،  مها مؤمتنان على أسرار الزوجني    
 ! بل مصلحتهما يف دفنها ومداراا، هلما يف التشهري ا

وكان ،  فإن كان يف نفسي الزوجني رغبة حقيقية يف اإلصالح        .  جيتمع احلكمان حملاولة اإلصالح   
يقـدر اهللا   ،  فإنه مبساعدة الرغبة القوية يف نفس احلكمـني       ،  الغضب فقط هو الذي حيجب هذه الرغبة      

 : الصالح بينهما والتوفيق
  ..  " إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما " 

  .. واهللا يستجيب هلما ويوفق،  فهما يريدان اإلصالح
إن قدر اهللا هو الذي حيقق ما        .. ومشيئة اهللا وقدره  ،   وهذه هي الصلة بني قلوب الناس وسعيهم      

يكون مـا    - عد ذلك ب - وبقدر اهللا ؛  ولكن الناس ميلكون أن يتجهوا وأن حياولوا      . يقع يف حياة الناس   
 . يكون

 :  ويكون عن علم بالسرائر وعن خربة بالصواحل
 .  " إن اهللا كان عليما خبريا " 

مدى اجلدية واخلطورة يف نظرة اإلسالم إىل املرأة وعالقـات           - يف هذا الدرس   -  وهكذا نرى 
تمام املنهج اإلسالمي   ونرى مدى اه   .. وما يتصل ا من الروابط االجتماعية     ،  اجلنسني ومؤسسة األسرة  

ونطلع على مناذج من اجلهد الذي بذلـه هـذا املنـهج        . بتنظيم هذا اجلانب اخلطري من احلياة اإلنسانية      
يف املرتقى الصاعد إىل القمة      - اليت التقطها من سفح اجلاهلية     - وهو يأخذ بيد اجلماعة املسلمة    ،  العظيم

  .. الذي ال هدى سواه. السامقة على هدى اهللا
 ||     |     

واعبدواْ اللّه والَ تشِركُواْ ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمسـاِكِني             + 
           انمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن الساباِحِب ِباجلَنِب والصِب وناِر الْجالْجى وباِر ِذي الْقُرالْجالَ     و ِإنَّ اللّـه كُم

 الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ِبالْبخِل ويكْتمونَ ما آتاهم اللّه ِمن           36يِحب من كَانَ مختاالً فَخورا      
ِرئَـاء الناِس والَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ       والَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم     37فَضِلِه وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا      

 وماذَا علَيِهم لَو آمنواْ ِباللِّه والْيوِم اآلِخـِر         38ِبالْيوِم اآلِخِر ومن يكُِن الشيطَانُ لَه قَِرينا فَساء ِقِرينا          
 ِإنَّ اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَـالَ ذَرٍة وِإن تـك حسـنةً             39ما  وأَنفَقُواْ ِمما رزقَهم اللّه وكَانَ اللّه ِبِهم عِلي       
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 فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنـا ِبـك علَـى              40يضاِعفْها ويؤِت ِمن لَّدنه أَجرا عِظيما       
 وعصواْ الرسولَ لَو تسوى ِبِهم اَألرض والَ يكْتمـونَ           يومِئٍذ يود الَِّذين كَفَرواْ    41هـؤالء شِهيدا   

 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ والَ جنبا                42اللّه حِديثًا   
    تغت ىتِبيٍل حاِبِري سِإالَّ ع                ـآِئِط أَوـن الْغنكُم مم داء أَحج فٍَر أَولَى سع ى أَوضرم مِإن كُنتِسلُواْ و

الَمستم النساء فَلَم تِجدواْ ماء فَتيممواْ صِعيدا طَيبا فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم ِإنَّ اللّه كَانَ عفُوا               
  _43غَفُورا 

 ||     |     
، وبـني حمـور السـورة كلـها       ؛  تربط بني مطلع هذا الـدرس     ،  هناك أكثر من مناسبة واحدة    

 . وبينه وبني موضوعات الدرس السابق يف هذا اجلزء من ناحية أخرى؛ وموضوعاا األساسية من ناحية
وتثبيـت  ، وختليصه من رواسب اجلاهليـة ؛  فهذا الدرس بدء جولة يف تنظيم حياة اتمع املسلم        

وما جبلوا عليه من شـر   - وهم اليهود باملدينة - والتحذير من أهل الكتاب؛ املالمح اإلسالمية اجلديدة  
وخباصة من الناحية    - وما يبذلونه من جهود لتعويق منوه وتكامله      ،  وما ينفثونه يف اتمع املسلم    ؛  ونكر

  ..  النامية يف هذا اتمع اجلديداللتني مها موضع القوة، وناحية التكافل والتعاون، األخالقية
 - فقد بدأ بالقاعدة األولية اليت يقوم عليها اتمـع املسـلم     ،   وألن الدرس اجلديد جولة جديدة    

ويف كل  ،  يف كل جانب  ،  وينبثق منها منهج هذه احلياة    ؛  اليت تنبثق منها حياته    - قاعدة التوحيد اخلالص  
 . اجتاه

وكان احلديث يف   . والتنظيم االجتماعي ،   يف التنظيم العائلي    وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة     
فجاء هذا   .. والروابط اليت تشدها وتوثق بناءها    ،  الدرس السابق عن األسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها      

ومتصـلة ـا    ؛  أوسع مدى من عالقات األسرة     - يف اتمع املسلم   - الدرس يتناول عالقات إنسانية   
لتشمل عالقـات   ،  ومتصلة ا يف توسعها بعد عالقة الوالدين      . ديث عن الوالدين  متصلة ا باحل  . كذلك
حىت تفـيض علـى   ؛ ينبع الشعور ا من املشاعر الودود الطيبة اليت تنشأ يف جو األسرة املتحابة            ؛  أخرى

يف جو األسرة احلـاين وحمضـنها        - أول من يتعلمها   - ويتعلمها اإلنسان ؛  جوانب اإلنسانية األخرى  
بعدما بذرت بذورها يف حسه أسرته اخلاصة       ؛  ومن هناك يتوسع يف عالقاته بأسرة اإلنسانية كلها       . فيقالر

 . القريبة
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 - واألسـرة الكـبرية    - العائلة -  وألن يف الدرس اجلديد توجيهات إىل رعاية األسرة القريبة        
 ابتـدأ الـدرس بالقاعـدة     فقـد  .. للباذلني وللباخلني ،  وإقامة قيم وموازين يف هذا احلقل      - اإلنسانية

 - كما ينبثق منها منهج احلياة كله يف اتمـع املسـلم           - األساسية اليت تنبثق منها كل القيم واملوازين      
الـيت  . وكل خاجلة وكل انفعال مبعىن العبادة هللا      ،  وربط كل حركة وكل نشاط     .. وهي قاعدة التوحيد  

  .. يف ضمري املسلم ويف حياته، هي غاية كل نشاط إنساين
جـاءت الفقـرة الثانيـة يف        - يف حميطها الشامل   -  وبسبب من احلديث عن عبادة اهللا وحده      

ومل تكن قد حرمت     - وتتخذ خطوة يف طريق حترمي اخلمر     ؛  تبني بعض أحكام الصالة والطهارة    ؛  الدرس
. تمـع الوليـد   باعتبار هذه اخلطوة جزءا من برنامج التربية اإلسالمية العامة الدائبة اخلطى يف ا             - بعد

  .. وباعتبار عالقتها بالعبادة والصالة والتوحيد
 . ومع حمور السورة كذلك. ومع الدرس السابق.  حلقات متماسكة بعضها مع بعض

|     |     | 
، وبذي القريب واليتامى واملسـاكني    ،  وبالوالدين إحسانا ،  واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئًا      " 

إن اهللا ال  .. وما ملكت أميـانكم  ،  وابن السبيل ،  ار اجلنب والصاحب باجلنب   واجلار ذي القريب واجل   
ويكتمون مـا آتـاهم اهللا مـن    ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، حيب من كان خمتاال فخورا   

وال يؤمنون باهللا وال باليوم     ،  والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس    . وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا   . فضله
وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا ممـا  ! ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا   . راآلخ

ويؤت مـن   ،  وإن تك حسنة يضاعفها   ،  إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة     . وكان اهللا م عليما   ،  رزقهم اهللا 
ومئـذ يـود    ي؟  وجئنا بك على هؤالء شهيدا    ،  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد      . لدنه أجرا عظيما  

  ..  " وال يكتمون اهللا حديثا، الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى م األرض
تبدأ حبرف عطف يربط     .. والنهي عن إشراك شيء به    ،   هذه الفقرة تبدأ باألمر بعبادة اهللا وحده      

فيدل هذا   .واألوامر السابقة اخلاصة بتنظيم األسرة يف أواخر الدرس املاضي        ،  وهذا النهي ،  بني هذا األمر  
فليس هو جمرد عقيدة تستكن     . الربط بني املوضوعني على الوحدة الكلية الشاملة املتكاملة يف هذا الدين          

وال جمرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيـدة وبالشـعائر          ؛  وال جمرد شعائر تقام وعبادات    ؛  يف الضمري 
. ويشدها مجيعا إىل األصل األصيل    ،  نبهويربط بني جوا  ،  إمنا هو منهج يشمل هذا النشاط كله       .. التعبدية

وتوحيده . توحيده إهلا معبودا  . دون سواه  - يف هذا النشاط كله    - والتلقي منه وحده  . وهو توحيد اهللا  
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 - يف اإلسـالم   - ال ينفك هذا التوحيد عن ذاك     . مصدرا للتوجيه والتشريع لكل النشاط اإلنساين أيضا      
 . ويف دين اهللا الصحيح على اإلطالق

األمر باإلحسان إىل تلك اموعـات مـن األسـرة          ،  يلي األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك      و
من  - وكتمان فضل اهللا  ،  وتقبيح البخل واخليالء والفخر وأمر الناس بالبخل      ؛  واألسرة اإلنسانية ،  اخلاصة

 بعـذاب  والتلـويح ؛ والتحذير من اتباع الشـيطان  - أي نوع سواء كان من املال أم من العلم والدين   
وحتديد املصدر الذي يتلقى منه مـن       ؛  لربط هذا كله بالتوحيد    .. وما فيه من خزي وافتضاح    ،  اآلخرة

؛ وهو مصدر كذلك واحد ال يتعدد وال يشاركه أحد يف التوجيه والتشريع           . يعبد اهللا وال يشرك به شيئا     
 . كما ال يشاركه أحد يف األلوهية وعبادة الناس له بال شريك

، وبذي القرىب واليتامى واملسـاكني    . وبالوالدين إحسانا . اهللا وال تشركوا به شيئا    واعبدوا   " 
  " .  ... وما ملكت أميانكم، وابن السبيل. واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب

وترتكـز علـى    ،  إمنا تنبثق كلها من أصل واحد      - يف منهج اهللا   -  إن التشريعات والتوجيهات  
ومـن مث   .. وترتكز على التوحيد املطلق مسة هذه العقيـدة ، إا تنبثق من العقيدة يف اهللا .ركيزة واحدة 

وتصبح دراسـة  ؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية؛ ويتناسق بعضها مع بعض   ؛  يتصل بعضها ببعض  
ويصبح العمل ببعضها دون الـبعض      ؛  أي منها ناقصة بدون الرجوع إىل أصلها الكبري الذي تلتقي عنده          

 . كما أنه غري واف بتحقيق مثار املنهج اإلسالمي يف احلياة؛ آلخر غري واف بتحقيق صفة اإلسالما
تلـك  .  من العقيدة يف اهللا تنبع كل التصورات األساسية للعالقات الكونية واحليوية واإلنسـانية            

واليت تؤثر يف   . لعامليةالتصورات اليت تقوم عليها املناهج االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألخالقية وا         
واليت تكيف ضمري الفرد وواقع     ؛  يف كل جمايل النشاط اإلنساين يف األرض      ،  عالقات الناس بعضهم ببعض   

والعبـادات قاعـدة     - مبا فيها من اتباع ملنهج اهللا ومراقبة اهللا        - واليت جتعل املعامالت عبادات   ؛  اتمع
تنبثق ؛  واليت حتيل احلياة يف النهاية وحدة متماسكة       - كمبا فيها من تطهري للضمري والسلو      - للمعامالت

 . وجتعل مردها يف الدنيا واآلخرة إىل اهللا، وتتلقى منه وحده دون سواه، من املنهج الرباين
، ويف دين اهللا الصحيح كلـه     ،  ويف املنهج اإلسالمي  ،   هذه السمة األساسية يف العقيدة اإلسالمية     

 بعبادة اهللا وتوحيده  . وغريهم من طوائف الناس   ،   إىل الوالدين واألقربني   تربز هنا يف تصدير آية اإلحسان     
متصلة هـذه وتلـك     ،  وقرابة هذه الطوائف من الناس    ،  مث يف اجلمع بني قرابة الوالدين      - كما أسلفنا  -

وذلك بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بني دسـتور              - كذلك - بعبادة اهللا وتوحيده  
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على النحو   - ودستور العالقات اإلنسانية الواسعة يف هذا الدرس      ،  لقريبة يف اية الدرس املاضي    األسرة ا 
وليوحد املصدر الذي يشرع    ؛  ليصلها مجيعا بتلك اآلصرة اليت تضم األواصر مجيعا        - الذي بينا من قبل   

  .. ويوجه يف شأن هذه األواصر مجيعا
  ..   "وال تشركوا به شيئًا .. واعبدوا اهللا " 

لكل ،  شامال،  يا باتا . سواه - معه - والنهي الثاين لتحرمي عبادة أحد     ..  األمر األول بعبادة اهللا   
مـن مـادة أو     ،  شيئا كائنا ما كان    ..  " وال تشركوا به شيئًا   :  " أنواع املعبودات اليت عرفتها البشرية    
عند إطالق التعبري على    ،  لمة شيء فكلها مما يدخل يف مدلول ك      .. حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان      

  .. هذا املنوال
 - على التعميم  - ولذوي القريب  - على التخصيص  -  مث ينطلق إىل األمر باإلحسان إىل الوالدين      
فقد ؛  وإن كانت مل تغفل توجيه الوالدين إىل الذرية        - ومعظم األوامر تتجه إىل توصية الذرية بالوالدين      

والذرية بصفة خاصة أحوج إىل توجيههـا       . آبائهم وأمهام يف كل حال    كان اهللا أرحم بالذراري من      
وبعـواطفهم  ،  يتجهون بكينونتهم كلـها    - يف الغالب  - إذ األوالد . باجليل املدبر املويل  . للرب بالوالدين 

وبينما هم مدفوعون يف تيـار      ! ال اجليل الذي خلفهم   ؛  ومشاعرهم واهتمامام إىل اجليل الذي خيلفهم     
الـذي ال   ،  جتيئهم هذه التوجيهات من الرمحن الرحيم     ،  غافلون عن التلفت إىل الوراء    ،  إىل األمام احلياة  

ولو ،  والذي يعلم عباده الرمحة بعضهم ببعض     ؛  والذي ال ينسى ذرية وال والدين     ،  يترك والدا وال مولودا   
 ! كانوا ذرية أو والدين

قرابـة   - يه إىل الرب يبدأ بذوي القريب     أن التوج  - ويف كثري غريها   -  كذلك يلحظ يف هذه اآلية    
إىل بقية احملتاجني إىل الرعايـة مـن األسـرة          ،  مث ميتد منها ويتسع نطاقه من حمورها       - خاصة أو عامة  

، ووجدان املشاركة ،  فعاطفة الرمحة . مع الفطرة ويسايرها   - أوال - وهذا املنهج يتفق  . األنسانية الكبرية 
وقلما ينبثقان يف نفس مل تذق طعم هذه العاطفة ومل جتد مس            .  الصغرية يف األسرة . يبدآن أوال يف البيت   

وال بأس مـن     - فطرة وطبعا  - والنفس كذلك أميل إىل البدء باألقربني     . هذا الوجدان يف احملضن األول    
مث يتفـق    .. ما دامت توجه دائما إىل التوسع يف الدائرة من هذه النقطة ومن هذا احملور             ؛  ذلك وال ضري  

مث ؛  من جعل الكافل يبدأ يف حمـيط األسـرة        : مع طريقة التنظيم االجتماعي اإلسالمية     - ثانيا - جاملنه
إال عنـدما   - كي ال يركز عمليات التكافل يف يد األجهزة احلكومية الضخمة. ينساح يف حميط اجلماعة  
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يف وقتـه   : لتكافـل فالوحدات احمللية الصغرية أقدر على حتقيق هذا ا        - تعجز األجهزة الصغرية املباشرة   
 ! ويف تراحم وود جيعل جو احلياة الئقا ببين اإلنسان. املناسب ويف سهولة ويسر

 ومنهم إىل اليتامى واملساكني   . ويتوسع منهما إىل ذوي القريب    .  وهنا يبدأ باإلحسان إىل الوالدين    
مث اجلـار ذو     - ذلك أم أشد حاجـة وأوىل بالرعايـة       . ولو أم قد يكونون أبعد مكانا من اجلار        -

أما الصـاحب فلقـاؤه   ، ألن اجلار قربه دائم    - مقدمني على الصاحب املرافق    - فاجلار األجنيب . القرابة
مث  - الرفيق يف السـفر   ،  وقد ورد يف تفسريه أنه اجلليس يف احلضر        - مث الصاحب املرافق   - على فترات 
ولكنـهم   " ملك اليمني  "  جعلتهم املالبسات  مث الرقيق الذين  . العابر املنقطع عن أهله وماله    . ابن السبيل 

 . يتصلون بآصرة اإلنسانية الكربى بني بين آدم أمجعني
وكتمان نعمـة اهللا    ،  والبخل والتبخيل ،  بتقبيح االختيال والفخر  ،   ويعقب على األمر باإلحسان   

واتبـاع  ، آلخروهو عدم اإلميان باهللا واليوم ا   ،  والكشف عن سبب هذا كله    ؛  والرياء يف اإلنفاق  ،  وفضله
 : الشيطان وصحبته

ويكتمون ما  ،  الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل    . إن اهللا ال حيب من كان خمتاال فخورا        " 
وال يؤمنون  ،  والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس    . وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا   . آتاهم اهللا من فضله   
  "  .. ! نا فساء قريناومن يكن الشيطان له قري. باهللا وال باليوم اآلخر

وهي ربط كـل مظـاهر      . وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة األساسية يف املنهج اإلسالمي         
، بالعبادة والتلقي  - سبحانه - فإفراد اهللا . وكل عالقات اتمع بالعقيدة   ،  وكل دوافع الشعور  ،  السلوك

يف أدب ورفق ومعرفة بـأن  ؛ به يف اآلخرة  والتعلق بثوا ،  ابتغاء وجه اهللا ورضاه   ،  يتبعه اإلحسان إىل البشر   
والكفر بـاهللا وبـاليوم      .. وال ينال إال من عطاء اهللا     ،  فهو ال خيلق رزقه   . العبد ال ينفق إال من رزق اهللا      

وكتمان فضل اهللا ونعمته حبيـث ال تظهـر         ،  والبخل واألمر بالبخل  ،  اآلخر يصاحبه االختيال والفخر   
إذ ال إميان جبزاء آخـر      ؛  فاق رياء وتظاهرا طلبا للمفخرة عند الناس      أو اإلن ؛  آثارها يف إحسان أو عطاء    

 ! غري الفخر واخليالء بني العباد
، فالباعث على العمل الطيب    .. وأخالق الكفر . أخالق اإلميان  "  .. األخالق "  وهكذا تتحدد 

فهو باعث رفيع   . اآلخرةوجزاء   .. والتطلع إىل رضاء اهللا   ،  هو اإلميان باهللا واليوم اآلخر    ،  واخللق الطيب 
فاذا مل يكن هناك إميان باله يبتغـي        ! وال يتلقاه ابتداء من عرف الناس     ،  ال ينتظر صاحبة جزاء من الناس     

 .. وإذا مل يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه اجلـزاء          . وتتحدد بواعث العمل بالرغبة يف رضاه     ،  وجهه
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وهذه ال ضابط هلا يف جيل واحـد يف         . من عرف الناس  اجته هم الناس إىل نيل القيم األرضية املستمدة         
وكانـت هـذه هـي      ! فضال عن أن يكون هلا ضابط ثابت يف كل زمان ويف كل مكان            ،  رقعة واحدة 

! وكان هناك التأرجح املستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم اليت ال تثبت على حـال             . بواعثهم للعمل 
ومراءاة النـاس ال التجـرد      ،  والبخل والتبخيل ،  يالءوكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر واخل       

 ! واإلخالص
ال ينفعل انفعال الكـره      - سبحانه - واهللا .. هؤالء " ال حيب  " إن اهللا :  والتعبري القرآين يقول  

 " : إمنا املقصود ما يصاحب هذا االنفعال يف مألوف البشر من الطرد واألذى وسـوء اجلـزاء               . واحلب
ولكن التعبري القـرآين    . واإلهانة هي اجلزاء املقابل للفخر واخليالء      ..  " ذابا مهينا وأعتدنا للكافرين ع  

، تثري يف النفوس الكره هلذه الصـفات      ؛  وهي ظالل مقصودة   - إىل جوار املعىن املقصود    - يلقي ظالله 
ـ   . كما تثري االحتقار واالمشئزاز   ؛  وهلذه التصرفات  :  " هموخباصة حني يضم إليها أن الشيطان هـو قرين

  " ! ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
، وهي صفات تنطبق على اليهود     ..  وقد ورد أن هذه النصوص نزلت يف مجاعة من يهود املدينة          

وقـد تكـون     .. وكالمها كان موجودا يف اتمع املسلم يف ذلك احلـني          .. كما تنطبق على املنافقني   
تعين كذلك كتمام للحقائق اليت يعرفوا يف كتبهم عـن          ،  من فضله اإلشارة إىل كتمام ما آتاهم اهللا       

فأوىل أن  . والسياق بصدد اإلحسان باملال وباملعاملة    ،  ولكن النص عام   .. وعن رسوله األمني  ،  هذا الدين 
 . ألنه األقرب إىل طبيعة السياق. نترك مفهومه عاما

 عرض أسباا من الكفـر      ومن؛  وسوءات سلوكهم ؛   وحني ينتهي من عرض سوءات نفوسهم     
وهـو  ،  ومن اجلزاء املعد املهيأ ألصحاب هذه السـوءات       ؛  وصحبة الشيطان واتباعه  ،  باهللا واليوم اآلخر  

 : عندئذ يسأل يف استنكار .. العذاب املهني
إن . وكان اهللا م عليما   ؟  وأنفقوا مما رزقهم اهللا   ،  واليوم اآلخر ،  وماذا عليهم لو آمنوا باهللا     " 
  ..  " ويؤت من لدنه أجرا عظيما، وإن تك حسنة يضاعفها، ظلم مثقال ذرةاهللا ال ي

واهللا . واإلنفاق مـن رزق اهللا    ،  ما الذي خيشونه من اإلميان باهللا واليوم اآلخر       ؟  ماذا عليهم !  أجل
واهللا ال يظلم مثقال ذرة فال خشية مـن اجلهـل           . عليم م مبا أنفقوا ومبا استقر يف قلوم من بواعث         

، مبضـاعفة احلسـنات   ،  بل هناك الفضل والزيادة    .. وال خوف من الظلم يف جزائهم     . ام وإنفاقهم بإمي
 ؟ والزيادة من فضل اهللا بال حساب
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وحىت حبساب الـربح     - على كل حال وعلى كل احتمال      -  إن طريق اإلميان أضمن وأكسب    
فماذا عليهم لو   ! األضمن وهو األربح  يبدو هو    - يف هذه الصورة   - فإن اإلميان ،  املادي واخلسارة املادية  
إمنا هو  ؛  إم ال ينفقون من شيء خلقوه ألنفسهم خلقا       ؟  وأنفقوا مما رزقهم اهللا   ،  آمنوا باهللا واليوم اآلخر   

فياله ! وهم من رزقه ينفقون ويعطون    ،  ويزيدهم من فضله  ؛  ومع ذلك يضاعف هلم احلسنة    . رزق اهللا هلم  
 ! صفقة ال يقعد عنها إال جاهل خسرانوياهلا من ! وياله من فيض! من كرم

، جيسم موقفهم فيه  ؛  مبشهد من مشاهد القيامة   ،  والتحضيض والترغيب ،   مث خيتم األوامر والنواهي   
 : على طريقة القرآن يف مشاهد القيامة .. ويرسم حركة النفوس واملشاعر كأا شاخصة متحركة

يومئذ يود الذين كفروا    ! الء شهيدا وجئنا بك على هؤ   ،  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد       " 
  ..  " وال يكتمون اهللا حديثًا، وعصوا الرسول لو تسوى م األرض

وإذن فهو العدل املطلق الـذي ال مييـل          .. بأن اهللا ال يظلم مثقال ذرة     ،   إنه ميهد ملشهد القيامة   
فهي الرمحـة إذن    .. اوأنه يضاعف احلسنات ويؤيت فضال عنها أجرا من لدنه عظيم          .. ميزانه قيد شعره  

  .. باإلميان والعمل، والفضل املطلق ملن كانوا يرجون الفضل؛ ملن يستحقون الرمحة
هؤالء الذين مل يقدموا إال الكفـر   .. ومل يقدموا عمال، هؤالء الذين مل يقدموا إميانا .  فأما هؤالء 

هـو   -  كل أمة بشهيد   إذا جئنا من  ،  كيف يكون احلال  ؟  فكيف يكون حاهلم يومذاك    .. وسوء العمل 
 ؟ وجئنا بك على هؤالء شهيدا - نبيها الذي يشهد عليها

وعلى كـل أمـة     . وكل أمة حاضرة  . ساحة العرض الواسعة   ..  وعندئذ يرتسم املشهد شاخصا   
، الكـامتون لفضـل اهللا    ،  وهؤالء الكافرون املختالون الفخورون الباخلون املبخلـون       .. شهيد بأعماهلا 

واقفني يف السـاحة وقـد      ! هؤالء هم نكاد نراهم من خالل التعبري       .. يبتغوا وجه اهللا  املراءون الذين مل    
بكل ما  . بكل ما كفروا وما أنكروا    . هؤالء هم بكل ما أضمروا وأظهروا     ! للشهادة ع انتدب الرسول 

الذي هؤالء هم يف حضرة اخلالق       .. بكل ما راءوا وتظاهروا   . بكل ما خبلوا وخبلوا   . اختالوا وما افتخروا  
يف . يف اليوم اآلخر الذي مل يؤمنوا به      . الرازق الذي كتموا فضله وخبلوا باإلنفاق مما أعطاهم       ،  كفروا به 

  .. مواجهة الرسول الذي عصوه
 ؟ ؟ ؟  فكيف

  .. مع االعتراف حيث ال جدوى من اإلنكار .. واخلجل والندامة،  إا املهانة واخلزي
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؛ تتضح ـذا كلـه    " صورة نفسية  " إمنا يرسم . ن الظاهر  والسياق القرآين ال يصف هذا كله م      
 : واخلجل والندامة، ظالل اخلزي واملهانة. وترتسم حواليها تلك الظالل كلها

 !  " وال يكتمون اهللا حديثًا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى م األرض " 
، وبكل تلك االنفعـاالت   ،   تلك املعاين  حنس بكل ،   ومن خالل اللمسات املعربة يف الصورة احلية      

 .. كما ال حنس من خالل أي تعبري آخـر        . حنس ا عميقة حية مؤثرة     .. وهي تتحرك يف هذه النفوس    
 . )1(ويف غريها من مواضع التعبري بالتصوير ، وتلك طريقة القرآن يف مشاهد القيامة .. وصفي أو حتليلي

|     |     | 
والصالة أمس الشـعائر مبعـىن       .. ادة اهللا والنهي عن إشراك شيء به      وقد بدأ الدرس باألمر بعب    

 : وأحكام الطهارة املمهدة هلا، ويف اآلية التالية بيان لبعض أحكامها. العبادة
 وال جنبـا   - حىت تعلموا ما تقولون    - يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى         " 

، أو جاء أحد منكم من الغائط     ،  ن كنتم مرضى أو على سفر     وإ. حىت تغتسلوا  - إال عابري سبيل   -
إن اهللا كـان    . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  ،  فتيمموا صعيدا طيبا  ،  أو المستم النساء فلم جتدوا ماء     

  "  .. عفوا غفورا
اليت التقطها املنهج اإلسالمي من سـفح        -  إا حلقة يف سلسلة التربية الربانية للجماعة املسلمة       

وإحدى الظواهر املميزة هلـذا     ؛  وكانت اخلمر إحدى تقاليد اتمع اجلاهلي األصلية الشاملة        - ةاجلاهلي
اخلمر كانت ظاهرة    .. كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية يف القدمي واحلديث أيضا           . اتمع

وم ظـاهرة مميـزة     وكذلك هي الي  . وللمجتمع الفارسي أيضا  ؛  مميزة للمجتمع الروماين يف أوج جاهليته     
والشأن أيضا كذلك يف جاهلية اتمع اإلفريقـي       ! للمجتمع األوريب واتمع األمريكي يف أوج جاهليته      

 ! املتخلفة من اجلاهلية األوىل
كانت كل عائلة يف النصف األول       - وهي أرقى أو من أرقى أمم اجلاهلية احلديثة        -  يف السويد 

وأحست . حوايل عشرين لترا  ،  وكان متوسط ما يستهلكه الفرد    .  ا من القرن املاضي تعد اخلمر اخلاصة     
وحتديـد  ،  فاجتهت إىل سياسة احتكـار اخلمـور      ؛  وما ينشره من إدمان   ،  احلكومة خطورة هذه احلال   

ولكنها عادت فخففت هذه القيـود منـذ         .. ومنع شرب اخلمور يف احملال العامة     ،  االستهالك الفردي 

                                                 
  " . دار الشروق" .  " مشاهد القيامة يف القرآن :  " وكتاب" التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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مث أبيحت اخلمر يف عدد حمـدود مـن         . مر يف املطاعم بشرط تناول الطعام     فأبيح شرب اخل  ! أعوام قليلة 
وإدمان اخلمر  ! فحسب " النبيذ والبرية  " وبعد ذلك يباح شرب   ! حىت منتصف الليل فقط   ،  احملال العامة 

  .. ! عند املراهقني يتضاعف
نت قانونـا يف    فقد حاولت احلكومة األمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فس         ،   أما يف أمريكا  

وقد ظل هـذا    ! باخلمر " الري " ألنه مينع ،  من باب التهكم عليه    " ! اجلفاف "  مسي قانون  1919سنة  
وكانـت قـد    . 1933حىت اضطرت احلكومة إىل إلغائه يف سنة        ،  القانون قائما مدة أربعة عشر عاما     

ويقدرون ما أنفقتـه    . مراستخدمت مجيع وسائل النشر واإلذاعة والسينما واحملاضرات للدعاية ضد اخل         
وأن ما نشـرته مـن الكتـب        . الدولة يف الدعاية ضد اخلمر مبا يزيد على ستني مليونا من الدوالرات           

وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي يف مـدة أربعـة            . والنشرات يشتمل على عشرة باليني صفحة     
 532ر335وسـجن كـذلك      ؛ نفس 300وقد أعدم فيها    .  مليون جنيه  250عشر عاما ال يقل عن      

 مليون وأربعـة باليـني     400وصادرت من األمالك ما يبلغ      .  مليون جنيه  16وبلغت الغرامات   . نفسا
 . )1(وبعد ذلك كله اضطرت إىل التراجع وإلغاء القانون  .. جنيه

 . ببضع آيات من القرآن ..  فأما اإلسالم فقضى على هذه الظاهرة العميقة يف اتمع اجلاهلي
ومنـاهج  ،  بني منهج اهللا   .. ا هو الفرق يف عالج النفس البشرية ويف عالج اتمع اإلنساين           وهذ

 ! اجلاهلية قدميا وحديثا على السواء
حيـث  ؛  جيب أن نعود إىل الشعر اجلاهلي     ،   ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة يف اتمع اجلاهلي       

 . ما أنه عنصر أساسي من عناصر احلياة كلهاك؛ عنصرا أساسيا من عناصر املادة األدبية " اخلمر " جند
 : يقول لبيد .. مرادفة لبيع اخلمر، أن أصبحت كلمة التجارة،  لقد بلغ من شيوع جتارة اخلمر

 قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها
 :  ويقول عمرو بن قميئة

 إذا أسحب الريط واملروط إىل أدين جتاري وأنفض اللمما
 . وتطبعه طابعا ظاهرا، واملفاخرة ا تزحم الشعر اجلاهلي، جمالس الشراب ووصف 

                                                 
للسيد " ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني      :  " نقالً عن كتاب  .  عن كتاب تنقيحات للسيد أيب األعلى املودودي       )1(

 . الندوي
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 : يقول امرؤ القيس
 وأصبحت ودعت الصبا غري أنين أراقب خالت من العيش أربعا

 تفرفقوا يداجون نشاجا من اخلمر مترعا: فمنهن قويل للندامى
 ومنهن ركض اخليل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا

 خل ا ... 
 :  ويقول طرفة بن العبد

 فلوال ثالث هن من عيشة الفىت وجدك مل أحفل مىت قام عودي
 فمنهن سبقي العاذالت بشربة كميت مىت ما تعل باملاء تزبد
 وما زال تشرايب اخلمور ولذيت وبذيل وإنفاقي طريفي وتالدي

 إىل أن حتامتين العشرية كلها وأفردت إفراد البعري املعبد
 : شى ويقول األع

 فقد أشرب الراح قد تعلمني يوم املقام ويوم الظعن
 وأشرب بالريف حىت يقال قد طال بالريف ما قد دجن

 :  ويقول املنخل اليشكري
 ولقد شربت من املدامة بالصغري وبالكبري
 )1(فإذا سكرت فإنين رب اخلورنق والسدير 
 وإذا صحوت فإنين رب الشويهة والبعري

  .. ر اجلاهلي وغري هذا كثري يف الشع
والرجال الذين كانوا أبطال    ،   ورواية احلوادث اليت صاحبت مراحل حترمي اخلمر يف اتمع املسلم         

 وأمثال هذا الطراز من الرجـال      .. وعبدالرمحن بن عوف  ،  ومحزة،  وعلي،  وفيهم عمر  .. هذه احلوادث 
 : ف املطول املفصلوتكفي عن الوص. تشي مبدى تغلغل هذه الظاهرة يف اجلاهلية العربية.. 

                                                 
 .  قصران للنعمان بن املنذر كانت تتحدث ما العرب يف اجلاهلية)1(
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فقلت لـو   . كنت صاحب مخر يف اجلاهلية     ..  " يف رواية  .. يف قصة إسالمه   ت    يقول عمر 
  ...  " أذهب إىل فالن اخلمار فأشرب

قـل  . يسألونك عن اخلمر وامليسر   :  " حىت إذا نزلت آية   .  وظل عمر يشرب اخلمر يف اإلسالم     
 اللهم بني لنا بيانا شافيا يف اخلمر      :  " قال ..  " ن نفعهما وإمثهما أكرب م  ،  فيهما إمث كبري ومنافع للناس    

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنـتم سـكارى           :  " حىت إذا نزلت هذه اآلية     .. واستمر"  .. 
حىت إذا نزلـت آيـة التحـرمي        ! اللهم بني لنا بيانا شافيا يف اخلمر      : قال ..  " حىت تعلموا ما تقولون   

منا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشـيطان فـاجتنبوه لعلكـم              إ:  " الصرحية
ويصدكم عن ذكر   ،  إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر          . تفلحون

  .. وانتهى! انتهينا انتهينا: قال ..  " اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون
تـرد   " يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سـكارى         " :   ويف سبب نزول هذه اآلية    

 . وسعد بن معاذ من األنصار. روايتان يشترك يف أحداثهما علي وعبد الرمحن بن عوف من املهاجرين
عن مصعب بن سعد     - بإسناده - حدثنا أبو داود  ،  حدثنا يونس بن حبيب   :  روى ابن أىب حامت   

صنع رجل من األنصار طعاما فدعا أناسا من املهـاجرين          . ربع آيات نزلت يف أ  :  " حيدث عن سعد قال   
فغرز  ]عظم الفك   [  فرفع رجل حلي بعري   ،  مث افتخرنا ،  حىت سكرنا ،  فأكلنا وشربنا . وأناسا من األنصار  

يا أيهـا الـذين آمنـوا ال     " فرتلت. وذلك قبل حترمي اخلمر . فكان سعد مغروز األنف   . ا أنف سعد  
 . واحلديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ..  " نتم سكارىتقربوا الصالة وأ

. حدثنا عبد الرمحن بن عبداهللا الدشتكي أبو جعفر       . حدثنا حممد بن عمار   :  وروى ابن أيب حامت   
صـنع لنـا عبـد      :  " عن علي بن أيب طالب قال     ،  عن أىب عبد الرمحن السلمي    ،  عن عطاء بن السائب   

فقدموا فالنا  ،  وحضرت الصالة ،  فأخذت اخلمر منا  ،  قانا من اخلمر  وس،  فدعانا،  الرمحن بن عوف طعاما   
يا أيها الذين   :  " فأنزل اهللا ! وحنن نعبد ما تعبدون   . ما أعبد ما تعبدون   . قل يا أيها الكافرون   : فقرأ: قال

 .  " آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون
. لندلل على تغلغل ظاهرة اخلمر يف اتمع اجلـاهلي        ؛  وايات وال حنتاج إىل مزيد من األمثلة والر      

  .. يف تقاليد هذا اتمع، املتداخلتني؛ الظاهرتني البارزتني، فهي كانت وامليسر
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الـيت ال  ، ماذا صنع ملكافحة هذه اآلفـة ؟  فماذا صنع املنهج الرباين ملقاومة هذه الظاهرة املتغلغلة  
تتعلـق ـا    ،  ماذا صنع ليقف يف وجه عادة أصلية قدمية       ؟  م واع أبدا  يقوم معها جمتمع جاد صاحل مستقي     

 ؟ كما تتعلق ا مصاحل اقتصادية؛ تقاليد اجتماعية
. ويف رفـق وتـؤدة    ،  وعلى مراحـل  ؛   لقد عاجل املنهج الرباين هذا كله ببضع آيات من القرآن         

فقط هو دنان اخلمـر    والذي أريق    .. ودون إراقة دماء  . ودون تضحيات . دون حرب . وكسب املعركة 
ومل . فمجوها من أفـواهم  - حني مسعوا آية التحرمي   - وزقاقها وجرعات منها كانت يف أفواه الشاربني      

 ! كما سيجيء. يبلعوها
وردت يف القـرآن     - إال سلطان القرآن   .. حيث مل يكن لإلسالم دولة وال سلطان       -  يف مكة 

 : وهي جمرد إشارة. رك من ثنايا العبارةتد. املكي تلميحة سريعة إىل نظرة اإلسالم للخمر
 ..  " ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا        :  "  جاء يف سورة النحل   

ويف مقابـل   ،  وهو الشراب املسكر الذي كانوا يتخذونه من مثرات النخيل واألعناب          " السكر " فوضع
وكانت جمـرد    .. شيء آخر  " احلسن " والرزق. ءملمحا ذا التقابل إىل أن السكر شي      ! الرزق احلسن 
 ! للضمري املسلم الوليد؛ ملسة من بعيد

كـان  . فقد كان أعمق من عادة فردية      - مبعىن أدق  - أو تقليد الشراب  ،   ولكن عادة الشراب  
 . كأن أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة .. له جذور اقتصادية، تقليدا اجتماعيا

مل يلجأ إىل حترمي اخلمر بقوة الدولـة         .. ملدينة حيث قامت لإلسالم دولة وكان له سلطان        ويف ا 
  .. إمنا كان أوال سلطان القرآن. وسيف السلطان

  .. واألوضاع االجتماعية، ويف خربة بالنفس البشرية،  وبدأ املنهج عمله يف رفق ويف يسر
:  " قظة يف الضمري املسلم ضد اخلمر وامليسـر        بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر الي         

  "  .. وإمثهما أكرب من نفعهما .. ومنافع للناس، فيهما إمث كبري: قل. يسألونك عن اخلمر وامليسر
ويف الضـمري   ،  يف احلـس اإلسـالمي     .. ذات الصوت املسـموع   ،  وكانت هي الطرقة األوىل   

على رجحان اإلمث أو     .. أو الكراهية  .. ل واحلرمة فمدار احل  .. ويف املنطق الفقهي اإلسالمي   ،  اإلسالمي
 فهذا مفرق الطريق   .. وإذا كان إمث اخلمر وامليسر أكرب من نفعهما        .. يف أمر من األمور   ،  رجحان اخلري 

 .. 
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 "  اللهم بني لنا بيانا شافيا يف اخلمـر        :  " ا وقال عمر  ..  ولكن األمر كان أعمق من هذا     
 ! في لبيان عمق هذا التقليد يف نفس العريبوهذا وحده يك! ! ! عمر.. 

يا أيها الذين آمنـوا ال تقربـوا        :  " ونزلت هذه اآلية   - كاليت رويناها  -  مث حدثت أحداث  
  ..  " حىت تعلموا ما تقولون، الصالة وأنتم سكارى

  ..  وأخذ املنهج البصري الرفيق يعمل
وبـني  ،  ألن إمثها أكرب من نفعهـا     ،   اخلمر بني التنفري من  ،   لقد كانت هذه هي املرحلة الوسيطة     

قطع عـادة    " هي: وكانت وظيفة هذه املرحلة الوسيطة    . ألا رجس من عمل الشيطان    ،  التحرمي البات 
وأوقات الصالة موزعـة    . وذلك حبظر الشراب قرب أوقات الصالة      "  .. كسر اإلدمان  " أو " الشراب

مث اإلفاقـة مـن السـكر        - الذي يرضي املدمنني   - بوبينها فترات ال تكفي للشرا    . على مدار النهار  
فضال على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة مـن الصـبوح            ! حىت يعملوا ما يقولون   ! الغليظ
وهنا يقف ضمري املسلم بني أداء       .. وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصالة     .. صباحا ومساء  .. والغبوق

  ..  الضمري قد بلغ أن تكون الصالة عنده عماد احلياةوكان هذا .. الصالة وبني لذة الشراب
 "  اللهم بني لنا بيانا شافيا يف اخلمر        " -! ! !  وهو عمر  - ت   فقد قال عمر   ..  ومع ذلك 

 .. 
للضـربة   - وفق ترتيـب املنـهج     - وجاء الوعد املناسب  . ووقعت األحداث .  مث مضى الزمن  

، منا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان        إ:  " فرتلت اآليتان يف املائدة   . احلامسة
، فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمـر وامليسـر               

  "  .. ؟ فهل أنتم منتهون، ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة
مبجـرد مسـاع     .. يف كل مكان  وكسرت دناا   ،  وأريقت زقاق اخلمر  .  وانتهى املسلمون كافة  

حني مسعوا ومل يبلعوها وهـي       - ومج الذين كان يف أفواهم جرعات من اخلمر ما يف أفواههم           .. األمر
  .. يف أفواههم وهم شاربون
 ! ! ! دون أن يستخدم السلطان - وفرض سلطانه. وأفلح املنهج.  لقد انتصر القرآن

وال مثيل هلا يف    ؛  اليت ال نظري هلا يف تاريخ البشر      ،  كيف متت هذه املعجزة   ؟   ولكن كيف كان هذا   
 ؟ وال يف أي زمان، تاريخ التشريعات والقوانني واإلجراءات احلكومية يف أي مكان
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أخذها بسلطان   .. بطريقته اخلاصة ،  أخذ النفس اإلنسانية  ،  ألن املنهج الرباين  ،   لقد متت املعجزة  
 .. فيها حضورا ال متلك الغفلة عنه حلظة مـن زمـان           - سبحانه - وحبضور اهللا ،  اهللا وخشيته ومراقبته  
  .. وعاجل الفطرة بطريقة خالق الفطرة .. أخذها مجلة ال تفاريق

ومـا  ، وخياالت السكر،  لقد مأل فراغها باهتمامات كبرية ال تدع فيها فراغا متلؤه بنشوة اخلمر           
  .. يف اهلواء .. يصاحبها من مفاخرات وخيالء

، من تيه اجلاهلية األجـرد    ،  نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها     : منها. مامات مأل فراغها باهت  
، إىل رياض اإلسـالم البديعـة     ،  وضيقها اخلانق ،  وعبوديتها املذلة ،  وظالمها الدامس ،  وهجريها املتلظي 

 ! وسعته اليت تشمل الدنيا واآلخرة، وحريته الكرمية، ونوره الوضيء، وظالله الندية
فلم تعد  . ذا اإلحساس الندي الرضي اجلميل البهيج     . باإلميان - وهذا هو األهم   -  ومأل فراغها 

وهي ترف باإلميان املشع إىل املأل األعلى       ! حتلق ا يف خياالت كاذبة ومسادير     ،  يف حاجة إىل نشوة اخلمر    
ـ    ،  وتذوق طعم هذا القرب    .. وتعيش بقرب اهللا ونوره وجالله     .. الوضيء ؛ وافتمج طعم اخلمر ونش

 ! وتستقذر لوثتها ومخودها يف النهاية؛ وترفض مخارها وصداعها
ومتشى يف حناياها   ؛  الذي ال تفتح بغريه   ،  وفتحها مبفتاحها ؛   إنه استنفذ الفطرة من ركام اجلاهلية     

واالندفاع ،  واهلمة،  واليقظة،  والطهر،  والنظافة،  واحلياة،  ينشر النور  .. ويف مسالكها ودروا  ؛  وأوصاهلا
وعلى عهـد اهللا  ، اليت قررها العليم اخلبري، على أصوهلا، واخلالفة يف األرض ،  خري الكبري والعمل الكبري   لل

  .. وعلى هدى ونور، وشرطه
واإلسـراف يف    " األلعاب الرياضية  " كاجلنون مبا يسمونه  . كبقية املالهي . كامليسر -  إن اخلمر 

 "  والتقـاليع  "  " باملودات " كاجلنون .. ن بالسينما كاجلنو .. كاجلنون بالسرعة  .. االهتمام مبشاهدها 
كاجلنون ببقية التفاهات اليت تغشى حياة القطعان البشرية يف اجلاهليـة            .. كاجلنون مبصارعة الثريان  .. 

 ! جاهلية احلضارة الصناعية، احلديثة اليوم
ومن االهتمامات الكبرية    .. من اإلميان أوال   ..  إن هذه كلها ليست إال تعبريا عن اخلواء الروحي        

وليست إال إعالنا عن إفالس هذه احلضارة يف إشـباع الطاقـات الفطريـة               .. اليت تستنفد الطاقة ثانيا   
كمـا  ، ذلك اخلواء وهذا اإلفالس مها اللذان يقودان إىل اخلمر وامليسر ملـلء الفـراغ           .. بطريقة سوية 

وإىل ،  املعـروف  " اجلنون " ما اللذان يقودان إىل   ومها بذا  .. يقودان إىل كل أنواع اجلنون اليت ذكرنا      
  .. وإىل الشذوذ .. املرض النفسي والعصيب
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منـهج هـذه    . إمنا كان منهج   .. هي اليت حققت تلك املعجزة الفريدة      ..  إا مل تكن كلمات   
بني وهذا هو الفارق األصيل بينه و     ! ال من صنع الناس   . منهج من صنع رب الناس    . الكلمات متنه وأصله  

 ! ال تؤدي إىل كثري، كل ما يتخذه البشر من مناهج
أو فـالن مـن     . وقد يكتب فالن من الفالسفة    . فالكالم كثري !  إنه ليست املسألة أن يقال كالم     

قد يكتب كالما منمقا مجيال يبدو أنه يؤلـف         ! أو فالن من السالطني   . أو فالن من املفكرين   . الشعراء
ما أنزل اهللا به من      " ألنه. بال سلطان ،  ولكن ضمائر الناس تتلقاه    .. خلا .. أو فلسفة ،  أو مذهبا ،  منهجا
وذلك فوق ما يف طبيعة املنهج البشري ذاتـه          .. فمصدر الكلمة هو الذي مينحها السلطان     !  " سلطان

 ! من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور
غري منـهج العلـيم   ، اهج فمىت يدرك هذه احلقيقة البسيطة من حياولون أن يضعوا حلياة الناس من           

وأن يقيموا للناس معـامل مل يقمهـا        ؟  وأن يشرعوا للناس قواعد غري اليت شرعها احلكيم البصري        ؟  اخلبري
 ؟ اخلالق القدير
 ؟ ؟ ؟ مىت ينتهون عن هذا الغرور؟  مىت

|     |     | 
 : ونعود من هذا االستطراد إىل اآلية الكرمية

 وال جنبـا   - حىت تعلموا ما تقولون    -  الصالة وأنتم سكارى   يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا      " 
  "  ... حىت تغتسلوا - إال عابري سبيل -

 - حىت يعلموا ما يقولـون     - أن يقربوا الصالة وهم سكارى     - الذين آمنوا  -  كما منعت اآلية  
  .. حىت يغتسلوا - إال عابري سبيل - كذلك منعتهم من الصالة وهم جنب

 كما ختتلف يف معىن قرب الصالة املنهي عنـه         " عابري سبيل  " ل يف املقصود من    وختتلف األقوا 
 .. 

إال أن . حىت يغتسـل ،  ملن كان جنبا  ،  أو املكث فيها  ،  إن املقصود هو عدم قرب املساجد     :  فقول
 وقد كان مجاعة من الصحابة أبواب بيوم تفتح يف مسجد الرسـول           . يكون عابرا باملسجد جمرد عبور    

 - ال باملكث يف املسجد    - وهم جنب  - فرخص هلم يف املرور   . يقهم من وإىل هذه البيوت    وهو طر  ع
 . إال بعد االغتسال - وال الصالة بطبيعة احلال
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مامل يكن   - إال بعد االغتسال   - والنهي عن أدائها للجنب   . إن املقصود هو الصالة ذاا    :  وقول
الذي يسد مسد   . ولكن بالتيمم  - بال اغتسال  - فيحل له عندئذ أن يقصد املسجد وأن يصلي       . مسافرا
  .. كما يسد مسد الوضوء - عندئذ - الغسل

ذكرت يف اآلية نفسها بعد      - حالة السفر  - ألن احلالة الثانية  .  والقول األول يبدو أظهر وأوجه    
 : ال ضرورة له، ينشيء تكرارا للحكم يف اآلية الواحدة، باملسافرين - فتفسري عابري سبيل. ذلك

فلـم   - أو المستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو على سفر، وإن كنتم مرضى   " 
  ..  " إن اهللا كان عفوا غفورا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فتيمموا صعيدا طيبا - جتدوا ماء

عندما يصيبه حدث أكرب فيكون جنبا يف حاجة إىل الغسل أو            -  فهذا النص يشمل حالة املسافر    
 . ألداء الصالة، فيكون يف حاجة إىل الوضوء، دث أصغرح

أو مبن جـاء مـن      . فأمل به حدث أكرب أو أصغر     ،   والنص يسويه يف هذه احلالة مبن كان مريضا       
 ]فكىن عن الفعل بايء من مكان الفعل        ،  والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه      [  الغائط

  .. ن المس النساءأو مب. فأصابه حدث أصغر يقتضي الوضوء
 : أقوال كذلك ..  " المستم النساء "  ويف
 . فهو يستوجب الغسل .. إنه كناية عن اجلماع:  قول

وهو يستوجب   .. ملس أي جزء من جسم الرجل جلسم املرأة        .. إنه يعين حقيقة اللمس   :  وقول
فروع نـذكر منـها     بتفصيالت تطلب يف كتب ال    . وال يستوجبه يف بعضها   ،  الوضوء يف بعض املذاهب   

 : إمجاال
 . اللمس يوجب الوضوء إطالقا " أ " 
وإذا كانت  . اللمس يوجب الوضوء إذا كان الالمس ممن تثور الشهوة يف نفسه باللمس            " ب " 

 . امللموسة ممن تثري الشهوة باللمس
أن  - حسب تقديره يف كـل حالـة       - اللمس يوجب الوضوء إذا أحس الالمس نفسه       " ج " 
 . ثارت يف نفسه حركةاللمسة أ

  .. وال العناق وال التقبيل للزوجة، اللمس ال يوجب الوضوء إطالقا " د " 
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على طريقـة االختالفـات الفقهيـة يف     .. ع ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول    
 . الفروع

. أنه كناية عن الفعل الذي يسـتوجب الغسـل         " او المستم النساء   "  والذي نرجحه يف معىن   
  .. وبذلك نستغين هنا عن كل اخلالفات يف مسألة الوضوء

سواء كانت احلالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضـوء         ،   ويف مجيع هذه احلاالت املذكورة    
 - وكذلك حني يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غري مقدور عليه           - حني ال يوجد املاء    .. للصالة

 .  جاء امسه من نص اآليةوقد. التيمم: يغين عن الغسل والوضوء
  ..  " فتيمموا صعيدا طيبا " 

أو . والصعيد كل ما كان من جنس األرض مـن تـراب           .. طاهرا ..  أي فاقصدوا صعيدا طيبا   
مـىت  . أو يف الفراش من ذرات التراب املتطـاير . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة   . أو حائط . حجر

 . ين بهكان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليد
مث . مث مسح الوجـه . مث نفضهما . إما خبطة واحدة بالكفني على الصعيد الطاهر      :  وطريقة التيمم 

وال  .. وخبطة ميسح ا الذراعان   ،  خبطة ميسح ا الوجه   : وإما خبطتان  .. مسح اليدين إىل املرفقني ما    
ويف شرعية التيمم يتجلـى     ،  ن يسر فهذا الدي  .. داعي هنا لذكر اخلالفات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا        

 : معىن التيسري واضحا
  ..  " إن اهللا كان عفوا غفورا " 

واملغفـرة يف   . وباملساحمة يف القصـور   ،  وبالعطف على الضعف  .  وهو التعقيب املوحي بالتيسري   
  .. التقصري

|     |     | 
 ملسات يف هذه اآليـة      نقف أمام بضع   .. وقبل أن ننهي احلديث عن هذه اآلية وعن هذا الدرس         

 : القصرية
  .. حناول استيضاح ما ييسره لنا اهللا من حكمتها " حكمة التيمم " نقف أمام

يندفعون أحيانا يف تعليـل هـذه       ،   إن بعض الباحثني يف حكمة التشريعات والعبادات اإلسالمية       
وهذا منهج غري   ! يءفلم يعد وراء ما استقصوه ش     ؛  بصورة توحي بأم استقصوا هذه احلكمة     ؛  األحكام
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 .. ما مل يكن قد نص على حكمتـها نصـا          .. سليم يف مواجهة النصوص القرآنية واألحكام التشريعية      
وأنه قد تكون دائما    . إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو احلكم          : أن نقول دائما  : وأوىل

أمـام   - يف مكانـه  - عقلنا البشريوبذلك نضع ! هنالك أسرار من احلكمة مل يؤذن لنا يف استجالئها     
  .. بدون إفراط وال تفريط. النصوص واألحكام اإلهلية

حيبون أن يقدموا النصوص واألحكام اإلسـالمية        - ومنهم املخصلون  - ألن بعضنا ،   أقول هذا 
 " ! العلم احلـديث   " مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه         ،  ومعها حكمة حمددة  ،  للناس

 . هي احلدود اليت أشرنا إليها يف الفقرة السابقة - ولكن يف حدود - ذا حسنوه
  .. أا النظافة - قبل الصالة -  وكثريا ما ذكر عن حكمة الوضوء

هو املنهج   .. وهو دون غريه   .. ولكن اجلزم بأنه هو   .  وقد يكون هذا املعىن مقصودا يف الوضوء      
 : وغري املأمون أيضا. غري السليم
فالنظافـة اآلن   : ال حاجة بنا إىل هذه الطريقـة البدائيـة        :  جاء وقت قال بعض املماحكني      فقد

فال داعـي    " حكمة الوضوء  " فإذا كانت هذه هي   . والناس جيعلوا يف برنامج حيام اليومي     . موفورة
 ! ! ال داعي للصالة أيضا .. بل! للوضوء إذن للصالة

تارة أا حركات رياضية تشغل اجلسم كله وتـارة         .  "  .حكمة الصالة  "  وكثريا ما ذكر عن   
. اخل .. وثالثا يف نظام الصفوف واإلمامـة     . وثانيا يف حركاا  . أوال يف مواقيتها  : بأا تعويد على النظام   

ولكن اجلزم بـأن   .. وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا   .. وتارة أا االتصال باهللا يف الدعاء والقراءة      
 . يتجاوز املنهج السليم واحلد املأمون " حكمة الصالة " لك هوهذا أو ذاك او ذ

. إنه ال حاجة بنا إىل حركـات الصـالة الرياضـية          :  وقد جاء حني من الدهر قال بعضهم فيه       
 ! فالتدريبات الرياضية املنوعة كفيلة ذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون

. جمال النظـام األكـرب     - فعندنا اجلندية . د النظام وال حاجة بنا إىل الصالة لتعو     :  وقال بعضهم 
 ! وفيها غناء

فاالتصال باهللا ميكن أن يتم يف خلوة وجنـوة         . ال حاجة لتحتيم شكل هذه الصالة     : وقال بعضهم 
 ! اليت قد تعطل االستشراف الروحي، بعيدا عن حركات اجلوارح
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العقـل   ونعلله تعليلًا وفق   .وحكمة كل حكم  . حكمة كل عبادة   " حندد " إذا رحنا  ..  وهكذا
فإننا نبعد كثريا عن املنهج السليم يف        .. مث جنزم بأن هذا هو املقصود      " العلم احلديث  " أو وفق  البشري

. ونفتح الباب دائما للمماحكـات    . كما نبعد كذلك عن احلد املأمون     . مواجهة نصوص اهللا وأحكامه   
. والعلم قلب ال يثبت على حـال  .  نربطها بالعلم  وخباصة حني . فوق ما حتتملة تعليالتنا من خطأ جسيم      

 ! وهو كل يوم يف تصحيح وتعديل
 " ليست هـي ، يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل     - موضوع التيمم !  وهنا يف موضوعنا احلاضر   

فال بد إذن مـن      " ! احلكمة " ال حيقق هذه  ،  وإال فإن البديل من أحدمها أو من كليهما       . النظافة " جمرد
  " . التيمم " تكون متحققة كذلك يف. للوضوء أو الغسل " أخرى " حكمة

كانـت هـي     - رمبا - إا: ولكننا نقول فقط  !  وال نريد حنن أن نقع يف الغلطة نفسها فنجزم        
 وبني اللقاء العظيم الكرمي  ،  يفصل بني شواغل احلياة اليومية العادية     ،  بعمل ما ،  االستعداد النفسي للقاء اهللا   

  .. مكان الغسل او مكان الوضوء - يف هذا اجلانب - وم التيممومن مث يق.. 
الـيت ال  ، ومنحنياا ودروا، بدخائل النفوس؛  ويبقى وراء هذا علم اهللا الكامل الشامل اللطيف     

  .. ويبقى أن نتعلم حنن شيئا من األدب مع اجلليل العظيم العلي الكبري .. يعلمها إال اللطيف اخلبري
وعلى إقامتها يف وجه مجيع األعـذار       ؛  ى أمام حرص املنهج الرباين على الصالة       ونقف مرة أخر  

أو ،  وحمـل الغسـل   ،  والتيسري البادي يف إحالل التيمم حمل الوضوء      . وتذليل هذه املعوقات  . واملعوقات
أو عند احلاجة إىل املـاء القليـل للشـرب          [  أو عند التضرر باملاء   ؛  عند تعذر وجود املاء   ،  حملهما معا 

  .. ]حىت مع وجود املاء يف أقوال [  وكذلك عند السفر ]ضروريات احلياة و
يف  - باالضافة إىل ما سيأيت يف السورة من بيان كيفية الصالة عند اخلـوف             -  إن هذا كله يدل   

حبيث ال ينقطع املسلم عنها لسبب       .. على الصالة ،  على حرص شديد من املنهج الرباين      - ميدان القتال 
أو مـن   ،  أو من اضطجاع  ،  ويبدو ذلك كذلك يف املرض حيث تؤدي الصالة من قعود         [  من األسباب 

  ]! وتؤدى حبركات من جفين العني عندما يشق حتريك اجلسم واألطراف. نوم
 - سبحانه - ألنه. الصلة اليت ال حيب اهللا للعبد أن ينقطع عنها        .  إا هذه الصلة بني العبد والرب     

إال صـالحهم   . وال يناله من عبادة العباد شيء     . فاهللا سبحانه غين عن العاملني     .يعلم ضرورا هلذا العبد   
، واالسـترواح لقلـوم   ،  من العون علـى تكـاليفهم     ،  وإال ما جيدون يف الصالة واالتصال باهللا      . هم

 بالطريقة اليت ،  ورعايته،  وقربه،  والشعور بأم يف كنف اهللا    ؛  واإلشراق يف كيام  . واالطمئنان ألرواحهم 
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وهـو  . وهو أعلم مبن خلـق  .. ومبا يصلح هلا وما يصلحها، واهللا أعلم بفطرم هذه  .. تصلح لفطرم 
 . اللطيف اخلبري

 :  ونقف كذلك أمام بعض التعبريات الرائقة يف هذا النص القصري
فـال   ..  " أو جاء أحد منكم من الغائط     :  "  ذلك حني يعرب عن قضاء احلاجة يف الغائط بقوله        

ومع هذا ال يسـند  ! كناية عما مت فيه، بل يكتفي بالعودة من هذا املكان   .. إذا عملتم كذا وكذا   : يقول
 " أو جاء أحد منكم مـن الغـائط       :  " بل يقول . أو جئتم من الغائط   : فال يقول . الفعل إىل املخاطبني  

 ! ليكون هذا األدب منوذجا للبشر حني يتخاطبون. ولطف الكناية، زيادة يف أدب اخلطاب
والتعبري باملالمسـة أرق     " أو المستم النساء  :  "  وحني يعرب عما يكون بني الرجل واملرأة بقوله       

وعلى أية حال فهو أدب يضربه اهللا        - واملالمسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبريا عنه        - وأحشم وأرقى 
 . كشوفعندما ال يكون هناك مقتض للتعبري امل. يف احلديث عن مثل هذه الشؤون، للناس

وأن الـنجس   . ليشري إىل أن الطاهر طيب    . بأنه الصعيد الطيب  ،   وحني يعرب عن الصعيد الطاهر    
  .. وهو إحياء لطيف املدخل إىل النفوس .. خبيث

 ! العليم ذه النفوس.  وسبحان خالق النفوس
|     |     | 

 44يشترونَ الضالَلَةَ ويِريدونَ أَن تِضلُّواْ السِبيلَ       أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتواْ نِصيبا من الِْكتاِب         + 
 من الَِّذين هادواْ يحرفُونَ الْكَِلم عـن        45واللّه أَعلَم ِبأَعداِئكُم وكَفَى ِباللِّه وِليا وكَفَى ِباللِّه نِصريا          

واسمع غَير مسمٍع وراِعنا لَيا ِبأَلِْسنِتِهم وطَعنا ِفي الديِن ولَو أَنهـم      مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا وعصينا     
قَالُواْ سِمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيرا لَّهم وأَقْوم ولَِكن لَّعنهم اللّه ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ                

 يا أَيها الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب آِمنواْ ِبما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم من قَبِل أَن نطِْمس وجوهـا                  46ِليالً  قَ
 ِإنَّ اللّه الَ يغِفر     47  فَنردها علَى أَدباِرها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبِت وكَانَ أَمر اللِّه مفْعوالً            

 أَلَم تر ِإلَى    48أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء ومن يشِرك ِباللِّه فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما                 
 انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللّـِه       49الً  الَِّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بِل اللّه يزكِّي من يشاء والَ يظْلَمونَ فَِتي          

 أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتواْ نِصيبا مـن الِْكتـاِب يؤِمنـونَ ِبالِْجبـِت               50الكَِذب وكَفَى ِبِه ِإثْما مِبينا      
        آم الَِّذين ى ِمندالء أَهؤواْ هكَفَر قُولُونَ ِللَِّذينيالطَّاغُوِت وِبيالً   وواْ س51ن     مهـنلَع الَِّذين لَـِئكأُو 
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 53 أَم لَهم نِصيب من الْملِْك فَِإذًا الَّ يؤتونَ الناس نِقريا            52اللّه ومن يلْعِن اللّه فَلَن تِجد لَه نِصريا         
فَقَد آتينآ آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب والِْحكْمةَ وآتينـاهم        أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه          

 ِإنَّ الَِّذين كَفَـرواْ     55 فَِمنهم من آمن ِبِه وِمنهم من صد عنه وكَفَى ِبجهنم سِعريا             54ملْكًا عِظيما   
جت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ِليذُوقُواْ الْعـذَاب ِإنَّ اللّـه           ِبآياِتنا سوف نصِليِهم نارا كُلَّما نضِ     

 والَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت سندِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار           56كَانَ عِزيزا حِكيما    
  _57يها أَزواج مطَهرةٌ وندِخلُهم ِظـال ظَِليالً خاِلِدين ِفيها أَبدا لَّهم ِف

|     |     | 
يف مواجهة  ،  تبدأ املعركة اليت خيوضها القرآن باجلماعة املسلمة      ،  ابتداء من هذا الدرس يف السورة     

االـا يف   تلك املعركة اليت شهدنا مواقعها وجم      - واليهود من أهل الكتاب خاصة     - اجلاهلية احمليطة ا  
املعسـكرات  ! واملعسكرات املعادية هي هي كذلك     .. وهي هي  .. سوريت البقرة وآل عمران من قبل     

ويف تقدمي هـذه السـورة      ،  )2(ويف تقدمي سورة آل عمران      ،  )1(اليت حتدثنا عنها يف تقدمي سورة البقرة        
 . )3(كذلك 

ة املسلمة مع املعسكرات املعادية من      معركة اجلماع .  ابتداء من هذا الدرس تبدأ املعركة اخلارجية      
فكل ما سبق يف السورة من التنظيمات االجتماعيـة         . ولكن هذا يف احلقيقة ليس بدء املعركة       .. حوهلا

يف اتمع املسلم الذي التقطه املنهج الربـاين         - وحمو املالمح اجلاهلية  ؛  واالقتصادية والعائلية واألخالقية  
كل ذلـك مل يكـن       .. ثبيت املالمح اإلسالمية اجلديدة يف هذا اتمع      وختطيط وت  - من سفح اجلاهلية  

إمنا كـان    .. ويف اجلزيرة عامة  ؛  بعيدا عن املعركة اخلارجية مع أعداء اجلماعة املسلمة يف املدينة خاصة          
، ديدبناء هذا اتمع اجل   . كانت تلك معركة البناء    .. واالستعداد احلقيقي ملواجهتها  ،  التمهيد احلقيقي هلا  

 . ويتفوق عليها، كي يستطيع أن يواجه اتمعات املعادية من حوله؛ على أسس املنهج اإلسالمي اجلديد
بنـاء  .  وكما رأينا يف سوريت البقرة وآل عمران العناية تتجه أوال إىل بناء هذا اتمع من داخله               

يم اجلماعة املسلمة كل شيء     إىل جانب تعل  ،  وتشريعاته وأوضاعه ،  وأخالقه ومشاعره ،  عقيدته وتصوراته 
وتوجيهها إىل املعركة معهـم بقلـوب       ،  وحتذيرها من كيدهم ومكرهم   ،  ووسائلهم،  عن طبيعة أعدائها  

                                                 
 . 35 - 27 اجلزء األول ص)1(
 . 356 - 349 اجلزء الثالث ص)2(
 . 571 - 554ص: بع اجلزء الرا)3(
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كذلك جند األمر    .. ومعرفة بطبيعة املعركة وطبيعة األعداء    ،  وإرادات حمشودة ،  وعيون مفتوحة ،  مطمئنة
 . سواء بسواء، هنا يف هذه السورة

كان خيوضها يف    .. يف كل جبهة  ،  خيوض املعركة باجلماعة املسلمة   ،  ا مجيعا  لقد كان القرآن فيه   
، وتصورا للوجود جديـدا   ،  ومعرفة برا جديدة  ،  حيث ينشى ء فيها عقيدة جديدة     ،  الضمائر واملشاعر 

وميحو مالمح  ؛  ويستنقذ فطرا من ركام اجلاهلية    ؛  وينشىء فيها قيما جديدة   ،  ويقيم فيها موازين جديدة   
مث يقودها يف املعركة مع      .. وينشىء ويثبت مالمح اإلسالم الوضيئة اجلميلة     ؛  ية يف النفس واتمع   اجلاهل

وهي علـى أمت اسـتعداد       .. اليهود واملنافقني واملشركني   .. أعدائها املتربصني ا يف الداخل واخلارج     
قي واالجتماعي والتنظيمـي    االعتقادي واألخال : مبتانة بنائها الداخلي اجلديد   ؛  والتفوق عليهم ،  للقائهم
  .. سواء

مبا فيها جمتمـع     -  ولقد كان التفوق احلقيقي للمجتمع املسلم على اتمعات اجلاهلية من حوله          
بفضـل   - هو تفوقه يف البناء الروحي واخللقي واالجتماعي والتنظيمي        - اليهود القائم يف قلب املدينة    

 ! ا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العمومقبل أن يكون تفوق - املنهج القرآين الرباين
فقد كان أعداء املعسكر اإلسالمي دائما       - ماديا -  بل هو مل يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا       

، سواء يف داخل اجلزيرة العربية    ! وأوفر مقدرات مادية على العموم    ،  وأغىن ماال ،  وأقوى عدة ،  أكثر عددا 
ولكن التفوق احلقيقي كـان يف ذلـك البنـاء           .. كربى بعد ذلك  أو يف خارجها يف زمن الفتوحات ال      

الذي أسسه اإلسالم مبنهجـة الربـاين        - ومن مث السياسي والقيادي    - الروحي واخللقي واالجتماعي  
 . املتفرد

ومن مث السياسي    -  وذا التفوق الساحق على اجلاهلية يف بنائها الروحي واخللقي واالجتماعي         
واجتاحهـا ثانيـا يف     . اجتاحهـا أوال يف اجلزيـرة العربيـة        .. إلسالم اجلاهلية اجتاح ا  - والقيادي

مث بعد ذلك يف جوانب األرض       .. إمرباطورييت كسرى وقيصر  : اإلمرباطوريتني العظيمتني املمتدتني حوله   
 ! أم كان معه مصحف وأذان، سواء كان معه جيش وسيف. األخرى

حـىت يف   . خلارقة اليت مل يعرف هلا التـاريخ نظـريا         ولوال هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك ا       
وزحف اجليوش اهلتلريـة يف     . كزحف التتار يف التاريخ القدمي    . االكتساحات العسكرية التارخيية الشهرية   

. ثقافيـا . ولكنه كان اكتساحا عقيديا   . ذلك أنه مل يكن اكتساحا عسكريا فحسب       .. التاريخ احلديث 
، عقائد الشعوب ولغاـا    - من غري إكراه   - ق الساحق الذي يطوي   يتجلى فيه التفو  ! حضاريا كذلك 
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قـدميا أو   ،  األمر الذي ال نظري له على اإلطالق يف أي اكتساح عسكري آخـر             .. وتقاليدها وعاداا 
 ! حديثا

كان ميالدا آخر   . ومقوماا " االنسانية " تفوقا يف كل خصائص   .  لقد كان تفوقًا إنسانيا كامال    
ومن مث صبغ البالد اليت     . الد إنسان جديد غري الذي تعرفه األرض على وجه اليقني والتأكيد          مي. لإلنسان

وطغى هذا املد على رواسب احلضارات اليت عاشت        ؛  وترك عليها طابعه اخلاص   ؛  غمرها هذا املد بصبغته   
شـوريني  وحضارة البابليني واأل  . كاحلضارة الفرعونية يف مصر   . عشرات القرون من قبل يف بعض البالد      

وأوسـع  ؛  ألنه كان أعمق جذورا يف الفطرة البشرية      . وحضارة الفينيقيني والسريان يف الشام    ،  يف العراق 
مـن كـل تلـك      ،  وأضخم قواعد وأمشل اجتاهات يف حياة بـين اإلنسـان         ،  جماال يف النفس اإلنسانية   

 . احلضارات
مل تستوف ما تسـتحقه مـن        ،ظاهرة عجيبة ،   وغلبة اللغة اإلسالمية واستقرارها يف هذه البالد      

إذ إن اللغة من العمـق      . وهي يف نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها       ،  البحث والدراسة والتأمل  
حبيث يعد تغيريها على هذا النحـو معجـزة         ،  يف الكينونة البشرية ومن التشابك مع احلياة االجتماعية       

ولكنها مل تصنع هـذه  ؛ فاللغة العربية كانت قائمة " . اللغة العربية " وليس األمر يف هذا هو أمر     ! كاملة
فـالقوة   " اللغة اإلسـالمية   " ومن مث مسيتها   - قبل االسالم  - املعجزة يف أي مكان على ظهر األرض      

 ! قطعا " اإلسالم " كانت هي، وأظهرت هذه املعجزة على يديها، اجلديدة اليت تولدت يف اللغة العربية
 ]املفتوحة للحريـة والنـور والطالقـة     [  امنة يف البالد املفتوحة    وكذلك اجتهت العبقريات الك   

. اللغة اإلسالمية . لغة هذا الدين  . ولكن باللغة اجلديدة   - ال بلغاا األصلية   - اجتهت إىل التعبري عن ذاا    
 وال يلوح عليه االحتباس من    ؛  وأنتجت ذه اللغة يف كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه األصالة            

لقد أصبحت اللغة اإلسالمية هي اللغة األم فعـال هلـذه            - غري اللغة األم   - معاناة التعبري يف لغة غريبة    
؛ ومن مالصقة الفطرة ثانيا   ؛  ذلك أن الرصيد الذي محلته هذه اللغة كان من الضخامة أوال           .. العبقريات

 ! اا القدمية أيضاومن لغ. من ثقافاا القدمية، حبيث كان أقرب إىل النفوس وأعمق فيها
ورصيد البناء الروحي والعقلـي واخللقـي       ؛   لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور       
وكان من الضـخامة والعمـق واللصـوق        . واالجتماعي الذي أنشاة املنهج اإلسالمي يف فترة وجيزة       

 - جيـوش اإلسـالم   - كما أمد اجليوش. بسلطان ال يقاوم   - لغة اإلسالم  - حبيث أمد اللغة  ،  بالفطرة
 ! بسلطان ال يقاوم كذلك
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 .  وبغري هذا التفسري يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التارخيية الفريدة
  .. فحسبنا منه هذه اللمحة يف سياق الظالل.  وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحة

|     |     | 
ية املتربصة باجلماعة اإلسالمية    منذ هذا الدرس يف هذه السورة تبدأ املعركة مع املعسكرات املعاد          

ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفام يف مواجهـة الـدين اجلديـد         .. الناشئة يف املدينة  
وحـد  ،  وطبيعـة منـهجها   ،  ويف الدرس الذي يليه بيان لوظيفة اجلماعة املسلمة        .. واجلماعة اليت متثله  

ويف الدرس الذي يليه دعوة هلـذه        .. حياا ونظامها الذي يتميز به منهجها و    ،  وشرط اإلميان ،  اإلسالم
وبيان لطبيعة املـوت    ؛  وكشف للمنافقني املندسني فيها   ؛  اجلماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها     

وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مـع  ، وهو جزء من تربية هذه اجلماعة  ؛  واحلياة وقدر اهللا الذي جيري ما     
وحتذير للجماعة املسلمة من االنقسـام  ؛  يليه مزيد من احلديث عن املنافقنيويف الدرس الذي   .. أعدائها

مث تفصيل لإلجراءات اليت تواجه ـا اجلماعـة املسـلمة شـىت             . أو الدفاع عن تصرفام   ،  يف شأم 
ويف الدرس الذي يليه جند منوذجا لرفعه        - أي لقواعد قانون املعامالت الدولية     - املعسكرات من حوهلا  

والدرس الذي يليـه جولـة مـع الشـرك          !  .. م يف معاملته ليهودي فرد يف اتمع اإلسالمي       اإلسال
ويتوسط هذه املعركة حملة من      .. وتوهني لألسس اليت يقوم عليها اتمع املشرك يف اجلزيرة        ،  واملشركني

 -  هـذا اجلـزء    يف - مث جييء الدرس األخري    .. ترتبط بأوائل السورة يف شأن األسرة     ،  التنظيم الداخلي 
 ! يهبط م إىل الدرك األسفل من النار؛ خاصا بالنفاق واملنافقني

 يف الداخل واخلارج   -  وهذه اإلشارات اخلاطفة تبني لنا طبيعة جماالت املعركة وجوانبها املتعددة         
 .. ي األول بني املعركة الداخلية واملعركة اخلارجية يف حياة اتمع اإلسالم        ،  وطبيعة التوافق والتكامل  .. 

 . وهي هي بذاا معركة األمة املسلمة اليوم وغدا يف أساسها وحقيقتها
|     |     | 

؟ ويريدون أن تضلوا السـبيل    ،  يشترون الضاللة ،  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب        " 
لـم عـن    حيرفـون الك  ،  من الذين هادوا  . وكفى باهللا نصريا  ،  واهللا أعلم بأعدائكم وكفى باهللا وليا     

. وطعنا يف الـدين   ،  ليا بألسنتهم . وراعنا - غري مسمع  - وامسع،  مسعنا وعصينا : ويقولون. مواضعه
فـال  ،  ولكن لعنهم اهللا بكفرهم   . لكان خريا هلم وأقوم   ،  وامسع وانظرنا ،  مسعنا وأطعنا : ولو أم قالوا  

  ..  " يؤمنون إال قليالً
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 - من اليهود  - من موقف أهل الكتاب    - ثريةمن سلسلة التعجيبات الك    -  إنه التعجيب األول  
 : أو إىل كل من يرى هذا املوقف العجيب املستنكر ع يوجه اخلطاب فيه إىل الرسول

  " ويريدون أن تضلوا السبيل   . يشترون الضاللة  .. أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب        " 
 .. 

علـى يـدي   ، فقد آتاهم اهللا التوراة  .. يةاهلدا ..  لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب        
يـدعون  . ولكنهم يدعون هذا النصـيب     .. لتكون هداية هلم من ضاللتهم األوىل     ،  موسى عليه السالم  

ففي أيديهم اهلـدى ولكنـهم   ! والتعبري بالشراء يعين القصد والنية يف املبادلة    ! ويشترون الضاللة . اهلداية
! ال عن جهل أو خطأ أو سهو      .  صفقة عن علم وعن قصد وعمد      فكأمنا هي . يتركونه ويأخذون الضاللة  
 . يستحق التعجيب منه واالستنكار، وهو أمر عجيب مستنكر

يريدون . بل هم يريدون أن يضلوا املهتدين     .  ولكنهم ال يقفون عند هذا األمر العجيب املستنكر       
واليت ؛  وريت البقرة وآل عمران   اليت سبق ذكرها يف س    . بشىت الوسائل وشىت الطرق    .. أن يضلوا املسلمني  

بـل  ؛  فهم ال يكتفون بضالل أنفسهم الذي يشـترونه        .. سيجيء طرف منها يف هذه السورة كذلك      
 ! حىت ال يكون هناك هدى وال مهتدون؛ حياولون طمس معامل اهلدى من حوهلم

وياله  .. بريهممن االعيب اليهود وتد   ؛  تنبيه للمسلمني وحتذير  ،  والثانية،  األوىل:  ويف هذه اللمسة  
وقد كان املسلمون   . وإثارة كذلك لنفوس املسلمني ضد الذين يريدون هلم الضاللة بعد اهلدى          ! من تدبري 

فكرهوها . ويعادون من حياول ردهم عنه إىل جاهليتهم اليت عرفوها وعرفوا اإلسالم          ؛  يعتزون ذا اهلدى  
، وكان القرآن خياطبهم هكـذا     .. أو كثري وكرهوا كل من حياول ردهم إليها يف قليل         ! وأحبوا اإلسالم 
 . مبا يف صدورهم من هذا األمر الكبري، عن علم من اهللا

. بالتصريح بأن هـؤالء أعـداء للمسـلمني       ،   ومن مث يعقب على إبراز هذه احملاولة من اليهود        
 : إزاء تلك احملاولة، وبتطمني اجلماعة املسلمة إىل والية اهللا ونصره

  ..  " وكفى باهللا نصريا. وكفى باهللا وليا. ئكمواهللا أعلم بأعدا " 
  .. وتتحدد اخلطوط .. بني اجلماعة املسلمة واليهود يف املدينة،  وهكذا يصرح العداء ويستعلن

ولكن  - وكان املفهوم أن املعنيني هم يهود املدينة       -  وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة      
مث يصف حاهلم وتصرفام وسوء أدـم مـع         . ي فيعني اليهود  بل ميض . السياق ال يكتفي ذا املفهوم    
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قبل أن ختضـد شـوكتهم يف       ،  يف هذه الفترة اليت يبدو أا كانت يف أوائل سنوات اهلجرة           ع الرسول
 : املدينة

غـري   - وامسـع . مسعنا وعصينا : ويقولون؛  حيرفون الكلم عن مواضعه   ،  من الذين هادوا   " 
  "  .. . وطعنا يف الدينوراعنا ليا بألسنتهم  - مسمع

واألرجح . أن حيرفوا الكالم عن املقصود به     : وسوء أدم مع اهللا عز وجل     ،   لقد بلغ من التوائهم   
وذلك كي ينفوا ما فيها مـن دالئـل علـى           . أن ذلك يعين تأويلهم لعبارات التوراة بغري املقصود منها        

وتدل وحـدا يف الكتـابني      ؛  ب األخري ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتا     ؛  الرسالة األخرية 
ليوافـق  ،  وحتريف الكلم عن املقصود بـه     . ع وتبعا هلذا على صحة رسالة النىب     ؛  على املصدر الواحد  

يوافقون ا  ،  ويتخذونه حرفة وصناعة  ،  ظاهرة ملحوظة يف كل رجال دين ينحرفون عن دينهم        ،  األهواء
واليهود أبـرع مـن      ..  اليت تريد التفلت من الدين     وأهواء اجلماهري ؛  أهواء ذوي السلطان يف كل زمان     

 ! اليهود - يف هذه اخلصلة - وإن كان يف زماننا هذا من حمتريف دين املسلمني من ينافسون. يصنع ذلك
ولكننـا  . مسعنا يا حممد ما تقول    : أن يقولوا له   ع  مث بلغ من التوائهم وسوء أدم مع رسول اهللا        

حيـث  ،  مما يدل على أن هذه اآليات نزلت يف وقت مبكـر           -!   نطيع فال نؤمن وال نتبع وال    ! عصينا
مث يضيفون إىل التبجح سوء األدب واخللـق وااللتـواء           ع كانت لليهود هذه اجلرأة على مواجهة النيب      

 : ع إذ يقولون للرسول. أيضا
  ..  " وراعنا - غري مسمع - وامسع " 

: أى: وراعنا - ]وهي صيغة تأدب    [  ر بالسمع غري مأمو  - امسع:  ففي ظاهر اللفظ أم يقولون    
فـال ينبغـي أن يـدعوا إىل        ،  مبا أم أهل كتاب   . انظر إلينا نظرة رعاية حلالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا        

 ! إالسالم كاملشركني
أخزاهم اهللا  [  -!  وال كنت سامعا  ،  ال مسعت  - امسع: فهم يقصدون ،   أما يف اللي الذي يلوونه    

  " ! الرعونة " ا إىل وصفوراعنا مييلو. ]
  .. وحتريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه، والتواء ومداهنة، تبجح وسوء أدب ..  وهكذا

 ! ! !  إا يهود
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واألدب اجلدير مبن أوتـوا     ؛  يقرر املنهج الالئق بأهل الكتاب    ؛   وبعد أن حيكي القرآن هذا عنهم     
لو ثـابوا إىل   .  واجلزاء احلسن والفضل واخلري من اهللا      يف اهلداية  - بعد ذلك كله   - ويطمعهم. نصيبا منه 

 : وأا هكذا كانت وهكذا تكون. وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم. الطريق القومي
ولكـن لعنـهم اهللا     ،  لكان خريا هلم وأقـوم    ،  وامسع وانظرنا ،  مسعنا وأطعنا : ولو أم قالوا   " 
  ..  " فال يؤمنون إال قليالً، بكفرهم

ولو أم واجهوه هكـذا     . جهون احلق ذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه االستقامة        فهم ال يوا  
 : باأللفاظ الصرحية اليت ال التواء فيها

 .  " وامسع وانظرنا، مسعنا وأطعنا " 
 بسبب كفرهم  - ولكن واقع األمر أم   . وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاهلم   ،   لكان هذا خريا هلم   

 . فال يؤمن منهم إال القليل. مطرودون من هداية اهللا -
ممن قسم  . إال القليل من اليهود    - يف تارخيه الطويل   - فلم يدخل يف اإلسالم    ..  وصدق قول اهللا  

فقد ظلت طـوال    ،  أما كتلة اليهود  . باجتهادهم للخري وسعيهم للهدى   ؛  وأراد هلم اهلدى  ،  اهللا هلم اخلري  
. نذ أن جاورهم اإلسالم يف املدينة إىل اللحظة احلاضرة        م. حربا على اإلسالم واملسلمني   ،  أربعة عشر قرنا  

املنـوع األشـكال   ، العنيد الذي ال يكـف ، وكيدهم لإلسالم كان هو الكيد الواصب الذي ال ينقطع      
مبا يف ذلك كيـد      - وما من كيد كاده أحد لإلسالم يف تارخيه كله        ! منذ ذلك احلني  ،  واأللوان والفنون 

 ! أو كان لليهود فيه نصيب. إال كان من ورائه اليهود - ر بشىت أشكالهالصليبية العاملية واالستعما
|     |     | 

دعوة إىل الكتاب املصدق ملا بـني        - اليهود - بعد ذلك يتجه اخلطاب إىل الذين أوتوا الكتاب       
حنراف ودمغا هلم بالشرك واال   . وديدا هلم باملسخ واللعن املتوقعني من وراء عنادهم وأفاعيلهم        ؛  أيديهم

ويف الوقت ذاته بيان عام حلـدود        .. واهللا ال يغفر أن يشرك به     ،  الذي عليه دينهم  ،  عن التوحيد اخلاص  
 : وبشاعة الشرك حىت إنه ليخرج من هذه احلدود؛ املغفرة الواسعة

من قبل أن نطمـس وجوهـا   ، مصدقا ملا معكم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا     " 
إن اهللا ال يغفـر     . وكان أمر اهللا مفعوال    .. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت     ،  بارهافنردها على أد  
  ..  " ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا عظيما - ملن يشاء - ويغفر ما دون ذلك، أن يشرك به
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وبالسبب الذي كان من شأنه     ؛  إنه نداء هلم بالصفة اليت كان من شأا أن يكونوا أول املستجيبني           
 :  يكونوا أول املسلمنيأن

  ..  " مصدقا ملا معكم، آمنوا مبا نزلنا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب " 
واهللا الذي آتاهم الكتاب هو الذي يدعوهم       . فليس غريبا عليهم هذا اهلدى    ،   فهم أوتوا الكتاب  

  .. وهو مصدق ملا معهم. فليس غريبا عليهم كذلك. إىل اإلميان مبا أنزل مصدقا ملا معهم
ولكن يهود كانت هلا    . آلمنت يهود أول من آمن    . أو باألسباب الظاهرة  .  ولو كان اإلميان بالبينة   

كما تعرب عنـهم     .. وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة     . وكانت هلا أحقاد وعناد   . مصاحل ومطامح 
 : ديد العنيف القاسيومن مث جييئها الته. ومن مث مل تؤمن!  " . شعب صلب الرقبة:  " التوراة بأم
. أو نلعنهم كما لعنا أصـحاب السـبت       . من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها        " 

  ..  " وكان أمر اهللا مفعوال
 .. دفعها ألن متشي القهقرى   ،  وردها على أدبارها  ؛  وطمس الوجوه إزالة معاملها املميزة آلدميتها     

؛ الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم ميشون علـى أدبـارهم        ؛  وقد يكون املقصود هو التهديد مبعناه املادي      
، وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت       [  ويكون كذلك اللعن الذي أصاب أصحاب السبت      

كما قد يكون املقصـود طمـس        .. هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير     ]وهو حمرم عليهم يف شريعتهم      
والكفر . قبل أن يؤتيهم اهللا الكتاب    ،  كفرهم وجاهليتهم وردهم إىل   ،  معامل اهلدى والبصرية يف نفوسهم    

 . وارتداد على األدبار دونه كل ارتداد، طمس للوجوه والبصائر، واهلدى بعد الضالل، بعد اإلميان
الذي يليق بطبيعـة يهـود      ؛  فهو التهديد الرعيب العنيف   .  وسواء كان هذا هو املقصود أو ذاك      

 ! م اللئيمة اخلبيثةكما يليق بفعاهل؛ اجلاسية الغليظة
 : كعب األحبار فأسلم:  وقد كان ممن ارتدع ذا التهديد

، عن يونس بن جليس   ،  حدثنا عمرو بن واقد   . حدثنا ابن نفيل  . حدثنا أىب :  أخرج ابن أىب حامت   
وكان يلومه يف إبطائه عـن  . كان أبو مسلم اخلليلي معلم كعب: قال، عن أىب إدريس عائذ اهللا اخلوالين  

فـإذا تـال يقـرأ    . فركبت حىت أتيت املدينة: قال كعب؟ أهو هو : فبعثه إليه ينظر  : قال ع هللارسول ا 
من قبـل أن نطمـس      ،  يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم          :  " القرآن يقول 
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مث  !وإين ألمس وجهي خمافـة أن أطمـس    ،  فبادرت املاء فاغتسلت   "  ... وجوها فنردها على أدبارها   
 . )1(أسلمت 

 :  والتعقيب على هذا التهديد
  ..  " وكان أمر اهللا مفعولًا " 

 ! يناسب كذلك طبيعة اليهود،  فيه توكيد للتهديد
مع فتح أبواب   . ديدا بعدم املغفرة جلرمية الشرك    .  مث جييء تعقيب يتضمن ديدا آخر يف اآلخرة       

 : الرمحة اإلهلية كلها ملا دون ذلك من الذنوب
ومن يشرك بـاهللا فقـد       - ملن يشاء  - ويغفر ما دون ذلك   ؛  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به       " 

  ..  " افترى إمثا عظيما
وال . ودعوم إىل اإلميان اخلـالص والتوحيـد      ؛  وسياق اآلية هكذا يتضمن اام اليهود بالشرك      

فقد روى  : أخرى تفصيل هلذا  وقد ورد يف مواضع      .. يذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركًا        
! وهو شرك ال شك فيـه     .  " املسيح ابن اهللا   " كقول النصارى  " عزير ابن اهللا  :  " القرآن عنهم قوهلم  

وهـم مل    ..  " اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون اهللا        " كذلك روى عن هؤالء وهؤالء أم     
. حق التحليل والتحرمي  . يقرون هلم حبق التشريع    - فقط - إمنا كانوا . يكونوا يعبدون األحبار والرهبان   

وهلذا االعتبار   .. ومن مث اعتربهم القرآن مشركني    . والذي هو من خصائص األلوهية    ،  احلق اخلاص باهللا  
كما سيجيء يف سياق السورة      - قيمة خاصة يف التصور اإلسالمي الصحيح حلد اإلسالم وشرط اإلميان         

 . بالتفصيل
، د على عهد الرسالة احملمدية كانت عقائدهم يف اجلزيرة حافلة بالوثنيـات     وعلى أية حال فاليهو   

ولكنـه ال   - ملن يشـاء  - والتهديد هنا موجه إليهم بأن اهللا يغفر ما دون الشرك      . منحرفة عن التوحيد  
 . مل يرجع يف الدنيا عن شركه، يتسامح يف إمث الشرك العظيم وال مغفرة عنده ملن لقيه مشركا به

إذا خرجوا من هذه الدنيا     . فال يبقى هلم معه أمل يف مغفرة      . رك انقطاع ما بني اهللا والعباد      إن الش 
وتبقى على هذا الشرك حـىت  ،  وما تشرك النفس باهللا   . مقطوعو الصلة باهللا رب العاملني    . وهم مشركون 

                                                 
وهناك رواية أخرجها ابن جرير عن إسالمه يف أيام عمر لعلـها            .  املشهور أن كعبا أسلم يف أيام عمر بن اخلطاب         )1(

 .  وهي تبين إسالمه كذلك على مساعه هلذه اآلية..األوثق 
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لـنفس هـذا    ما تفعل ا   - وأمامها دالئل التوحيد يف صفحة الكون ويف هداية الرسل         - خترج من الدنيا  
وتلفت فطرا اليت   ! إمنا تفعله وقد فسدت فسادا ال رجعة فيه       . وفيها عنصر من عناصر اخلري والصالحية     

 ! ويأت بذاا حلياة اجلحيم، وارتدت أسفل سافلني، برأها اهللا عليها
 ذلك من   أما ما وراء   .. والظلم العظيم الوقح اجلاهر   ،   أما ما وراء هذا اإلمث املبني الواضح الظاهر       

بتوبة أو من غري توبة      - فهو داخل يف حدود املغفرة     - ملن يشاء  - فإن اهللا يغفره   - والكبائر - الذنوب
ويستيقن أنه قادر   ؛  ويرجو مغفرته ؛  ما دام العبد يشعر باهللا     - كما تقول بعض الروايات املأثورة الواردة     

األمد يف تصوير الرمحة اليت ال تنفـد وال         وهذا منتهى    .. وأن عفوه ال يقصر عن ذنبه     ؛  على أن يغفر له   
 ! وال يقف عليها بواب؛ واملغفرة اليت ال يوصد هلا باب؛ حتد

عن عبد العزيز بـن     ،  عن جرير بن عبد احلميد    ،  عن قتيبة  - كالمها -  أخرج البخارى ومسلم  
، ي وحـده  ميش ع فإذا رسول اهللا  ،  خرجت ليلة من الليايل   : قال،  عن أىب ذر  ،  عن زيد بن وهب   ،  رفيع

فالتفت . فجعلت أمشي يف ظل القمر    : قال. فظننت أنه يكره أن ميشي معه أحد      : قال. وليس معه إنسان  
: قـال !  " يا أبا ذر تعـال    :  " قال - جعلين اهللا فداك   - أبو ذر : فقلت" ؟    من هذا :  " فقال. فرآين

فيجعل يبثه  ،   من أعطاه اهللا خريا    إال،  إن املكثرين هم املقلون يوم القيامة     :  " فقال يل . فمشيت معه ساعة  
اجلس ها  :  " فقال يل ،  فمشيت معه ساعة  : قال " . وعمل فيه خريا  ،  عن ميينه ومشاله وبني يديه ووراءه     

فانطلق يف  : قال " : اجلس هاهنا حىت أرجع إليك    :  " فقال يل . فأجلسين يف قاع حوله حجارة     " . هنا
وإن زىن وإن   :  " مث إين مسعته وهو مقبل يقـول       .. ل اللبث حىت إذا طا  ،  فلبث عىن . احلرة حىت ال أراه   

، من تكلمه يف جانب احلـرة  - جعلين اهللا فداك   - يا نيب اهللا  : فلما جاء مل أصرب حىت قلت     : قال " سرق
بشر أمتك أنـه  :  " فقال، عرض يل جانب احلرة، ذلك جربيل :  " قال. فإين مسعت أحدا يرجع إليك    ؟  

 " . نعم:  " قال" . ؟    وإن سرق وإن زىن   . قلت أيا جربيل   " .  شيئًا دخل اجلنة   من مات ال يشرك باهللا    
  "  .. وإن شرب اخلمر. نعم: قال" ؟  وإن سرق وإن زىن: قلت

ما من نفـس     " ع قال رسول اهللا  : عن جابر بن عبداهللا قال     - بإسناده - وأخرج ابن أىب حامت   
إن اهللا ال يغفر أن     . وإن شاء غفر هلا   ،  إن شاء اهللا عذا   ،  فرةإال حلت هلا املغ   ،  ال تشرك باهللا شيئًا   ،  متوت

  "  .. ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، يشرك به
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ال نشـك يف     ع أصحاب النيب  - كنا.  " عن ابن عمر قال    - بإسناده -  وأخرج ابن أىب حامت   
 اهللا ال يغفـر أن      إن:  " حىت نزلـت  . وشاهد الزور ،  وقاذف احملصنات ،  وآكل مال اليتيم  ،  قاتل النفس 

  " ! عن الشهادة ع فأمسك أصحاب النيب " يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
قـال اهللا عـز     :  " قال ع عن النىب ،  عن ابن عباس  ،  عن عكرمة  - بإسناده -  وروى الطرباين 

  " . ما مل يشرك يب شيئًا. من علم أين ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له وال أبايل: وجل
 - سـبحانه  - فاملهم هو شعور القلب باهللا على حقيقته       .. ويف هذا احلديث األخري حملة كاشفة      

فمن ورائه هذه السـمات  ، فإذا وقع الذنب .. واحلياء. واخلوف. والرجاء. ومن وراء هذا الشعور اخلري  
 . تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة

|     |     | 
يعجب من أمـر     - ماعة املسلمة مع اليهود يف املدينة     وهو خيوض املعركة باجل    - مث ميضي القرآن  

بينما هم حيرفـون   ؛  ويزكوا؛  ويثنون على أنفسهم  ؛  الذين يزعمون أم شعب اهللا املختار     ؛  هؤالء اخللق 
 وبينما هم يؤمنون باجلبت والطاغوت     - كما سبق  - ويتطاولون على اهللا ورسوله   ،  الكلم عن مواضعه  

ويف زعمهم أم مقربون إليه مهما عملوا من        ،  اهللا يف تزكيتهم ألنفسهم   كاذبني على    - كما سيجيء  -
 ! : السوء

انظر كيـف   . وال يظلمون فتيال  ،  بل اهللا يزكي من يشاء    ؟  أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم      " 
  ..  " وكفى به إمثا مبينا! يفترون على اهللا الكذب

وقد اختارهم اهللا فعال حلمل األمانة      . ن قدمي  ودعوى اليهود أم شعب اهللا املختار هي دعواهم م        
وأورثهـم األرض   ،  وأهلك هلم فرعـون ومـأله     ؛  وفضلهم على العاملني يف ذلك األوان     ،  وأداء الرسالة 

واجترحـوا  ،  وعتوا يف األرض عتـوا كـبريا      ؛  ولكنهم هم احنرفوا بعد ذلك عن منهج اهللا        .. املقدسة
؛ واتبعوهم،  حبارهم ما حرم اهللا وحرموا عليهم ما أحله هلم        وأحل هلم أ  ،  السيئات اليت تضج منها األرض    

وقد بـدل هـؤالء      - ذا التحرمي والتحليل   - ومل ينكروا عليهم حق األلوهية هذا الذي ادعوه عمليا        
. وليملقوا كذلك رغبات اجلماهري وأهـواءهم     ؛  لريضوا ذوي السلطان والشرفاء   ،  األحبار يف شريعة اهللا   

ووهنت عالقتهم بدين اهللا وكتابة الذي أنزله        .. وأكلوا الربا .  أربابا من دون اهللا    وبذلك اختذوا أحبارهم  
وأن النار  . فقد ظلوا يزعمون أم أبناء اهللا وأحباؤه       - وغريه كثري  - وعل الرغم من ذلك كله     .. عليهم

ملسـألة مسـألة    كأن ا ! وأنه ال يهتدي وال يقبل عند اهللا إال من كان هودا          . لن متسهم إال إياما معدودة    
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فاهللا ال تصل بينه وبني أحـد مـن          - تعاىل عن ذلك علوا كبريا     - قرابة ونسب وحماباة بينهم وبني اهللا     
 .. واالستقامة على منهج اهللا   ،  إمنا تربط عباده به العقيدة املستقيمة والعمل الصاحل       ؛  خلقه قرابة وال نسب   

ومـا  !  قد آتى الضالني اهلدى فاحنرفوا عنـه       ويشتد غضبه إذا كان   . فمن أخل ذا فقد غضب اهللا عليه      
وأن اهللا ال بـد      ع وحيسبون أم من أمة حممد    ،  شأن هؤالء اليهود إال شأن من يزعمون اإلسالم اليوم        

بينما هم ينسلخون انسالخا كامال من دين اهللا الذي هـو            .. وخمرج هلم اليهود من أرضهم    ،  ناصرهم
وال ،   يتحاكمون إىل كتاب اهللا ال يف أقضيتهم وال يف اقتصادهم          وال؛  فينبذونه من حيام  ؛  منهجه للحياة 
وأم ولدوا يف   ! وكل ما هلم من اإلسالم أمساء املسلمني      . وال يف تقاليدهم  ،  وال يف آدام  ،  يف اجتماعهم 

 ! وحيكمون منهجه يف احلياة، ويقيمون فيها دين اهللا! أرض كان املسلمون يسكنوا ذات يوم
 " املسـلمني  " وأمـر . من أمر أولئك اليهود الذين يزكـون أنفسـهم     ع وله واهللا يعجب رس  

 ! ! وأشد إثارة للتعجيب والتعجب، املعاصرين أعجب
. ويشهدون هلا بالصالح والقرب من اهللا واختيار اهللا       ؛   إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم      

وإذا هم تركـوا  ، ولن يظلم الناس شيئا .فهو أعلم بالقلوب واألعمال   . إمنا اهللا هو الذي يزكي من يشاء      
وهم ساكتون متواضعون    - فلئن عملوا . ال إىل االدعاء  . واجتهوا إىل العمل   - سبحانه - هذا التقدير هللا  
ولن يبخس هلـم    ؛  ولن ينسي هلم عمل   ؛  فلن يغبنوا عند اهللا    - وبدون تزكية وال ادعاء   ،  يف حياء من اهللا   

 . حق
 - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن اهللا راض عنـهم         - اليهود أم يشهد على    - سبحانه -  واهللا

 : ويوجه األنظار إىل بشاعتها، ويشنع بفعلتهم هذه. يفترون عليه الكذب
  " . ! وكفى به إمثا مبينا. كيف يفترون على اهللا الكذب. انظر " 

رض كان يسـكنها    ونعيش يف أ  ،  الذين ندعي اإلسالم ألننا حنمل أمساء املسلمني       -  وما أرى أننا  
، ما أحسبنا وحنن ندعي اإلسالم     .. بينما حنن ال جنعل اإلسالم يف شيء من منهجنا يف احلياة          ! املسلمون

مث وحنن ندعي أن اهللا خمتار لنا ألننا أمة         ! ونؤدي ضده شهادة منفرة منه    ؛  فنشوه اإلسالم بصورتنا وواقعنا   
، ما أحسبنا إال يف مثل هذا املوضـع        .. ا طردا بينما دين حممد ومنهجه مطرود من واقع حياتن        ع حممد

وارتكاب هـذا   ،  ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على اهللا      ع منه رسوله  - سبحانه - الذي يعجب اهللا  
 ! والعياذ باهللا! اإلمث املبني
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والقرب من اهللا ال يكون إال      . وطاعة اهللا هي حتكيم هذا املنهج يف احلياة       .  إن دين اهللا منهج حياة    
الذين يعجب  ،  مث لننظر أين حنن من حال هؤالء اليهود       . فلننظر أين حنن من اهللا ودينه ومنهجه       .. عتهبطا

واحلـال هـي    . فالقاعدة هي القاعدة  ! ويدمغهم بإمث االفتراء عليه يف تزكيتهم ألنفسهم      ،  اهللا من حاهلم  
 ! ! ! وليس ألحد عند اهللا نسب وال صهر وال حماباة. احلال

|     |     | 
بينما هم يؤمنون بالباطـل      .. ميضي السياق يف التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم         و

 اجلبت والطاغوت :  " وليس هلا ضابط منه يعصمها من الطغيان      ،  وباألحكام اليت ال تستند إىل شرع اهللا      
وحيمل ،  تهوبينما هم يشهدون للشرك واملشركني بأم أهدى من املؤمنني بكتاب اهللا ومنهجه وشريع            " 

؛ ويرذهلم ترذيال شـديدا   ؛  محلة عنيفة  - وذكر هذه املخازي عنهم   ،  بعد التعجيب من أمرهم    - عليهم
واألسباب احلقيقية اليت جتعلهم يقفون هذا املوقف إىل جانب         ؛  ويظهر كامن طباعهم من احلسد والبخل     

.  " ملة بتهديدهم جبهـنم   وينهي هذه احل   - الذي يفخرون باالنتساب إليه    - احنرافهم عن دين إبراهيم   
 .  " وكفى جبهنم سعريا

ويقولـون للـذين    ،  يؤمنون باجلبت والطاغوت  ،  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب        " 
ومن يلعن اهللا فلن جتـد لـه        . أولئك الذين لعنهم اهللا   ! هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال     : كفروا
أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من        . تون الناس نقريا  فإذا ال يؤ  ؟  أم هلم نصيب من امللك    . نصريا
فمنهم من آمن به ومنهم من      . وآتيناهم ملكا عظيما  ؛  فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة     ؟  فضله

  ..  " وكفى جبهنم سعريا؛ صد عنه
لشـرك  وأن يكفـروا با   ؛  أوىل الناس أن يتبعوا الكتاب    ،   لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب      

وهـو   - فال يتبعوا الطاغوت  ،  وأن حيكموا كتاب اهللا يف حيام     ؛  الذي يعتنقه من مل يأم من اهللا هدى       
الـذين كـانوا     - ولكن اليهـود   - وكل حكم ليس له من شريعة اهللا سند       ،  كل شرع مل يأذن به اهللا     

اطل والشـرك باتبـاعهم     كانوا يف الوقت ذاته يتبعون الب      - ويتباهون بأم أحباء اهللا   ،  يزكون أنفسهم 
وهو هذا  ؛  وكانوا يؤمنون بالطاغوت  . للكهانة وتركهم الكهان واألحبار يشرعون هلم ما مل يأذن به اهللا          

بادعاء اإلنسـان إحـدى      - وهو طاغوت ملا فيه من طغيان      .. احلكم الذي يقوم على غري شريعة اهللا      
فهـو  . تلزمه العدل واحلق  ،  شرع اهللا وبعدم انضباطه حبدود من      - وهي احلاكمية  - خصائص األلوهية 
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وقـد  ،  يعجب اهللا من أمرهم    .. مشركون أو كافرون  ،  واملؤمنون به واملتبعون له   ؛  وهو طاغوت ،  طغيان
 ! فلم يلتزموا مبا أوتوه من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب

ضـد   ،موقفهم يف صف املشركني الكفار    ،   ولقد كانوا يضيفون إىل اإلميان باجلبت والطاغوت      
 : املؤمنني الذين آتاهم اهللا الكتاب أيضا

  ..  " هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا: ويقولون للذين كفروا " 
عـن ابـن    - أو عن سعيد بن جبري - عن عكرمة، حدثين حممد بن أىب حممد   .  قال ابن إسحاق  

وسـالم  ،  بن أخطب حيي  ،  كان الذين حزبوا األحزاب من قريش وغطفان وبين قريظة        :  " قال. عباس
فأما وحوح  . وهودة بن قيس  ،  ووحوح بن عامر  ،  وأبو عامر ،  والربيع بن احلقيق  ،  وأبو رافع ،  بن احلقيق 

هؤالء : فلما قدموا على قريش قالوا     .. وكان سائرهم من بين النضري    ،  فمن بين وائل  ،  وأبو عامر وهودة  
: فقـالوا . فسـألوهم ؟   أم دين حممد   أدينكم خري : فاسألوهم. وأهل العلم بالكتاب األول   ،  أحبار يهود 

أمل تر إىل الذين أوتـوا       :  " - عز وجل  - فأنزل اهللا . وأنتم أهدى منه وممن اتبعه    ،  دينكم خري من دينه   
وإخبـار  ،  وهذا لعن هلم   ..  " وآتيناهم ملكا عظيما  :  " إىل قوله عز وجل    ...  " نصيبا من الكتاب  

وإمنا قالوا هلم ذلـك     . ألم إمنا ذهبوا يستنصرون باملشركني    . رةبأنه ال ناصر هلم يف الدنيا وال يف اآلخ        
وأصـحابة   ع حىت حفر الـنيب   ؛  وجاءوا معهم يوم األحزاب   ،  وقد أجابوهم . ليستميلوهم إىل نصرم  

وكفـى اهللا   . ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خـريا         " وكفى اهللا شرهم  ،  حول املدينة اخلندق  
 .  " ان اهللا قويا عزيزاوك، املؤمنني القتال

وإن املشـركني   ،  إن دين املشركني خري من دين حممد ومن معه        :  وكان عجيبا أن يقول اليهود    
إنه موقفهم   .. ولكن هذا ليس بالعجيب من اليهود      ع أهدى سبيال من الذين آمنوا بكتاب اهللا ورسوله       

وذوو أهـواء ال    ،   أطماع ال تنتـهي    إم ذوو  .. ومن أهل احلق وأهل الباطل    ،  دائما من احلق والباطل   
وهم ال جيدون عند احلق وأهله عونا هلم يف شيء من أطماعهم وأهوائهم             ! وذوو أحقاد ال تزول   ،  تعتدل

؛ ومن مث يشهدون للباطل ضد احلق     . عند الباطل وأهله   - دائما - إمنا جيدون العون والنصرة   . وأحقادهم
 ! وألهل الباطل ضد أهل احلق

: وكان طبيعيا منهم ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا         .. سببها كذلك قائم  ،   هذه حال دائمة  
 ! هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال
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إم يشوهون بوسائل الدعاية واإلعالم اليت يف أيديهم كـل حركـة            .  وهم يقولوا اليوم وغدا   
بالضبط كما كانوا    - طيمهاويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وحت     ؛  إسالمية ناجحة على ظهر األرض    

 . لتشويه احلركة اإلسالمية األوىل وحتطيمها - يعينون مشركي قريش ويستنصرون م يف الوقت ذاته
قد ال يثنـون     - خلبثهم ولتمرسهم باحليل املاكرة وملالبسات العصر احلديث       -  ولكنهم أحيانا 

. ليعينوا الباطل على هدمـه وسـحقه      . لهبل يكتفون بتشويه احلق وأه    . ثناء مكشوفا على الباطل وأهله    
وقد يـثري الشـبهات حـول حلفـائهم         ،  أصبح متهما  - يف هذا الزمان   - ذلك أن ثناءهم املكشوف   

  .. يف سحق احلركات اإلسالمية يف كل مكان، الذين يعملون حلسام، املستورين
الذين يسحقون هلم   ،  همأن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائ    ،   بل لقد يبلغ م املكر واحلذق أحيانا      

ليبعدوا الشبهة متامـا عـن أخلـص        . ويتظاهروا كذلك مبعركة كاذبة جوفاء من الكالم      . احلق وأهله 
 ! الذين حيققون هلم أهدافهم البعيدة، حلفائهم

وعلى كل شبح   ،  ألن حقدهم على اإلسالم    ..  ولكنهم ال يكفون أبدا عن تشويه اإلسالم وأهله       
 ! ولو للخداع والتمويه .. أضخم من أن يداروه، من بعيد ألى بعث إسالمي

، هي اليت من أجلها جيبههم اهللا باللعنة والطرد        .. وغاية واحدة ،  وخطة واحدة ،   إا جبلة واحدة  
والذي يفقد نصرة اهللا فما له من ناصر وما له من معني ولو كان أهل األرض كلهم له                  . وفقدان النصري 

 : ناصر وكلهم له معني
  ..  " ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا.  الذين لعنهم اهللاأولئك " 

، وأين وعد اهللا بأنـه لعنـهم  : فنسأل.  ولقد يهولنا اليوم أن جتد دول الغرب كلها نصريا لليهود 
 ؟ وأن من يلعن اهللا فلن جتد له نصريا

دروجينيـة  ولو كانت متلك القنابل األي    . ليس هو الدول  .  ولكن الناصر احلقيقي ليس هو الناس     
ومن هـؤالء العبـاد مـن ميلكـون القنابـل         : القاهر فوق عباده  . والصواريخ إمنا الناصر احلق هو اهللا     

 ! األيدروجينية والصواريخ
، واهللا معني من يؤمن به حـق اإلميـان         " ولينصرن اهللا من ينصره    ..  "  واهللا ناصر من ينصره   

  ..  ويف تسليمويتحاكم إىل منهجه يف رضى؛ ويتبع منهجه حق االتباع
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. حمتكمة إىل شريعته  ،  متبعة ملنهجه ،  خياطب ذا الكالم أمة مؤمنة به      - سبحانه -  ولقد كان اهللا  
 اليهـود  - وكان يعد املسلمني النصر عليهم ألم     . وناصريهم - اليهود - وكان يهون من شأن عدوها    

والذي ال يتحقق إال على أيدي      . ون حقا وقد حقق اهللا هلم وعده الذى ال يناله إال املؤمن         . ال نصري هلم   -
 . العصبة املؤمنة حني تقوم

فهـم يف كـل زمـان       .  فال يهولننا ما نلقاه من نصرة امللحدين واملشركني والصليبيني لليهود         
فإمنـا  . ولكن كذلك ال خيدعننا هذا     .. فليست هذه هي النصرة    .. ينصروم على اإلسالم واملسلمني   

 ! ويوم يكونون مسلمني! نييتحقق هذا األمر للمسلم
مث يروا بأعينـهم إن كـان       . أن يكونوا مسلمني   - مرة واحدة  -  وليحاول املسلمون أن جيربوا   

 ! أو أن ينفعهم هذا النصري. يبقى لليهود نصري
|     |     | 

يأخذ يف استنكار    .. وإعالن اللعنة عليهم واخلذالن   ؛   وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوهلم     
منـة الـدين والنصـر       .. وغيظهم من أن مين اهللا عليهم هذه املنة       ؛  واملسلمني ع فهم من الرسول  موق

ويكشـف  ! وهم مل يعطوهم من عندهم شيئا     . وحسدهم هلم على ما أعطاعهم اهللا من فضله       . والتمكني
 وعلـى  مع أن اهللا قد أفاض عليهم   ؛  واستكثار أى عطاء يناله غريهم    ؛  يف الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم     

 : ومل مينعهم من احلسد والكنود؛ آبائهم فلم يعلمهم هذا الفيض السماحة
أم حيسدون الناس على ما آتـاهم اهللا        ! فإذا ال يؤتون الناس نقريا    ؟  أم هلم نصيب من امللك     " 
  ..  " وآتيناهم ملكا عظيما، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة؟ من فضله

 - فهل هم شركاؤه   ..  أن ينعم اهللا على عبد من عباده بشيء من عنده          إم ال يطيقون  !  يا عجبا 
بكـزازم   - ولو كان هلم نصيب لضنوا    ؟  الذي مينح منه ويفيض   ،  هل هلم نصيب يف ملكه     -!  سبحانه
وهذه ال تسمح كزازة يهـود       - والنقري النقرة تكون يف ظهر النواة      .. أن يعطوا الناس نقريا    - وشحهم

 .. واحلمد هللا أن ليس هلا يف امللك نصيب       ! لو كان هلا يف امللك نصيب     ،  ة أن تعطيها للناس   وأثرا البغيض 
 ! ! ! وإال هللك الناس مجيعا وهم ال يعطون حىت النقري

من هذا الـدين     .. واملسلمني على ما آتاهم اهللا من فضله       ع حسد رسول اهللا   ..  أم لعله حسد  
ووهبهم النـور   ؛  وجعل هلم وجودا إنسانيا متميزا    ،  ا جديدا الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب هلم ميالد      

 ؟ مع العز والتمكني، كما وهبهم النظافة والطهر؛ والثقة والطمأنينة واليقني
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مع تفويت أطماعها يف السيادة األدبية واالقتصادية علـى العـرب           .  وإنه فعال للحسد من يهود    
  .. هلم دينيوم أن مل يكن  .. اجلاهلني املتفرقني املتخاصمني

وهـم  ؟   ولكن ملاذا حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله من النبوة والـتمكني يف األرض               
وآتـاهم   - وهي النبوة  - الذي آتاه اهللا وآله الكتاب واحلكمة      .. غارقون يف فضل اهللا من عهد إبراهيم      

بل كـان   ،  صونوا العهد القدمي  ومل ي ،  وهم مل يرعوا الفضل ومل حيتفظوا بالنعمة      . امللك كذلك والسيادة  
 ! ومن يؤت هذا الفضل كله ال يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون. منهم فريق من غري املؤمنني

ومنـهم  ،  فمنهم من آمن به   . فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما         " 
 .  " من صد عنه

! لقد حيسد احملروم ويكون احلسد منه رذيلـة       ! بأن حيسد ذو النعمة املوهو    :  إنه ملن أألم احلسد   
 ! املتميز الفريد! شر يهود! فهذا هو الشر األصيل العميق، أما أن حيسد الواجد املغمور بالنعمة

 : هو اجلزاء املقابل هلذا الشر النكري،  ومن مث يكون التهديد بالسعري
  ..  " وكفى جبهنم سعريا " 

|     |     | 
يعقـب  ،  ياق هذا املقطع من ذكر اإلميان والصدود عن اإلميان يف آل إبـراهيم            وعندما يبلغ الس  
يف كل ديـن ويف      .. هؤالء وهؤالء أمجعني   .. وجزاء املؤمنني ،  جزاء املكذبني . بالقاعدة الشاملة للجزاء  

 : ويعرض هذا اجلزاء يف صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة؛ كل حني
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريهـا  ، آياتنا سوف نصليهم ناراإن الذين كفروا ب    " 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سـندخلهم جنـات        . إن اهللا كان عزيزا حكيما    . ليذوقوا العذاب 
  ..  " وندخلهم ظال ظليال، هلم فيها أزواج مطهرة، خالدين فيها أبدا، جتري من حتتها األار

  ..  "  بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذابكلما نضجت جلودهم ...  " 
إنـه  ! وال ينصرف عنـه   ،  يشخص له اخليال  . مشهد شاخص متكرر  .  إنه مشهد ال يكاد ينتهي    

 ..  " كلما ..  " والسياق يرسم ذلك املشهد ويكرره بلفظ واحد      ! وللهول جاذبية آسرة قاهرة   . اهلول
ويرمسـه عجيبـا خارقـا     ..  "  نضجت جلودهمكلما ..  " ويرمسه كذلك عنيفا مفزعا بشطر مجيلة  
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وجيمل اهلول الرهيب املفزع العنيف كله يف        ..  " بدلناهم جلودا غريها   ..  " للمألوف بتكملة اجلملة  
 ! مجلة شرطية واحدة ال تزيد

 : وهو جزاء وفاق. وهو مقصود - وقد يأت أسباب اإلميان -  ذلك جزاء الكفر
  ..  " ليذوقوا العذاب " 

 : حكيم يف توقيعة. أن اهللا قادر على اجلزاء، ذلك 
  ..  " إن اهللا كان عزيزا حكيما " 

كلمـا نضـجت     .. ويف مقابل اجللود الناضجة املشوية املعذبة     .  ويف مقابل هذا السعري املتأجج    
  ..يف مقابل هذا املشهد املكروب امللـهوف      . ويعود األمل من جديد   . ليعود االحتراق من جديد   . بدلت

 : يف جنات ندية " الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " جند
 :  " جتري من حتتها األار " 

 :  وجند يف املشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا
  " خالدين فيها أبدا " 

 :  وجند يف اجلنات واخللد الدائم أزواجا مطهرة
  ..  " هلم فيها أزواج مطهرة " 

 : لى مشهد النعيميرف ع؛  وجند روح الظالل الندية
  ..  " وندخلهم ظال ظليال " 

 " علـى طريقـة القـرآن يف       .. ويف اإليقاع . ويف الصور . ويف املشاهد .  تقابل كامل يف اجلزاء   
 . )1(ذات اإلحياء القوي النافذ العميق  " مشاهد القيامة

|     |     | 
ى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُمواْ ِبالْعـدِل          ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَ      + 

 يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعـواْ اللّـه وأَِطيعـواْ           58ِإنَّ اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللّه كَانَ سِميعا بِصريا           
ن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللّـِه             الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَإِ    

                                                 
 " . دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن "  يراجع كتاب )1(
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 أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما            59والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً       
قَبِلك يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريـد الشـيطَانُ أَن                أُنِزلَ ِمن   

 يصدونَ   وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني            60يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا    
 فَكَيف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ثُم جآؤوك يحِلفُونَ ِباللِّه ِإنْ أَردنـا               61عنك صدودا   

م وِعظْهم وقُل لَّهم ِفي      أُولَـِئك الَِّذين يعلَم اللّه ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَعِرض عنه         62ِإالَّ ِإحسانا وتوِفيقًا    
 وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه ولَو أَنهـم ِإذ ظَّلَمـواْ أَنفُسـهم                 63أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا    

         واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤا   جِحيما رابوـونَ      64تِمنؤالَ ي كبرفَالَ و 
 65حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسـِليما                 

ِو اخرجواْ ِمن ِدياِركُم ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليلٌ منهم ولَـو أَنهـم             ولَو أَنا كَتبنا علَيِهم أَِن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَ       
 67 وِإذاً لَّآتيناهم من لَّدنـا أَجـراً عِظيمـا          66فَعلُواْ ما يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ خيرا لَّهم وأَشد تثِْبيتا          

  تساطًا مِصر ماهنيدلَها  و68ِقيم             ـنِهم ملَيع اللّه معأَن الَِّذين عم لَـِئكولَ فَأُوسالرو ِطِع اللّهن يمو 
 ذَِلك الْفَضلُ ِمن اللِّه وكَفَـى       69النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك رِفيقًا        

 _ 70ِباللِّه عِليما 
|     |     | 

إنه يتناول بيان   . املوضوع األساسي يف حياة األمة املسلمة      .. هذا الدرس يتناول موضوعا خطريا    
ومن طريقه ارتباطه   ،  ومن املوضوع يف ذاته    .. متمثال يف النظام األساسي هلذه األمة     ؛  شرط اإلميان وحده  

  .. يستمد خطورته وخطره، وامتزاجه بالنظام األساسي لألمة
كما قـال اهللا  . وهو خيرجها إىل الوجود إخراجا - وهو ينشىء هذه األمة وينشئها  - إن القرآن  

  ..  " كنتم خري أمة أخرجت للناس:  " تعاىل يف التعبري القرآين الدقيق
:  وينشئها لتصبح أمة فريدة يف تاريخ البشر      ؛   إن القرآن وهو ينشىء هذه األمة من حيث مل تكن         

حقيقة : وجيب أن نؤكد هذه احلقيقة ونوضحها قبل املضي يف احلديث          ..  " للناسخري أمة أخرجت    " 
كانـت مـيالدا    ،  إنشاء وتنشئة  - على التحقيق  - فقد كانت  .. إنشاء القرآن هلذه األمة وتنشئتها معا     

وال ؛  ومل تكن مرحلة يف طريق النشـأة      ! يف صورة جديدة   " لإلنسان " بل ميالدا جديدا  ؛  جديدا لألمة 
 " نشأة  " - على وجه التحديد   - إمنا كانت ! وال حىت وثبة من وثبات النهضة     ،  ة يف سبيل التطور   خطو
 ! لألمة العربية ولإلنسان كله " وميالدا!  " 
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، وهو ديوان العرب   - والنتف األخرى من املأثورات اجلاهلية     -  وحني ننظر إىل الشعر اجلاهلي    
والكـون واإلنسـان واخللـق      ،  نظرة للحياة والوجـود   الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من         

ولبـاب ثقافتـهم    ؛  وجممـوع تصـورام   ،  ومكنون مشاعرهم ،  كما تضمن معامل حيام   ؛  والسلوك
  .. وكينونتهم كلها باالختصار؛ وحضارم

؛ يف ظل القـرآن   ؛   حني ننظر إىل جمموعة الثقافات والتصورات والقيم اليت يتضمنها هذا الديوان          
ومـن نظـام    ؛  ومن قيم يف احلياة اإلنسـانية     ؛  وللكون واإلنسان ،  نه من نظرة للوجود واحلياة    وما تضم 
  .. ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور. ومن تصور لغاية الوجود اإلنساين؛ للمجتمع

يف ظل تلك التصورات اجلاهلية اليت تتمثـل يف          ..  مث ننظر إىل واقع العرب قبل اإلسالم وبعده       
  .. مث يف ظل هذه التصورات القرآنية اليت متثل املنهج الرباين. يوااد

يتبني لنا  : يف ظل القرآن وواقع احلياة اإلسالمية      ..  حني ننظر إىل الديوان املأثور واحلياة الواقعية      
 إخراجـا  " كانت! أا كانت نشأة ومل تكن خطوة وال مرحلة وال وثبة .. على وجه التأكيد والتحديد  

فيهـي املـرة األوىل      .. وأغرب إخراج ؛  وكانت أعجب نشأة   .. كتعبري القرآن الدقيق  ؛  من صنع اهللا  " 
فيها حيـاة مـن خـالل        " خترج " و! اليت تنبثق فيها أمة من بني دفيت كتاب        - فيما نعلم  - واألخرية
 ! الكلمات

  .. كلمات اهللا .. فهذه الكلمات ..  ولكن ال عجب
؛ اهللا بكلماتـه   " خيرجهـا  " فليقل لنا أين كانت هذه األمة قبل أن       ،  املماحلة ومن أراد اادلة و   
 ؟ وقيل أن ينشئها اهللا بقرآنه

أين كانت  ؟   " اإلنساين " ولكن أين كانت يف الوجود    !  إننا نعرف أا كانت يف اجلزيرة العربية      
؟  على املائدة العاملية اإلنسانية    أين كانت جتلس  ؟  أين كانت يف التاريخ العاملي    ؟  يف سجل احلضارة البشرية   

 ؟ فيعرف بامسها وحيمل طابعها، وماذا كانت تقدم على هذه املائدة
وقادت نفسـها  ؛ ونشئت تنشئتها ذا املنهج القومي    ؛  هذه األمة نشأا ذا الدين     " نشأت "  لقد

 .. ال بشـيء آخـر      ..ومبنهجه الذي طبع حياا   ،  وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب اهللا الذي يف يدها        
 .. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيـه ذكـركم  :  " وقد صدقها اهللا وعده وهو يقول للعرب     ! وأمامنا التاريخ 
 ؟  " أفال تعقلون
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 " وكان هلا ؛  وكان هلا دورها يف التاريخ    ؛   فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه األمة يف األرض        
ك بينما يريد مجاعة من احلمقى أن يرفضوا نعمـة اهللا           ذل .. وحضارة عاملية ثانيا  ،  ابتداء " وجود إنساين 

وجيحدوا فضل اهللا يف أن جعل كلمته األخرية ألهل األرض قاطبـة يف العـرب             ؛  هذه على األمة العربية   
يريدون أن خيلعوا هذا الـرداء الـذي         - ومن مث جعل هلم وجودا وذكرا وتارخيا وحضارة        .. وبلسام

بل إىل الوجود يـوم أخـرج اهللا         ..  هذه الراية اليت قادم إىل الذكر واد       وأن ميزقوا ؛  ألبسهم اهللا إياه  
 ! منهم األمة املسلمة

وخيطط ويثبت مالمـح     "  .. ينشئها " هذه األمة و   " ينشى ء  " إن القرآن حني كان    ..  نقول
 مالمـح   ويطمـس وميحـو    - اليت التقطها من سفح اجلاهلية     - يف اجلماعة املسلمة  ،  اإلسالم اجلديدة 

 على أساس امليالد اجلديد    - أو يقيمه ابتداء   - وينظم جمتمعها  .. اجلاهلية يف حياا ونفوسها ورواسبها    
 .. 

يف مواجهة اجلاهلية الراسبة يف نفوسها وأوضاعها       ؛   وحني كان خيوض باجلماعة املسلمة املعركة     
ممثلة  -  اجلاهلية الرابضة فيها ومن حوهلا     ويف مواجهة ؛  من خملفات البيئة اليت التقطها املنهج الرباين منها       

 ! واملعركتان موصولتان يف الزمان واملكان - يف يهود املدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حوهلا
ببيـان  ، كان يبدأ فيقيم للجماعة املسلمة تصورها الصحيح ..  حني كان القرآن يصنع ذلك كله 

الـذي  ،  نظامها األساسي  - يف هذه النقطة بالذات    - ويربط ذا التصور  ؛  شرط اإلميان وحد اإلسالم   
، لتـبني للنـاس   ،  ويفردها خبصائص األمة اليت أخرجت للناس     ؛  مييز وجودها من وجود اجلاهلية حوهلا     

  .. نظامها الرباين .. وتقودهم إىل اهللا
إلميان قائما ومنبثقا من التصور اإلسالمي لشرط ا      ،   وهذا الدرس يتوىل بيان هذا النظام األساسي      

 ! وحد اإلسالم
؛ والطريقة الـيت تتلقـى ـا      ؛   إنه يتوىل حتديد اجلهة اليت تتلقى منها األمة املسلمة منهج حياا          

وترد إليه ما جيد من مشكالت وأقضية مل يرد فيها نص وختتلف األفهام             ،  واملنهج الذي تفهم به ما تتلقى     
إن هذا هو شرط اإلميـان وحـده   : ويقول .. اوالسلطة اليت تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطا    ؛  فيها

  .. اإلسالم
وال ؛  يف وحدة ال تتجزأ    .. بالعقيدة اليت تؤمن ا   ؛  هلذه األمة  " النظام األساسي  "  وعندئذ يلتقي 

  .. تفترق عناصرها
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وهذه هي القضية الـيت      ..  وهذا هو املوضوع اخلطري الذي جيلوه هذا الدرس جالء دقيقا كامال          
 ! بديهية يعجب اإلنسان كيف جيادل مسلم فيها، د مطالعة هذا الدرسبع، تبدو

 : ال رد اإلبالغ واإلقناع - بإذن اهللا - إن الرسل أرسلت لتطاع:  إنه يقول لألمة املسلمة
  ..  " وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا " 

يف حيـاة    - ممـثال ؛   إىل منهج اهللا   إال أن يتحاكموا   - ابتداء - إن الناس ال يؤمنون   :  ويقول هلا 
وال يكفـي أن    ؛  وباقيا بعده يف مصدريه القرآن والسـنة بالبداهـة        . يف أحكام الرسول   - ع الرسول

 : بل ال بد من أن يتلقوا حكمه مسلمني راضني - ليحسبوا مؤمنني - يتحاكموا إليه
دوا يف أنفسهم حرجـا     مث ال جي  ،  حىت حيكموك فيما شجر بينهم     .. ال يؤمنون  .. فال وربك  " 

 . فهذا هو شرط اإلميان وحد اإلسالم ..  " مما قضيت ويسلموا تسليما
ال يقبـل    - أي إىل غري شريعة اهللا     - إن الذين يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت      :  ويقول هلا 

ريدون أن  يكذبه أم ي  . فهو زعم كاذب  . منهم زعمهم أم آمنوا مبا أنزل إىل الرسول وما أنزل من قبله           
 : يتحاكموا إىل الطاغوت

يريـدون أن   ،  أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك                 " 
 .  " ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا - وقد أمروا أن يكفروا به - يتحاكموا إىل الطاغوت

 : أنزل اهللا والتحاكم إىل رسول اهللاإن عالمة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إىل ما :  ويقول هلا
 " رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا    ،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      : وإذا قيل هلم   " 

 . 
 - يف هذا القرآن   - عز وجل  - أن تطيع اهللا  ،  إن منهجها اإلمياين ونظامها األساسي    :  ويقول هلا 

من املؤمنني الداخلني يف شرط اإلميان وحـد اإلسـالم       وأويل األمر    - يف سنته  ع وأن تطيع رسول اهللا   
 : معكم

  ..  " وأويل األمر منكم. وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا " 
واألقضية اليت  . فيما ختتلف فيه وجهات النظر يف املسائل الطارئة املتجددة        ،  إن املرجع :  ويقول هلا 

 . أي شريعة اهللا وسنة رسوله .. جع هو اهللا ورسولهإن املر .. مل ترد فها أحكام نصية
  ..  " فردوه إىل اهللا والرسول، فإن تنازعتم يف شيء " 
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أبـد  ،   وذا يبقى املنهج الرباين مهيمنا على ما يطرأ على احلياة من مشكالت وأقضية كـذلك              
وال ،  ال تكون مؤمنة إال به    الذي  ،  ومتثل هذه القاعدة نظامها األساسي     .. يف حياة األمة املسلمة   ،  الدهر

ورد املسائل اليت جتد وختتلـف فيهـا        ،  إذ هو جيعل الطاعة بشروطها تلك      .. تكون مسلمة إال بتحقيقه   
 : شرطا واضحا ونصا صرحيا .. شرط اإلميان وحد اإلسالم .. وجهات النظر إىل اهللا ورسوله

  ..  " إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر " 
ويغفر ما دون ذلك ملن     ،  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به      :  "  بيانه عند قوله تعاىل    وال ننس ما سبق   

ال  - ألم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا مـن دون اهللا        ،  من أن اليهود وصموا بالشرك باهللا      ..  " يشاء
ابتـداء   - ومنحوهم حق احلاكمية والتشريع؛ ولكن ألم قبلوا منهم التحليل والتحرمي - ألم عبدوهم 

 ..  " حىت الكبـائر  . الشرك الذي يغفر اهللا كل ما عداه       .. فجعلوا بذلك مشركني   - من عند أنفسهم  
ومن مث  . باأللوهية - سبحانه - فرد األمر كله إىل إفراد اهللا      "  .. وإن شرب اخلمر  . وإن زىن وإن سرق   

ملسلم مسلما ويبقى املـؤمن  وداخل هذا النطاق يبقى ا   . فهي أخص خصائص األلوهية   . إفراده باحلاكمية 
أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي ال يغفـره اهللا            .. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره      . مؤمنا
  "  .. إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر.  " إذ هو شرط اإلميان وحد اإلسالم .. أبدا

فة إىل بيان وظيفة األمـة املسـلمة يف   باإلضا.  هذا هو املوضوع اخلطري الذي يتناوله هذا الدرس      
إن اهللا يـأمركم أن     :  " من إقرار مبادى ء العدل واخللق على أساس منهج اهللا القومي السـليم            . األرض

إن  .. إن اهللا نعما يعظكم به     .. وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل      . تؤدوا األمانات إىل أهلها   
  ..  " اهللا كان مسيعا بصريا

  .. فنأخذ يف مواجهة النصوص تفصيال. أملمنا به إمجاال وقد 
|     |     | 

. وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعـدل       ؛  إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها        " 
  ..  " إن اهللا كان مسيعا بصريا. إن اهللا نعما يعظكم به

 " واحلكـم بـني   . اء األمانات إىل أهلها   أد: وهذا هو خلقها  ؛   هذه هي تكاليف اجلماعة املسلمة    
 . على منهج اهللا وتعليمه. بالعدل " الناس
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والـيت أبـت    ؛  األمانة اليت ناط اهللا ا فطـرة اإلنسـان         ..  واألمانات تبدأ من األمانة الكربى    
 أمانة اهلدايـة واملعرفـة     "  .. اإلنسان " ومحلها،  السماوات واألرض واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها      

فكل ما عدا اإلنسـان     . فهذه أمانة الفطرة اإلنسانية خاصة    . واإلميان باهللا عن قصد وإرادة وجهد واجتاه      
وألزمه طاعة ناموسه بغري جهد منه وال       . وطاعته،  وعبادته،  ومعرفته،  واالهتداء إليه ،  أهلمه ربه اإلميان به   

وإىل ،  وإىل معرفتـه  ،  وإىل عقلـه  ،  واإلنسان وحده هو الذي وكل إىل فطرته      . قصد وال إرادة وال اجتاه    
والذين جاهـدوا فينـا     :  " بعون من اهللا  ،  وإىل جهده الذي يبذله للوصول إىل اهللا      ،  وإىل اجتاهه ،  إرادته

 . )1(وهذه أمانة محلها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من األمانات  ..  " لنهدينهم سبلنا
 : اليت يأمر اهللا أن تؤدى، تنبثق سائر األمانات،  ومن هذه األمانة الكربى

الشهادة له يف النفس أوال مبجاهدة النفس حىت         .. أمانة الشهادة هلذا الدين   :  ومن هذه األمانات  
. حىت يرى الناس صورة اإلميـان يف هـذه الـنفس          . ترمجة حية يف شعورها وسلوكها    . تكون ترمجة له  

س أصحابه على هذا املثال من اخللـق        وهو يصوغ نفو  ؛  ما أطيب هذا اإلميان وأحسنة وأزكاه     : فيقولوا
، والشهادة له بدعوة الناس إليه     .. فتكون هذه شهادة هلذا الدين يف النفس يتأثر ا اآلخرون         ! والكمال

فما يكفي أن يؤدي املـؤمن       - بعد متثل هذا الفضل وهذه املزية يف نفس الداعية         - وبيان فضله ومزيته  
وما يكون قد أدى أمانـة الـدعوة        ،   مل يدع إليها الناس كذلك     إذا هو ،  الشهادة لإلميان يف ذات نفسه    

منـهجا  ؛ مث الشهادة هلذا الدين مبحاولـة إقـراره يف األرض       .. وهي إحدى األمانات  . والتبليغ والبيان 
وبكـل مـا متلـك      ،  احملاولة بكل ما ميلك الفرد من وسيلة       .. ومنهجا للبشرية مجيعا  ؛  للجماعة املؤمنة 

وال يعفـى   . بعد اإلميان الذايت  ؛  فإقرار هذا املنهج يف حياة البشر هو كربى األمانات        . اجلماعة من وسيلة  
ـ   .. من هذه األمانة األخرية فرد وال مجاعة        على هذا األساس   " اجلهاد ماض إىل يوم القيامة     " ومن مث ف

  .. أداء إلحدى األمانات.. 
: ورد أمانام إليهم  ؛  التعامل مع الناس  أمانة   - ما سبق  - الداخلة يف ثنايا   -  ومن هذه األمانات  

. وأمانة القيام على األطفـال الناشـئة      . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . أمانة املعامالت والودائع املادية   
وسائر ما جيلوه املنهج الرباين مـن الواجبـات        .. وأمانة احملافظة على حرمات اجلماعة وأمواهلا وثغراا      

وجيملها ؛  فهذه من األمانات اليت يأمر اهللا أن تؤدي        ..  احلياة على وجه اإلمجال    والتكاليف يف كل جمايل   
  .. النص هذا اإلمجال

                                                 
 " . دار الشروق " .  " حقيقة اإلنسان :  " فصل" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته " تاب  يراجع بتوسع ك)1(
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ال عدال  . مجيعا " بني الناس  " فالنص يطلقه هكذا عدال شامال     " الناس "  فأما احلكم بالعدل بني   
وإمنا هـو حـق     ..  دون سائر الناس  ،  وال عدال مع أهل الكتاب    . بني املسلمني بعضهم وبعض فحسب    

هي اليت يترتب عليها حق العدل يف املنهج         - صفة الناس  - فهذه الصفة  " . إنسانا " لكل إنسان بوصفه  
عربـا  . سودا وبيضـا  . أصدقاء وأعداء . مؤمنني وكفارا : وهذه الصفة يلتقي عليها البشر مجيعا     . الرباين

هـذا العـدل     - مىت حكمت يف أمرهم    - واألمة املسلمة قيمة على احلكم بني الناس بالعدل       . وعجما
وإال يف  ،  وإال يف حكم املسـلمني    ،  إال على يد اإلسالم    - يف هذه الصورة   - الذي مل تعرفه البشرية قط    

، فلم تذق له طعما قـط ؛ والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة .. عهد القيادة اإلسالمية للبشرية 
ال ألية صفة أخرى زائدة عن هـذا    " ! ناس " ألم. لناس مجيعا يف مثل هذه الصورة الكرمية اليت تتاح ل       

 ! الناس األصل الذي يشترك فيه
هي أساس احليـاة يف      - بكل مدلوالا  - كما أن األمانة  ؛   وذلك هو أساس احلكم يف اإلسالم     

 . اتمع اإلسالمي
هو التذكري بأنه مـن     ؛  دلواحلكم بني الناس بالع   ؛   والتعقيب على األمر بأداء األمانات إىل أهلها      

 : ونعم ما يعظ اهللا به ويوجه. وتوجيهه - سبحانه - وعظ اهللا
  ..  " إن اهللا نعما يعظكم به " 

إنه نعـم مـا     : فاألصل يف تركيب اجلملة   .  ونقف حلظة أمام التعبري من ناحية أسلوب األداء فيه        
، نعما ومتعلقاـا   " وجيعل نعم ما   " سم إن ا " فيجعله،  ولكن التعبري يقدم لفظ اجلاللة     .. يعظكم اهللا به  

وهذا الـذي    - سبحانه - ذلك ليوحي بشدة الصلة بني اهللا      .. بعد حذف اخلرب   " خرب إن  " يف مكان 
  .. يعظهم به

ألن العظـة أبلـغ إىل      . ولكن التعبري يسميه عظـة     .. أمرا " إمنا كانت  " عظة "  مث إا مل تكن   
 ! أقرب إىل التنفيذ املنبعث عن التطوع والرغبة احلياءو، وإسرع إىل الوجدان، القلب

 : يعلق األمر باهللا ومراقبته وخشيته ورجائه؛  مث جييء التعقيب األخري يف اآلية
  ..  " إن اهللا كان مسيعا بصريا " 

وبني كون  ؛  وهو أداء األمانات واحلكم بالعدل بني الناس      ؛   والتناسق بني املأمور به من التكاليف     
قضايا العـدل وقضـايا     ،  فاهللا يسمع ويبصر   .. مناسبة واضحة ولطيفة معا    " مسيعا بصريا  "  سبحانه اهللا

وإىل مراعـاة املالبسـات   ، والعدل كذلك يف حاجة إىل االستماع البصري وإىل حسن التقـدير     . األمانة
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ر عن السميع البصري    وأخريا فإن األمر ما يصد    . وإىل التعمق فيما وراء املالبسات والظواهر     ،  والظواهر
 . بكل األمور

|     |     | 
يف كل جمـال يف  ؟ ما منهج تصورمها وحتديدمها وتنفيذمها ؟  ما مقياسهما  .. وبعد فاألمانة والعدل  

 ؟ ويف كل نشاط للحياة، احلياة
وإىل ما  ؟  ووسائل تطبيقها وحتقيقهما إىل عرف الناس واصطالحهم      ؛   أنترك مدلول األمانة والعدل   

 ؟ أو أهواؤهم - ه عقوهلمحتكم ب
 .. هذا حق  ..  إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات املعرفة واهلداية يف اإلنسان            

ليس  .. متأثرا بشىت املؤثرات  ،  ولكن هذا العقل البشري هو عقل األفراد واجلماعات يف بيئة من البيئات           
، وعقـل فـالن وعـالن     ،   هناك عقلي وعقلك   إمنا! كمدلول مطلق  " العقل البشري  " هناك ما يسمى  

متيل ؛  وهذه كلها واقعة حتت مؤثرات شىت      .. يف مكان ما ويف زمان ما     ،  وعقول هذه اموعة من البشر    
  .. ا من هنا ومتيل ا من هناك

فتعرف عنده مدى اخلطأ والصواب يف      ؛  ترجع إليه هذه العقول الكثرية    ،   وال بد من ميزان ثابت    
وقيمة . أو التقصري والقصور يف هذه األحكام والتصورات      ،  ومدى الشطط والغلو  . ورااأحكامها وتص 

امليـزان   .. ليعرف ا وزن أحكامه يف هـذا امليـزان        ،  العقل البشري هنا هو أنه األداة املهيأة لإلنسان       
  .. وال يتأثر بشىت املؤثرات، الذي ال مييل مع اهلوى، الثابت

فتختـل  . فقد يكون اخللل يف هذه املوازين ذاا       ..  أنفسهم من موازين    وال عربة مبا يضعه البشر    
 . ما مل يرجع الناس إىل ذلك امليزان الثابت القومي .. مجيع القيم

وسـائر أوجـه    ،  وسائر األحكام ،  ولسائر القيم ،  لألمانة والعدل ،   واهللا يضع هذا امليزان للبشر    
 : يف كل حقل من حقول احلياة، النشاط

فإن تنـازعتم يف     .. منكم .. وأويل األمر ،  وأطيعوا الرسول ؛  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا      " 
  ..  " ذلك خري وأحسن تأويال. إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر. فردوه إىل اهللا والرسول، شيء

لذي يـبني   يف الوقت ا  . شرط اإلميان وحد اإلسالم    - سبحانه -  ويف هذا النص القصري يبني اهللا     
وكلها تبدأ وتنتهي    .. ومصدر السلطان ،  وقاعدة احلكم ؛  فيه قاعدة النظام األساسي يف اجلماعة املسلمة      
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من جزيئات احلياة اليت تعرض يف حياة       ،  والرجوع إليه فيما مل ينص عليه نصا      ؛  عند التلقي من اهللا وحده    
الذي ،  ليكون هنالك امليزان الثابت    .. اممما ختتلف فيه العقول واآلراء واألفه     ؛  الناس على مدى األجيال   

 ! ترجع إليه العقول واآلراء واألفهام
 - وما كرب منها ومـا صـغر  ، ما جل منها وما دق - هللا وحده يف حياة البشر  " احلاكمية "  إن

مـن   ع فسنته. وال ينطق عن اهلوى   . وأرسل ا رسوال يبينها للناس    . واهللا قد سن شريعة أودعها قرآنه     
 . يعة من شريعة اهللامث شر

وعلـى  . فشريعته واجبة التنفيـذ   . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .  واهللا واجب الطاعة  
 صفة الرسالة من اهللا   . مبا له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول   - ابتداء - الذين آمنوا أن يطيعوا اهللا    

 - وسـنته وقضـاؤه   .. ياا للناس يف سنته   وبب،  الذي أرسله ذه الشريعة   ،  فطاعته إذن من طاعة اهللا     -
ذه الطاعـة وهـذا      - وجودا وعدما  - واإلميان يتعلق  .. جزء من الشريعة واجب النفاذ     - على هذا 

 : بنص القرآن - التنفيذ
  ..  " إن كنم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر " 

 . فالنص يعني من هم؛  فأما أولو األمر
 "   .. منكم .. وأويل األمر " 

من طاعة اهللا    .. الذين يتحقق فيهم شرط اإلميان وحد اإلسالم املبني يف اآلية          ..  أي من املؤمنني  
 - والتلقي منه وحـده   ؛  باحلاكمية وحق التشريع للناس ابتداء     - سبحانه - وإفراد اهللا ؛  وطاعة الرسول 
؛ مما مل يـرد فيـه نـص   ، اءوالرجوع إليه أيضا فيما ختتلف فيه العقول واألفهام واآلر   - فيما نص عليه  

 . لتطبيق املبادى ء العامة يف النصوص عليه
وجيعل طاعـة    - مبا أنه مرسل منه    - وطاعة رسوله أصال كذلك   ؛   والنص جيعل طاعة اهللا أصال    

كما كررهـا   ،  فال يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     . تبعا لطاعة اهللا وطاعة رسوله     .. منكم .. أويل األمر 
 منكم " بعد أن قرر أم    - يقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اهللا وطاعة رسوله        ل ع عند ذكر الرسول  

  .. بقيد اإلميان وشرطه" 
، يف حدود املعروف املشروع مـن اهللا      ،  بعد هذه التقريرات كلها    .. منكم ..  وطاعة أويل األمر  
 .. عند االختالف فيـه   ،  وال يكون من احملرم عندما يرد إىل مبادى ء شريعته         ؛  والذي مل يرد نص حبرمته    

 : على وجه اجلزم واليقني، والسنة تقرر حدود هذه الطاعة
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  " . إمنا الطاعة يف املعروف:  "  يف الصحيحني من حديث األعمش
ما مل  . فيما أحب أو كره   . السمع والطاعة على املرء املسلم    :  "  وفيهما من حديث حيىي القطان    

  " .  وال طاعةفإذا أمر مبعصية فال مسع. يؤمر مبعصية
امسعوا . يقودكم بكتاب اهللا  . ولو استعمل عليكم عبد   :  "  وأخرج مسلم من حديث أم احلصني     

  "  .. له وأطيعوا
أمينـا  . أمينا على إميانه وهو ودينه    . ذا جيعل اإلسالم كل فرد أمينا على شريعة اهللا وسنة رسوله          

تزجر من هنـا أو     ؛  وال جيعله يمة يف القطيع     .. أمينا على مصريه يف الدنيا واآلخرة     . على نفسه وعقله  
والشريعة اليت تطاع والسنة اليت تتبـع       . وحدود الطاعة واضحة  ،  فاملنهج واضح ! من هنا فتسمع وتطيع   

 ! وال يتوه فيها الفرد بني الظنون، وال تتفرق، واحدة ال تتعدد
ي يعرض مـن املشـكالت    وأما الذ . فأما الذي مل يرد فيه نص     .  ذلك فيما ورد فيه نص صريح     

أو ال  ،  وال يكون فيه نـص قـاطع       - على مدى الزمان وتطور احلاجات واختالف البيئات      ،  واألقضية
فإنه مل يتـرك كـذلك    - مما ختتلف يف تقديره العقول واآلراء واألفهام   .. يكون فيه نص على اإلطالق    

منهج ،  ووضع هذا النص القصري    .. ريعومل يترك بال منهج للتشريع فيه والتف      . ومل يترك بال ميزان   . تيها
 . الذي حيكم منهج االجتهاد أيضا " األصل " وأقام؛ وحدده حبدوده، االجتهاد كله

  ..  " فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول " 
، فإن مل توجد النصوص اليت تنطبق على هذا النحـو         .  ردوه إىل النصوص اليت تنطبق عليه ضمنا      

وال هي من   ،  وال فوضى ،  وهذه ليست عائمة   .. ملبادى ء الكلية العامة يف منهج اهللا وشريعته       فردوه إىل ا  
مبادى ء   - يف هذا الدين   - وهناك. اهالت اليت تتيه فيها العقول كما حياول بعض املخادعني أن يقول          

 خيفى على   وتضع هلا سياجا خرقه ال    ،  تغطي كل جوانب احلياة األساسية    ،  أساسية واضحة كل الوضوح   
 . )1(الضمري املسلم املضبوط مبيزان هذا الدين 

  ..  " إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر " 
. وألويل األمر املؤمنني القائمني على شريعة اهللا وسنة الرسول        ،   تلك الطاعة هللا والطاعة للرسول    

كما أـا مقتضـى     . اليوم اآلخر هذه وتلك شرط اإلميان باهللا و      .. ورد ما يتنازع فيه إىل اهللا والرسول      

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته " يف كتاب " الثبات :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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مث يتخلف  ،  وال يوجد اإلميان   .. فال يوجد اإلميان ابتداء وهذا الشرط مفقود       .. اإلميان باهللا واليوم اآلخر   
 . عنه أثره األكيد

 " العظـة  " يقدمها مرة أخرى يف صـورة     ،   وبعد أن يضع النص املسألة يف هذا الوضع الشرطي        
 : ا صنع يف األمر باألمانة والعدل مث التحبيب فيها والترغيبعلى حنو م؛ والترغيب والتحبيب

  ..  " ذلك خري وأحسن تأويال " 
وأحسن مآال يف الدنيا وأحسـن      . خري يف الدنيا وخري يف اآلخرة     .  ذلك خري لكم وأحسن مآال    

 - خـرة فليست املسألة أن اتباع هذا املنهج يؤدي إىل رضاء اهللا وثـواب اآل             .. مآال يف اآلخرة كذلك   
ولكنه كذلك حيقق خري الدنيا وحسن مآل الفرد واجلماعة يف هـذه احليـاة               - عظيم،  وهو أمر هائل  

 . القريبة
اهللا الصـانع احلكـيم      .. مبزايا منهج يضعه له اهللا     " اإلنسان " أن يستمتع :  أن هذا املنهج معناه   

وشـهوة  . وضـعف اإلنسـان   ،وهوى اإلنسان،  منهج بريء من جهل اإلنسان     .. العليم البصري اخلبري  
 وال جليل من البشر على جيـل ، وال جلنس، وال لشعب ،  وال لطبقة ،  منهج ال حماباة فيه لفرد     .. اإلنسان

أو ،  شهوة احملاباة لفـرد    - وتعاىل عن ذلك علوا كبريا     - سبحانه - وال ختاجله ،  ألن اهللا رب اجلميع   .. 
 . أو جيل، أو جنس، أو شعب، طبقة

واحلاجـات  ، الذي يعلم حقيقة فطرتـه    .. أن صانعه هو صانع هذا اإلنسان     ،   ومنهج من مزاياه  
 - فـال خيـبط   ،  ووسائل خطاا وإصالحها  ؛  كما يعلم منحنيات نفسه ودروا    ،  احلقيقية هلذه الفطرة  

وال يكلف البشر مثن هذه     . يف تيه التجارب حبثا عن منهج يوافق       - سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا     
وحسبهم أن جيربوا يف ميدان اإلبداع املادي مـا         ! حني خيبطون هم يف التيه بال دليل      ،  قاسيةالتجارب ال 

وحسبهم كذلك أن حياول هذا العقل تطبيق ذلك        . فهو جمال فسيح جد فسيح للعقل البشري      . يشاءون
 . ويدرك مواضع القياس واالجتهاد فيما تتنازع فيه العقول؛ املنهج

فهـو يضـمن    . الذي يعيش فيه اإلنسـان    ،   هو صانع هذا الكون     ومنهج من مزاياه أن صانعه    
بل يروح يتعـرف    . فال يروح يعارك هذه النواميس    ؛  لإلنسان منهجا تتالءم قواعده مع نواميس الكون      

 . واملنهج يهديه يف هذا كله وحيميه .. وينتفع ا، ويصادقها، إليها
يكرمه وحيترمـه وجيعـل    - ان وحييميهيف الوقت الذي يهدي فيه اإلنس -  ومنهج من مزاياه أنه   
مث االجتهاد يف رد ما مل يـرد        . مكان االجتهاد يف فهم النصوص الواردة      .. لعقله مكانا للعمل يف املنهج    
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الـذي حيكمـه العقـل    ، ذلك إىل اال األصيل .. فيه نص إىل النصوص أو إىل املبادى ء العامة للدين       
 . )1(واإلبداع املادي فيه ؛ دان البحث العلمي يف الكونمي: ويعلن فيه سيادته الكاملة، البشري

 . وصدق اهللا العظيم ..  " ذلك خري وأحسن تأويلًا " 
ويف النظـام   ،  وحني ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية يف شرط اإلميان وحد اإلسـالم             

مث ؛  حرفون عن هذه القاعدة   يلتفت إىل الذين ين    .. ويف منهج تشريعها وأصوله   ،  األساسي لألمة املسلمة  
إذ يريـدون أن    . وهم ينقضون شرط اإلميـان وحـد اإلسـالم        ! أم مؤمنون  - بعد ذلك  - يزعمون

  ..  " إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به "  .. يتحاكموا إىل غري شريعة اهللا
طان ـم   من إرادة الشي   - وأمثاهلم - وليحذرهم ..  يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر     

. ويعترب هذا الصدود نفاقا   . ويصف حاهلم حني يدعون إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول فيصدون          . الضالل
كما يصف   - بل وعدم دخول فيه ابتداء     - كما اعترب إرادم التحاكم إىل الطاغوت خروجا من اإلميان        

ومع هـذا    .. هم الوبال والنكال  حني جتر علي  ،  معاذيرهم الواهية الكاذبة يف اتباع هذه اخلطة املستنكرة       
 - وخيتم املقطع كلـه ببيـان مـا أراده اهللا    .. إىل النصح هلم وموعظتهم ع كله فهو يوجه رسول اهللا  

مث بنص صريح جازم يف شرط اإلميان وحد اإلسالم          .. وهو أن يطاعوا   .. من إرسال الرسل   - سبحانه
  .. مرة أخرى
يريـدون أن   . ا مبا أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك          أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنو       " 

وإذا . ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا      - وقد أمروا أن يكفروا به     - يتحاكموا إىل الطاغوت  
فكيـف إذا   . رأيت املنافقني يصدون عنك صـدودا     ،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      : قيل هلم 

أولئك الذين . حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا      ،  ءوكمث جا ،  أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم    
ومـا أرسـلنا مـن      . وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا     ،  وعظهم،  فأعرض عنهم . يعلم اهللا ما يف قلوم    

واستغفر هلـم   ،  فاستغفروا اهللا ،  جاؤوك - إذ ظلموا أنفسهم   - ولو أم . رسول إال ليطاع بإذن اهللا    
مث ال  . فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شـجر بينـهم           .. توابا رحيما لوجدوا اهللا   ،  الرسول

  "  .. ويسلموا تسليما؛ جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت
يوحي بأن هذا كـان يف أوائـل العهـد          ،   إن هذا التصوير هلذه اموعة اليت تصفها النصوص       

  .. قوة - دلون التعاون مع املنافقنيالذين يتبا - وكان لليهود؛ يوم كان للنفاق صولة. باهلجرة
                                                 

 " . دار الشروق " .  " منهج متفرد " فصل " هذا الدين :  "  يراجع كتاب)1(
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قد يكونون مجاعة من     - إىل الطاغوت  -  وهؤالء الذين يريدون أن يتحاكموا إىل غري شريعة اهللا        
وقد يكونون مجاعة من اليهود الذين       - كما صرح بوصفهم يف اآلية الثانية من هذه اموعة         - املنافقني

 إىل التحاكم إىل كتاب اهللا فيها      - هم البعض أو أهل املدينة    حني جتد هلم أقضية مع بعض      - كانوا يدعون 
فريفضون ويتحاكمون إىل    - كما وقع يف بعض األقضية     - وإىل حكم الرسول أحيانا   ،  التوراة أحيانا .. 

يزعمون أم آمنوا مبا    :  " ولكننا نرجح الفرض األول لقوله فيهم      .. العرف اجلاهلي الذي كان سائدا    
واليهود مل يكونوا يسلمون أو يزعمون أم آمنوا مبـا أنـزل إىل              ..  " نزل من قبلك  أنزل إليك وما أ   

كمـا هـو   [  إمنا كان املنافقون هم الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليه وما أنزل من قبلـه        . الرسول
 . ]مقتضى العقيدة اإلسالمية من اإلميان بالرسل كلهم 

قبل أن ختضد شوكة اليهود يف بين قريظة ويف         . وىل للهجرة  وهذا مل يكن يقع إال يف السنوات األ       
 ! وقبل أن يتضاءل شأن املنافقني بانتهاء شأن اليهود يف املدينة. خيرب

حتديدا كامال دقيقا حامسا لشـرط اإلميـان        ،   على أية حال حنن جند يف هذه اموعة من اآليات         
وقـد   "  " يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت    "  وجند شهادة من اهللا بعدم إميان الذين      ،  وحد اإلسالم 

وال ؛ أم ال يدخلون يف اإلميـان  - بذاته العلية - كما جند قسما من اهللا سبحانه      " أمروا أن يكفروا به   
، طاعة الرضى . وينفذوا قضاءه ،  مث يطيعوا حكمه  . يف أقضيتهم  ع حيسبون مؤمنني حىت حيكموا الرسول    

  .. ولكن طمأنينة وارتضاء. ال عجزا واضطرارا،  هو التسليمالذي؛ وتنفيذ االرتياح القليب
يريـدون أن   . أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك                 " 

  ..  " ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا - وقد أمروا أن يكفروا به - يتحاكموا إىل الطاغوت
! ؟  مث يهدمون هذا الـزعم يف آن      . اإلميان .. يزعمون .. قوم..   أمل تر إىل هذا العجب العاجب     

مث ال يتحاكمون إىل ما أنزل إليك وما        .  " يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك          " قوم
يريـدون   .. وإىل حكم آخر، وإىل منهج آخر، إمنا يريدون أن يتحاكموا إىل شيء آخر   ؟  أنزل من قبلك  

وال ضابط لـه وال  . الذي ال يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        .. الطاغوت .. أن يتحاكموا إىل  
طاغوت بادعائه خاصـية مـن       .. طاغوت .. ومن مث فهو   .. مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك      ،  ميزان

وال ، وهم ال يفعلون هذا عن جهـل ! وطاغوت بأنه ال يقف عند ميزان مضبوط أيضا       . خواص األلوهية 
وقد أمـروا أن  :  " أن هذا الطاغوت حمرم التحاكم إليه، إمنا هم يعلمون يقينا ويعرفون متاما    .. عن ظن 

. ومن مث ال يستقيم ذلك الزعم     . بل هو العمد والقصد   . فليس يف األمر جهالة وال ظن      ..  " يكفروا به 
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م الضـالل الـذي ال      إمنا هو الشيطان الذي يريد      ! زعم أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك         
  .. يرجى منه مآب

  ..  " ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا " 
وهذا هو الدافع الذي يـدفعهم إىل       .  فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحاكم إىل الطاغوت        

 لعلـهم . هذا هو الدافع يكشفه هلـم     ! اخلروج من حد اإلميان وشرطه بإرادم التحاكم إىل الطاغوت        
 . لتعرف من حيرك هؤالء ويقف وراءهم كذلك، ويكشفه للجماعة املسلمة. يتنبهون فريجعوا

 ..  وميضي السياق يف وصف حاهلم إذا ما دعوا إىل ما أنزل اهللا إىل الرسول وما أنزل من قبلـه                  
 : ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به

 " يت املنافقني يصدون عنك صدودا    رأ،  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول      : وإذا قيل هلم   " 
 . 

ويأىب إال أن ينـاقض بـديهيات املنطـق         ! إن النفاق يأىب إال أن يكشف نفسه      !  يا سبحان اهللا  
  ... وإال ما كان نفاقا .. الفطري

فـإذا  . وإىل من آمن به، أن يتحاكم اإلنسان إىل ما آمن به   ،   إن املقتضى الفطري البديهي لإلميان    
ليتحاكم إىل أمـره  ، مث دعي إىل هذا الذي آمن به. وبالرسول وما أنزل إليه،  وما أنزل زعم أنه آمن باهللا   
فأما حني يصد ويأىب فهو خيالف البديهيـة        . كانت التلبيه الكاملة هي البديهية الفطرية     ؛  وشرعه ومنهجه 

 ! وينىب ء عن كذب الزعم الذي زعمه من اإلميان. ويكشف عن النفاق. الفطرية
مث . أولئك الذين يزعمون اإلميان باهللا ورسوله      - سبحانه - لبديهية الفطرية حياكم اهللا    وإىل هذه ا  

 ! بل يصدون عن ذلك املنهج حني يدعون إليه صدودا. ال يتحاكمون إىل منهج اهللا ورسوله
حني يقعون يف ورطة أو كارثة بسـبب عـدم     ؛   مث يعرض مظهرا من مظاهر النفاق يف سلوكهم       

ومعـاذيرهم  . أو بسبب ميلهم إىل التحاكم إىل الطاغوت      ؛  ىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول     تلبيتهم للدعوة إ  
 : وهي معاذير النفاق. عند ذلك
إن أردنـا إال    : مث جاؤوك حيلفون بـاهللا     - مبا قدمت أيديهم   - فكيف إذا أصابتهم مصيبة    " 

  ..  " إحسانا وتوفيقا
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حيث  - يومذاك - وسط اجلماعة املسلمة   وهذه املصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم يف         
فما يطيق اتمع املسلم أن يرى من بينه        . يصبحون معرضني للنبذ واملقاطعة واالزدراء يف الوسط املسلم       

؛ مث مييلون إىل التحاكم لغري شريعة اهللا      ؛  وبالرسول وما أنزل إليه   ،  ناسا يزعمون أم آمنوا باهللا وما أنزل      
وكل ما  . إمنا يقبل مثل هذا يف جمتمع ال إسالم له وال إميان           .. التحاكم إليها أو يصدون حني يدعون إىل      

 ! وكل ما له من اإلسالم دعوى وأمساء؛ له من اإلميان زعم كزعم هؤالء
ويعـودون  ؛  نتيجة التحاكم إىل غري نظام اهللا العـادل       ؛   أو قد تصيبهم املصيبة من ظلم يقع م       

 . يف قضية من قضاياهم؛  الطاغوتباخليبة والندامة من االحتكام إىل
  .. لعلهم يتفكرون ويهتدون.  أو قد تصيبهم املصيبة ابتالء من اهللا هلم

كيف ! فكيف يكون احلال حينئذ   : يسأل مستنكرا ،  فالنص القرآين ؛   وأياما ما كان سبب املصيبة    
 : ع يعودون إىل الرسول

   ... " حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا " 
حبقيقة  ع غري قادرين على مواجهة الرسول     .. حني يعودون شاعرين مبا فعلوا     ..  إا حال خمزية  

وقد يكون هنا هو     - أم ما أرادوا بالتحاكم إىل الطاغوت     : ويف الوقت ذاته حيلفون كاذبني    . دوافعهم
عن االحتكـام إىل    وهي دائما دعوى كل من حييدون       ! إال رغبة يف اإلحسان والتوفيق     - عرف اجلاهلية 

اليت تنشأ مـن االحتكـام إىل       ،  أم يريدون اتقاء اإلشكاالت واملتاعب واملصاعب     : منهج اهللا وشريعته  
إا حجـة    .. ويريدون التوفيق بني العناصر املختلفة واالجتاهات املختلفة والعقائد املختلفة        ! شريعة اهللا 

 ! هي هي دائما ويف كل حني .. افقني امللتوينوحجة املن - وهم غري مؤمنني - الذين يزعمون اإلميان
أنه يعلم حقيقـة مـا      ،  ع وخيرب رسوله . يكشف عنهم هذا الرداء املستعار     - سبحانه -  واهللا

 : والنصح هلم بالكف عن هذا االلتواء، ومع هذا يوجهه إىل أخذهم بالرفق. تنطوي عليه جواحنهم
 وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا     ،   عنهم وعظهم  فأعرض. أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوم       " 

 " ..  
. ويعتذرون ذه املعـاذير   ،  وحيتجون ذه احلجج  ؛   أولئك الذين خيفون حقيقة نواياهم وبواعثهم     

 - يف ذلك الوقـت    - ولكن السياسة اليت كانت متبعة     .. واهللا يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور     
  .. واطراد املوعظة والتعليم، وأخذهم بالرفق، نهممع املنافقني كانت هي اإلغضاء ع
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 :  والتعبري العجيب
 .  " قوال بليغا .. يف أنفسهم .. وقل هلم " 

 . ويستقر مباشرة يف القلوب، كأمنا القول يودع مباشرة يف األنفس ..  تعبري مصور
بعد كـل    ..  رسوله  وهو يرغبهم يف العودة والتوبة واالستقامة واالطمئنان إىل كنف اهللا وكنف          

حـني يـدعون إىل      ع ومن الصدود عن الرسـول    ؛  ما بدا منهم من امليل إىل اإلحتكام إىل الطاغوت        
واسـتغفارهم اهللا   ؛  والعودة إىل اهللا مل يفت اواا بعد      ،  فالتوبة باا مفتوح   .. التحاكم إىل اهللا والرسول   

وهي أن اهللا   : ذا كله يقرر القاعدة األساسية    ولكنه قبل ه  ! فيه القبول ،  واستغفار الرسول هلم  ،  من الذنب 
 ! وجمرد مرشدين! وال ليكونوا جمرد وعاظ. ال ليخالف عن أمرهم - بإذنه - قد أرسل رسله ليطاعوا

فاستغفروا ،  ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك     . وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا        " 
  ..  " ابا رحيمالوجدوا اهللا تو، واستغفر هلم الرسول، اهللا

 لتذهب يف اهلواء  . يلقي كلمته وميضي   " واعظ " إن الرسول ليس جمرد    ..  وهذه حقيقة هلا وزا   
أو كما يفهم الذين ال يفهمون      ؛  كما يقول املخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل        - بال سلطان  -

  " . الدين " مدلول
وأخالقهـا  ،  وقيمها،  وأوضاعها،  يالا وتنظيماا بتشك. منهج حياة واقعية  . إن الدين منهج حياة   

 . وعباداا وشعائرها كذلك. وآداا
وختضع له النفوس خضـوع     ،  سلطان حيقق املنهج  .  وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      

منهج اهللا  . يف حتقيق منهج الدين    - بإذنه ويف حدود شرعه    - واهللا أرسل رسله ليطاعوا    .. طاعة وتنفيذ 
 فتكون طاعته طاعة هللا   . بإذن اهللا ،  ليطاع،  وما من رسول إال أرسله اهللا     . ي أراده لتصريف هذه احلياة    الذ
ال يستقيم مع   ؛  فهذا وهم يف فهم الدين     .. والشعائر التعبدية ،  ومل يرسل الرسل رد التأثر الوجداين     .. 

وإال فما أهون دنيا كـل   .. ياةيف واقع احل، وهي إقامة منهج معني للحياة. حكمة اهللا من إرسال الرسل    
، يسـتهتر ـا املسـتهترون     . ال يعنيه إال أن يقول كلمته وميضي      . وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا     

 ! ! ! ويبتذهلا املبتذلون
وخالفة بعد ذلك   . ونظام وحكما . كان دعوة وبالغا   ..  ومن هنا كان تاريخ اإلسالم كما كان      

لتحقيق الطاعـة الدائمـة     . على تنفيذ الشريعة والنظام   ،  يعة والنظام تقوم بقوة الشر   ع عن رسول اهللا  
أو يقال  . اإلسالم: وليست هنالك صورة أخرى يقال هلا     . وحتقيق إرادة اهللا من إرسال الرسول     . للرسول
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مث ختتلف أشكال هذا الوضـع مـا        . حمققة يف وضع ويف تنظيم    ،  إال أن تكون طاعة للرسول    . الدين: هلا
وحتقيـق ملنـهج   ، استسالم ملنـهج اهللا  .. وحقيقتها اليت ال توجد بغريها    . أصلها الثابت ويبقى  ؛  ختتلف

[  باأللوهية - سبحانه - وإفراد هللا ،  وطاعة للرسول فيما بلغ عن اهللا     . وحتاكم إىل شريعة اهللا   . رسول اهللا 
ال يشـاركه فيـه     ،  ا هللا ومن مث إفراده باحلاكمية اليت جتعل التشريع ابتداء حق         ]شهادة أن ال إله إال اهللا       

فيما مل يرد فيه نص     ،  والرجوع إىل اهللا والرسول   . يف كثري وال قليل   . وعدم احتكام إىل الطاغوت   . سواه
  .. حني ختتلف فيه العقول؛ واألحوال الطارئه، من القضايا املستجدة
افقني إليها علـى    الفرصة اليت دعا اهللا املن    ،  مبيلهم عن هذا املنهج    " ظلموا أنفسهم  "  وأمام الذين 

  .. ورغبهم فيها - ع، عهد رسول اهللا
لوجـدوا  ،  واستغفر هلم الرسول  ،  فاستغفروا اهللا ،  جاؤوك - إذ ظلموا أنفسهم   - ولو أم  " 

  ..  " اهللا توابا رحيما
 - وهـو . واهللا رحيم يف كل وقت على من يـؤوب        .  واهللا تواب يف كل وقت على من يتوب       

 .. قبول التوبة وإفاضة الرمحة   ،  املستغفرين من الذنب  ،  ويعد العائدين إليه  . يصف نفسه بصفته   - سبحانه
وبقـي  . وقد انقضت فرصتها   ع كان لديهم فرصة استغفار الرسول    ،  والذين يتناوهلم هذا النص ابتداء    

  .. ومن عزم فليتقدم. فمن أراد فليقدم. ووعده قائما ال ينقض. باب اهللا مفتوحا ال يغلق
أنه ال يـؤمن    ،  بذاته العلية  - سبحانه - إذ يقسم اهللا  . ذلك اإليقاع احلاسم اجلازم    وأخريا جييء   

ليس يف صـدره    . مسلما بقضائه ،  مث ميضي راضيا حبكمه   . يف أمره كله   ع حىت حيكم رسول اهللا   ،  مؤمن
 : وال يف نفسه تلجلج يف قبوله، حرج منه
 جيدوا يف أنفسهم حرجـا ممـا        مث ال . فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم         " 
  ..  " ويسلموا تسليما، قضيت

ويقسـم عليـه    . يقرره اهللا سبحانه بنفسه   .  ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإلميان وحد اإلسالم       
 . وال تأويل ملؤول، فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحد اإلسالم. بذاته

وموقـوف علـى    ،  وهي أن هذا القول مرهون بزمان      .. رام اللهم إال مماحكة ال تستحق االحت     
 ! طائفة من الناس

فهـذه  . وال يفقه من التعبري القرآين قليال وال كـثريا        ؛  وهذا قول من ال يدرك من اإلسالم شيئا       
وليس هناك جمال    .. مطلقة من كل قيد   ؛  جاءت يف صورة قسم مؤكد    ؛  حقيقة كلية من حقائق اإلسالم    
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وإال مل  . إمنا هو حتكيم شريعته ومنهجـه     . هو حتكيم شخصه   ع أن حتكيم رسول اهللا   للوهم أو اإليهام ب   
 وذلك قول أشد املرتدين ارتدادا على عهد أىب بكـر          ع يبق لشريعة اهللا وسنة رسوله مكان بعد وفاته       

وهو جمرد عدم الطاعـة  . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثري. وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين      ا
 ! بعد الوفاة، وعدم قبول حكم رسول اهللا فيها؛ يف حكم الزكاة،  ورسولههللا

فانـه ال    .. أن يتحاكم الناس إىل شريعة اهللا وحكم رسوله        " اإلسالم "  وإذا كان يكفي إلثبات   
يف ،  وإسالم القلـب واجلنـان    ،  والقبول القليب ،  ما مل يصحبه الرضى النفسي    ،  هذا " اإلميان " يكفي يف 
 ! اطمئنان

! وأين هي من اإلميان   ؛  فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم      .. وهذا هو اإلميان   ..  هذا هو اإلسالم  
 ! قبل ادعاء اإلسالم وادعاء اإلميان

|     |     | 
: يعود ليقول ،  وقبل الرضى والتسليم بقضائه    ع وبعد أن يقرر أن ال إميان قبل حتكيم رسول اهللا         

وهـذا   - ال لسـواها   - حتاكموا إليها : هذه الشريعة اليت يقال هلم    و؛  إن هذا املنهج الذي يدعون إليه     
إنه ال   .. وقضاء رحيم ،  وشريعة مسحة ،  إنه منهج ميسر   ... القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به      

فـاهللا   .. وال يكلفهم التضحية بعزيز عليهم    ؛  وال يكلفهم عنتا يشق عليهم    ؛  يكلفهم شيئا فوق طاقتهم   
ما أداها إال قليـل     ،  واهللا يعلم أم لو كلفوا تكاليف شاقة      . ويرحم هذا الضعف  ؛  نسانيعلم ضعف اإل  

، ومن مث مل يكتب عليهم ما يشق       .. وال يريد هلم أن يقعوا يف املعصية      ،  وهو ال يريد هلم العنت     .. منهم
؛  كتبها اهللا علـيهم    ولو أم استجابوا للتكاليف اليسرية اليت     . وما يدعو الكثريين منهم للتقصري واملعصية     

كما ،  وألعام اهللا باهلدى  ؛  لنالوا خريا عظيما يف الدنيا واآلخرة     ؛  واستمعوا للموعظة اليت يعظهم اهللا ا     
 : يف حدود الطاقة، يعني كل من جياهد للهدى بالعزم والقصد والعمل واإلرادة

 إال قليل منهم   - علوهأو اخرجوا من دياركم ما ف     ،  ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم       " 
؛ وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيمـا      ؛  لكان خريا هلم وأشد تثبيتا    ،  ولو أم فعلوا ما يوعظون به      -

  ..  " وهلديناهم صراطا مستقيما
اليت ال  ،  إنه ال حيتاج للعزائم اخلارقة الفائقة     .  إن هذا املنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية         

والنـاس  . إنه جاء للناس مجيعا   . وهذا الدين مل جييء هلذه القلة القليلة      . قلة من البشر  توجد عادة إال يف ال    
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وهذا الدين ييسر هلم مجيعـا أن       . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف     . وطبقات،  وألوان،  معادن
 . وأن يكفوا عن املعاصي اليت ى عنها، يؤدوا الطاعات املطلوبة فيه

اليت لو كتبت عليهم ما فعلـها إال    ،  مثالن للتكاليف الشاقة   ..  من الديار  واخلروج،   وقتل النفس 
وأن ينكـل عنـها     ؛  وهي مل تكتب ألنه ليس املراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس            . قليل منهم 
وأن يشمل موكب اإلميان كل النفوس      ،  وأن يقدر عليها اجلميع   ،  بل املراد أن يؤديها اجلميع    . عامة الناس 

وأن ؛ وطبقات االسـتعدادات ، وطبقات اهلمم، وأن ينتظم اتمع املسلم طبقات النفوس؛ سوية العادية ال
 ! يف أثناء سري املوكب احلافل الشامل العريض، ينميها مجيعا ويرقيها

ملا : عن أىب إسحاق السبيعي قال    ،  عن إمساعيل ،  حدثنا املثىن إسحاق أبو األزهر    :  قال ابن جريج  
واحلمـد هللا   ،  لو أمرنا لفعلنا  : قال رجل : اآلية ...  "  أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم      ولو:  " نزلت

إن من أميت لرجاال اإلميان أثبت يف قلـوم مـن اجلبـال             :  " فقال ع فبلغ ذلك النيب   .. الذي عافانا 
  " . الرواسي

. اهللا بن الـزبري   عن عمه عامر بن عبد    . عن مصعب بن ثابت    - بإسناده -  وروى ابن أيب حامت   
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلـوه إال قليـل                  " ملا نزلت : قال
  " . لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم:  " ع قال رسول اهللا " منهم

ا ولو أن :  " هذه اآلية  ع ملا تال رسول اهللا   : قال: عن شريح بن عبيد    - بإسناده -  ويف رواية له  
:  " فقال،  بيده إىل عبداهللا ابن رواحة     ع أشار رسول اهللا  ،  اآلية "  ... كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم    

  " : لكان هذا من أولئك القليل، لو أن اهللا كتب هذا
ويعرف من خصائص كل منهم ما      ؛  يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة      ع  وكان رسول اهللا  

بكل واحد   ع يف السرية من هذا الكثري من الشواهد على خربة الرسول         و! ال يعرفه كل منهم عن نفسه     
خربة القائد البصري بكل ما حوله ومن        .. وخربته كذلك بالرجال والقبائل اليت كانت حتاربه      ؛  من رجاله 

 . مل تدرس بعد الدراسة الواجبة .. يف دقة عجيبة .. حوله
كان يعرف أن يف أمته مـن ينـهض          ع ولكن موضوعنا أن رسول اهللا    .  وليس هذا موضوعنا  

ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين مل جييء هلذه القلة املمتـازة يف             . بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم    
فلـم  ؛  وحدود طاقتـه  ؛  الذي خلقه  " اإلنسان " يعلم طبيعة هذا   - سبحانه - وكان اهللا . البشرية كلها 
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، حـني تصـح العزميـة   ؛ إال ما هو ميسر للجميع، يكتب على الناس يف الدين الذي جاء للبشر أمجعني    
 . وال يستهتر وال يستهني، وينوي العبد الطاعة، وتعتدل الفطرة

الـيت تـدعو اإلنسـان إىل       ؛  يف مواجهة الدعوات اهلدامة   ؛   وتقرير هذه احلقيقة ذو أمهية خاصة     
وطبيعته وفطرتـه   ،  إلنسانا " واقع " حبجة أن هذا هو   ! والتلبط يف الوحل كالدود   ،  االحنالل واحليوانية 

، وإذا ض بتكاليفها فـرد    ؛  مل جتيء لتحقق يف واقع األرض      " مثالية " وأن الدين دعوة  ! وحدود طاقته 
 ! فإن مائة ال يطيقون

وال تعلم منـه     " اإلنسان " ألا ال تفهم   .. وجاهلة ثالثا ؛  وخادعة ثانيا ؛   هذه دعوى كاذبة أوال   
أا داخلة يف مقدور اإلنسان      - سبحانه - وهو يعلم ؛   تكاليف الدين  الذي فرض عليه  ،  ما يعلمه خالقه  

 ! ألن الدين مل جييء للقالئل املمتازين. العادي
وعندئذ يكون ما   . والبدء يف الطريق  . وإخالص النية  - عزمية الفرد العادي   -  وإن هي إال العزمية   

 : يعد اهللا به العاملني
وإذا آلتيناهم من لـدنا أجـرا       . ن خريا هلم وأشد تثبيتا    ولو أم فعلوا ما يوعظون به لكا       " 
  ..  " وهلديناهم صراطا مستقيما. عظيما

. ويتبعه األجر العظـيم . ويتبعه التثبيت على املضي يف الطريق     . يتبعه العون من اهللا   ،   فمجرد البدء 
؛ عبـاده  - سبحانه وتعاىل  - فما خيدع اهللا   .. وصدق اهللا العظيم   .. وتتبعه اهلداية إىل الطريق املستقيم    

 ؟  " ومن أصدق من اهللا حديثًا ..  " وال حيدثهم إال حديث الصدق؛ وال يعدهم وعدا ال يفي هلم به
ليس هو جتميع الرخص كلـها يف       . هو الترخص  - يف هذا املنهج   -  يف الوقت ذاته ليس اليسر    

 هي األصل والرخص للمالبسـات  والعزائم. فهذا الدين عزائم ورخص. هذا الدين وجعلها منهج احلياة   
 " يعمـدون إىل  ،  الذين يريدون دعوة الناس إىل هذا الـدين       ،  وبعض املخلصني حسين النية    .. الطارئة
انظروا كم هو ميسر هذا     : ويقولون هلم . على أا هي هذا الدين    ،  فيجمعوا ويقدموا للناس   " الرخص

هلـذه   " منافـذ  " يبحثون عـن  ،  ت اجلماهري وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوا      ! الدين
 ! وجيعلون هذه املنافذ هي الدين؛ الشهوات من خالل األحكام والنصوص
ميسر للناس يقدر عليه الفرد     . برخصه وعزائمة . إمنا هو جبملته  .  وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك     

ا يبلغ متام كمالـه الـذايت يف   كم - يف حدود بشريته - ويبلغ فيه متام كماله الذايت. حني يعزم ،  العادي
 وال تكون كلها ذات طعم واحد      .. العنب واخلوخ والكمثرى والتوت والتني والقثاء     : احلديقة الواحدة 
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إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع        - حني يبلغ نضجه الذايت    - إنه غري ناضج  : وال يقال عن أحدها   .. 
 ! اآلخر

، وينبت التفـاح والربقـوق    ،  وينبت الزيتون والرمان  ؛  ء يف حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثا      
 ويبلغ كماله املقدر له   . ولكنه كله ينضج   .. خمتلفة طعومه ورتبه  ؛  وينضج كله  ... وينبت العنب والتني  

  .. )1(وتيسري اهللا  .. برعاية اهللا .. يف حقل اهللا .. إا زرعة اهللا.. 
|     |     | 

؛ واستجاشـة القلـوب   ؛  يعود السياق إىل الترغيـب    ،   هذا الدرس  واية،  ويف اية هذه اجلولة   
 . متاع الصحبة يف اآلخرة للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني .. والتلويح لألرواح باملتاع احلبيب

فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء          ،  ومن يطع اهللا والرسول    " 
  ..  " وكفى باهللا عليما، ذلك الفضل من اهللا! ئك رفيقاوحسن أول. والصاحلني

وفيه بذرة من صالح وفيه أثـارة       ؛  فيه ذرة من خري   ،   إا اللمسة اليت تستجيش مشاعر كل قلب      
 .. وهذه الصحبة هلذا الرهط العلـوي  .. يف جوار اهللا الكرمي، من التطلع إىل مقام كرمي يف صحبة كرمية  

إمنا هو الفضل الواسـع      .. ا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن يناهلا        فم. إمنا هي من فضل اهللا    
 . الغامر الفائض العميم

؛ وهم يتشوقون إىل صحبته يف اآلخـرة       ع  وحيسن هنا أن نعيش حلظات مع صحابة رسول اهللا        
: ه اآلية فترتل هذ . بني ظهرانيهم  ع وهو .. وفيهم من يبلغ به الوجد أال ميسك نفسه عند تصور فراقه          

 : واللهفة الشفيفة. الوجد النبيل .. وتبل هذه اللهفة؛ فتندي هذا الوجد
عن سعيد بن   ،  عن جعفر بن أىب املغرية    ،  حدثنا يعقوب السقمي  ،  حدثنا ابن محيد  : قال ابن جرير  

مـا يل  . يا فالن :  " ع فقال له النىب  . وهو حمزون  ع جاء رجل من األنصار إىل رسول اهللا      : قال. جبري
. حنن نغدو عليك ونروح   : قال" ؟    ما هو :  " فقال. شيء فكرت فيه  . يا نيب اهللا  : فقال" ؟    اك حمزونا أر

فأتاه . شيئًا ع فلم يرد عليه النيب    .. فال نصل إليك  ،  وغدا ترفع مع النبيني   . وجنالسك،  ننظر إىل وجهك  
، اآليـة  "  .. عليهم من النبيني  ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا          :  " جربيل ذه اآلية  

 . فبشره ع فبعث النيب

                                                 
 " . دار الشروق " .  " هذا الدين :  " يف كتاب" منهج ميسر :  " يراجع فصل )1(
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جاء رجـل إىل    :  " قالت ل عن عائشة  - بإسناده -  وقد رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعا      
. وأحب إيل من ولـدي    ،  وأحب إىل من أهلي   ،  إنك أحب إيل من نفسي    . يا رسول اهللا  : فقال ع النيب

وإذا ذكرت مويت وموتك عرفـت      .  آتيك فأنظر إليك   فما أصرب حىت  ،  فأذكرك،  وإين ألكون يف البيت   
حىت  ع فلم يرد عليه النيب   . وإن دخلت اجلنة خشيت أال أراك     ،  أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني      

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء              :  " نزلت
  ..  " والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

عن أىب سلمة بن    ،  عن حيىي بن كثري   ،  عن األوزاعي ،   ويف صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد       
فأتيتـه بوضـوئه     ع كنت أبيت عند رسول اهللا    : أنه قال ،  عن ربيعة بن كعب األسلمي    ،  عبد الرمحن 

 " . ذلكأو غري   :  " فقال. فقلت يا رسول اهللا أسألك مرافقتك يف اجلنة        " . سل:  " فقال يل . وحاجته
  " . فأعين على نفسك بكثرة السجود:  " قال. هو ذاك: قلت

سـئل عـن     ع  ويف صحيح البخاري من طرق متواترة عن مجاعة من الصحابة أن رسول اهللا            
فمـا فـرح املسـلمون    : قال أنس "  .. املرء مع من أحب:  " فقال، الرجل حيب القوم وملا يلحق م   

  .. فرحهم ذا احلديث
وقد ذاقوا طعم الصحبة يف      .. أمر الصحبة يف اآلخرة    .. األمر يشغل قلوم وأرواحهم    لقد كان   

ويف احلديث األخري أمـل وطمأنينـة        .. وإنه ألمر يشغل كل قلب ذاق حمبة هذا الرسول الكرمي         ! الدنيا
  ... ونور

|     |     | 
 وِإنَّ ِمـنكُم لَمـن      71 ثُباٍت أَِو انِفرواْ جِميعا      يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ      + 

 ولَِئن أَصابكُم فَضلٌ    72لَّيبطِّئَن فَِإنْ أَصابتكُم مِصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللّه علَي ِإذْ لَم أَكُن معهم شِهيدا               
 فَلْيقَاِتلْ ِفي   73م وبينه مودةٌ يا لَيتِني كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عِظيما           من اهللا لَيقُولَن كَأَن لَّم تكُن بينكُ      

سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه                 
 وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنسـاء والِْولْـداِن               74عِظيما  أَجرا  

              اجا وِليو نكا ِمن لَّدل لَّنعاجا ولُهِة الظَّاِلِم أَهيـِذِه الْقَره ا ِمننِرجا أَخنبقُولُونَ ري ا ِمـن    الَِّذينل لَّنع
 الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سـِبيِل الطَّـاغُوِت               75لَّدنك نِصريا   

يلَ لَهم كُفُّواْ أَيـِديكُم      أَلَم تر ِإلَى الَِّذين قِ     76فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا         
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                ِة اللِّه أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ ِإذَا فَِريقالِْقت ِهملَيع ا كُِتبكَاةَ فَلَمواْ الزآتالَةَ وواْ الصأَِقيمو
وال أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب قُلْ متـاع الـدنيا قَِليـلٌ            أَشد خشيةً وقَالُواْ ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ لَ        

 أَينما تكُونواْ يدِرككُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بـروٍج          77واآلِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً        
 هـِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تِصبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هـِذِه ِمن ِعنِدك قُـلْ  مشيدٍة وِإن تِصبهم حسنةٌ يقُولُواْ  

 ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللّـِه        78كُل من ِعنِد اللِّه فَما ِلهـؤالء الْقَوِم الَ يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثًا            
 من يِطِع الرسولَ    79فَِمن نفِْسك وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى ِباللِّه شِهيدا         وما أَصابك ِمن سيئٍَة     

 ويقُولُونَ طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك بيـت     80فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا          
 كَفَـى ِباللّـِه                 طَآِئفَةٌ ملَى اللِّه وكَّلْ عوتو مهنع ِرضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي اللّهقُولُ والَِّذي ت رغَي مهن
ِإذَا  و 82 أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِتالَفًـا كَـِثريا                 81وِكيالً  

                   ـهِلملَع مهِر ِمـنِلي اَألمِإلَى أُووِل وسِإلَى الر وهدر لَوواْ ِبِه وِف أَذَاعوِن أَِو الْخاَألم نم رأَم ماءهج
 فَقَاِتـلْ ِفـي     83 ِإالَّ قَِليالً    الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم ولَوالَ فَضلُ اللِّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ         

                  ـدأَش اللّهواْ وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسِإالَّ ن كَلَّفِبيِل اللِّه الَ تس
 منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه         من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نِصيب       84بأْسا وأَشد تنِكيالً    

 وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَو ردوهـا ِإنَّ           85ِكفْلٌ منها وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيٍء مِقيتا         
  _86اللّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيبا 

|     ||      
رمبا كـان    .. نزلت يف وقت مبكر   ،  نرجح أن تكون جمموعة هذه اآليات الواردة يف هذا الدرس         

. فصورة الصف املسلم اليت تبدو من خالل هذه اآليات توحي ذا          . وقبل اخلندق ،  ذلك بعد غزوة أحد   
توحي بـأن   و! أو مل تؤمن إمنا هي تنافق     ؛  مل تنضج بعد  ،  توحي بوجود مجاعات منوعة يف داخل الصف      

لينـهض  ،  ومن االستنهاض والتشـجيع   ،  الصف كان يف حاجة إىل جهود ضخمة من التربية والتوجيه         
سـواء يف  . واالرتفاع إىل مسـتوى هـذه املهمـة   ؛ باملهمة الضخمة امللقاة على عاتق اجلماعة املسلمة     

 . أو يف خوض املعركة مع املعسكرات املعادية؛ التصورات االعتقادية
حقيقة أنه كان يف هذا الصف مـن النمـاذج          . رره ال يطعن يف احلقيقة األخرى      وهذا الذي نق  

ولكننا إمنا نتحـدث   .. ووصل .. وصعد املرتقى إىل هذه القمة؛ املسلمة من استوى على القمة السامقة     
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وهو يف هذه احلالة حيتاج إىل اجلهـد        ؛  وكبناء خمتلط ولكنه غري متجانس    . ككل " الصف املسلم  " عن
 . مما هو ظاهر يف هذه التوجيهات القرآنية الكثرية؛ لتسويته وتنسيقهاجلاهد 

يف ،  جيعلنا نعيش مع اجلماعة املسـلمة     ،   والتدقيق يف املالمح اليت تبدو من خالل هذه التوجيهات        
ونرى كيـف كـان     . ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة     ! صورا البشرية اليت كثريا ما ننساها     

ركة مع الضعف البشري ومع رواسب اجلاهلية ومع املعسكرات املعاديـة يف وقـت              القرآن خيوض املع  
ونرى طرفا مـن     - وهو يعمل يف النفوس احلية يف عامل الواقع        - ونرى منهج القرآن يف التربية    . واحد

املتخلفـة  ،  املختلفـة الـدرجات    - حىت انتهى ذه اموعـة    ،  اجلهد املوصول الذي بذله هذا املنهج     
الذي نشـهده يف    ،  إىل ذلك التناسق والتكامل واالرتفاع     - امللتقطة ابتداء من سفح اجلاهلية     ،السمات

 ! بقدر ما تسمح به الفطرة البشرية كذلك ع أواخر أيام الرسول
  .. يفيدنا كثريا ..  وهذا يفيدنا

. قـوة وما حتمله من استعدادات الضعف واستعدادات ال      ،   يفيدنا يف إدراك طبيعة النفس البشرية     
  .. باملنهج القرآين ع اجلماعة اليت رباها رسول اهللا .. متمثلة يف خري اجلماعات

وكيف كـان  ؛ وكيف كان يأخذ هذه النفوس ؛   ويفيدنا يف إدراك طبيعة املنهج القرآين يف التربية       
حيـث نـراه   . الذي حيتوي على مناذج شىت من مستويات شىت    ،  وكيف كان ينسق الصف   ؛  يتلطف هلا 
  .. ! على الطبيعة .. ل يف عامل الواقعوهو يعم

ممثلة يف تلـك    ،  على واقع النفس البشرية   ؛   ويفيدنا يف أن نقيس حالنا وحال اموعات البشرية       
! فنترك العالج واحملاولـة   ،  كي ال نيأس من أنفسنا حني نطلع على مواضع الضعف          .. اجلماعة املختارة 

ال مطمع لنا يف حماولـة      ،  جمرد حلم طائر يف خيالنا     - اعلى كل فضله   - وكي ال تبقى اجلماعة األوىل    
 ! إىل القمة السامقة، يف املرتقى الصاعد، من السفح اهلابط. السري على خطاها

نكون قد جنينا خريا كثريا إن       - من احلياة يف ظالل القرآن     - حني خنرج ا  ،   وكل هذه ذخرية  
  .. شاء اهللا

 : ذا الدرس يبدو لنا أنه كان يف الصف املسلم يومذاكإن من خالل هذه اموعة من آيات ه
مث حيسبها غنيمة إذا مل خيرج      . ومن يبطى ء غريه   ،  من يبطى ء نفسه عن اجلهاد يف سبيل اهللا         " أ " 

ألنه مل يكن   ،  كما يعدها خسارة إذا مل خيرج فغنم املسلمون       ! على حني أصابت املسلمني مصيبة    ،  فسلم
 !  يشتري الدنيا باآلخرةوبذلك! له سهم يف الغنيمة
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وممن كانت تأخذهم احلماسة للقتال ودفع العـدوان         - وكان فيه من املهاجرين أنفسهم     " ب " 
ويـتمىن  ؛  من يأخذهم اجلزع حينما كتب عليهم القتال يف املدينة         - مكفوفون عن القتال  ،  وهم يف مكة  

 ! ومل يكتب عليهم القتال اآلن، لو أن اهللا أمهلهم إىل أجل
إىل  - حني تصـيبه   - ويرجع السيئة ؛  إىل اهللا  - حني تصيبه  - ومن كان يرجع احلسنة    " ج " 

 ! ولكن لتجريح القيادة والتطري ا؛ ال لشدة إميانه باهللا طبعا ع النيب
فإذا خرج بيت هو ومن لف لفه غري الذي          ع يف حضرة الرسول  ،  طاعة: ومن كان يقول   " د " 

 ! يقول
قبـل أن   ،  حمدثا ا ما حيدثه من البلبـة      ؛  فيذيع ا يف الصف   ،   الشائعات ومن كان يتناول   " ه " 
 ! من القيادة اليت يتبعها، يتثبت منها
ويظـن أن  . ومن كان يشك يف أن مصدر هذه األوامر والتوجيهات كلها هو اهللا سبحانه         " و " 

 ! ال مما أوحي له به ع بعضها من عند النيب
حىت لتنقسـم    - كما سيأيت يف مطلع الدرس التايل      - ملنافقنيومن كان يدافع عن بعض ا      " ز " 

من [  مما يوحي بعدم التناسق يف التصور اإلمياين ويف التنظيم القيادي          .. اجلماعة املسلمة يف أمرهم فئتني    
  .. ]ناحية عدم فهم اموع لوظيفة القيادة وعالقتهم ا يف مثل هذه الشؤون 

، وضعاف اإلميـان  . املنافقني: أو جمموعتني ؛  ة واحدة من املنافقني    وقد يكون هؤالء مجيعا جمموع    
ولكن وجود تلك اموعة أو      .. ولو كان بعضهم من املهاجرين     - الذين مل تنضج شخصيتهم اإلميانية    
ويف مكة من   ،  وهو يواجه العداوات احمليطة به يف املدينة من اليهود         - هاتني اموعتني يف الصف املسلم    

حتتـاج إىل   ؛  من شأنه أن حيدث خلخلة يف الصف       .. ويف اجلزيرة العربية كلها من املتربصني     ،  املشركني
 ! وإىل جهاد طويل، تربية طويلة

وعالجا لكل خبيئة يف النفس     . ومن هذه التربية  ،   وحنن نرى يف هذا الدرس مناذج من هذا اجلهاد        
الـذي  ،  قائد هذا الصـف    ع  النيب يتمثل يف صرب  ،  ويف صرب كذلك  ،  ويف عمق ،  يف دقة . أو يف الصف  

 : يتوىل تربيته باملنهج القرآين
بـل  . للسرايا أو املهام اجلهاديـة    ،  فال خيرج ااهدون املؤمنون فرادى    ،  نرى األمر باحلذر   " أ " 
ألن األرض حـوهلم    . أو خيرجون مجيعا يف جيش متكامـل       .. أي سرايا أو فصائل    " ثبات " خيرجون
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أو ممن يؤويهم املنـافقون     ،  والكمني قد يكون كامنا بينهم من املنافقني      ،  م شىت والعداوات حوهل ! ملغمة
 ! واليهود من عيون األعداء املتربصني

والتلون مـن   ؛  وحب املنفعة القريبة  ؛  ونرى تصويرا منفرا للمبطئني يبدو فيه سقوط اهلمة        " ب " 
لئك الذين كانوا شديدي    وكذلك نرى التعجيب من حال أو     ! حسب اختالف األحوال  ،  حال إىل حال  

 . فلما كتب عليهم يف املدينة عراهم اجلزع، التحمس يف مكة للقتال
ومـن  :  " وإحدى احلسـنيني  ،  باألجر العظيم ،  ونرى وعد اهللا ملن يقاتلون يف سبيل اهللا        " ج " 

  ..  " يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
يف القتال الذي يدفعهم    ،  ونبل الغاية ،  وارتفاع اهلدف ،   لشرف القصد  ونرى تصوير القرآن   " د " 

ربنا أخرجنا مـن    : الذين يقولون ،  يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان        ..  " إليه
  ..  " واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصريا، هذه القرية الظامل أهلها

إىل جانـب   ؛   القرآن ألحقية الغاية اليت جياهد هلا الذين آمنوا وقوة السند          كما نرى تصوير   " ه " 
والذين كفـروا   ،  الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا     :  " بطالن غاية الذين كفروا وضعف سندهم فيها      

  ..  " فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفًا. يقاتلون يف سبيل الطاغوت
اليت تنشأ عنها املشاعر الفاسدة والسلوك      ،  جلة املنهج القرآين للتصورات الفاسدة    ونرى معا  " و " 
:  " مرة يف بيان حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخـرة        .. وذلك بتصحيح هذه التصورات االعتقادية    . الضعيف

ـ      ..  " وال تظلمون فتيلًا  ،  واآلخرة خري ملن اتقى   ،  متاع الدنيا قليل  : قل وت ومرة يف تقرير حتمية امل
أينما تكونـوا يـدرككم   :  " ومهما ينكل عن اجلهاد، مهما يتخذ املرء من االحتياط؛ ونفاذ املقدر فيه  

وإن تصبهم  :  " ومرة يف تقرير حقيقة قدر اهللا وعمل اإلنسان        ..  " ولو كنتم يف بروج مشيدة    ،  املوت
فما . كل من عند اهللا   : قل. هذه من عندك  : وإن تصبهم سيئة يقولوا   . هذه من عند اهللا   : حسنة يقولوا 

وما أصابك من سيئة فمـن      ،  ما أصابك من حسنة فمن اهللا     ؟  هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا     
  ..  " نفسك

. وأن طاعته من طاعته    ع ورسوله - سبحانه - ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بني اهللا       " ز " 
:  الدالة على وحدة مصدره   ،  لوحدة الكاملة فيه  ويدعوهم إىل تدبر ا   ؛  ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده      

ولو كان من عند غري اهللا لوجـدوا       ؟  أفال يتدبرون القرآن   ..  "  " من يطع الرسول فقد أطاع اهللا     " 
 .  " فيه اختالفا كثريا
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املتفق مع  ،  يوجههم إىل الطريق األسلم    - بعد أن يصف حال املرجفني باألنباء      - مث نراه  " ح " 
لعلمـه الـذين    ،  ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منـهم        :  " ظيم القيادي للجماعة  قاعدة التن 

  ..  " يستنبطونه منهم
ولـوال  :  " وهو يذكرهم فضل اهللا عليهم يف هدايتهم      ،  وحيذرهم من عاقبة هذا الطريق     " ط " 

  ..  " فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليلًا
والـيت  ؛  مدى اخللخلة اليت كانت تنشئها هذه الظواهر يف اجلماعة املسـلمة           ونستطيع أن ندرك    

 يأمر نبيـه   - سبحانه - حني نسمع اهللا   .. املنوع األساليب ،  كانت حتتاج إىل مثل هذا اجلهد املوصول      
: فيكون مسئوال عن نفسه فحسب    . وأن حيرض املؤمنني على القتال     - ولو كان وحيدا   - بأن جياهد  ع

عسـى اهللا أن    ،  وحرض املؤمنني  - ال تكلف إال نفسك    - فقاتل يف سبيل اهللا   :  "  املعركة واهللا يتوىل 
ويف هذا األسلوب ما فيه مـن استجاشـة      ..  " يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأسا وأشد تنكيلًا        

 .  .والثقة ببأس اهللا وقوته، بقدر ما فيه من استجاشة األمل يف النصر؛ واستثارة اهلمم، القلوب
وكان أوهلا ميدان النفس ضد     .  لقد كان القرآن خيوض املعركة باجلماعة املسلمة يف ميادين كثرية         

حىت ولو مل يكن صـادرا       - والضعف البشري ،  اهلواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب اجلاهلية     
 التناسـق يف    مث إىل مرتبـة   ،  وكان يسوسها مبنهجه الرباين لتصل إىل مرتبة القوة        - عن نفاق أو احنراف   

ال يغنيهـا   ،  فاجلماعة حني يوجد فيها األقوياء كل القـوة       . وهذه غاية أبعد وأطول أمدا    . الصف املسلم 
 .. وال بد من التناسق مع اختالف املسـتويات        .. إذا وجدت اللبنات املخلخلة يف الصف بكثرة      ،  هذا

 . وهي تواجه املعارك الكبرية
 : تفصيليةواآلن نأخذ يف مواجهة النصوص مواجهة 

|     |     | 
. وإن منكم ملن ليبطـئن   . أو انفروا مجيعا  ،  فانفروا ثبات . يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم      " 

ولئن أصابكم فضـل مـن اهللا       . إذ مل أكن معهم شهيدا    ،  قد أنعم اهللا علي   : فإن أصابتكم مصيبة قال   
  ..  " فأفوز فوزا عظيما، يا ليتين كنت معهم - كأن مل تكن بينكم وبينه مودة - ليقولن

وإن . وتبني هلم الطريق  ،  اليت ترسم هلم املنهج   ،  الوصية من القيادة العليا   :  إا الوصية للذين آمنوا   
 - بصفة عامة طبعا   - فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمني    ؛  وهو يراجع القرآن الكرمي   ،  اإلنسان ليعجب 

ففي اآلية األخرى يقـول للـذين        " . جية املعركة استراتي " اخلطة العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم      
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فريسم اخلطة  .  " وليجدوا فيكم غلظة  ،  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار        :  " أمنوا
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا      :  " ويف هذه اآلية يقول للذين آمنوا     . العامة للحركة اإلسالمية  

ويف سورة األنفـال جوانـب       " . التاكتيك "  من اخلطة التنفيذية أو ما يسمى      وهي تبني ناحية   " مجيعا
 .  " اآليات ... فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرون:  " كذلك يف اآليات

وال يعلمهـم اآلداب    ؛   وهكذا جند هذا الكتاب ال يعلم املسلمني العبادات والشعائر فحسـب          
. إمنا هو يأخذ حيام كلها مجلة     ! ا يتصور الناس الدين ذلك التصور املسكني      كم - واألخالق فحسب 

الوصاية التامـة    - حبق - ومن مث يطلب   .. ويعرض لكل ما تتعرض له حياة الناس من مالبسات واقعية         
 أقل من أن تكون حياته جبملتـها      ،  وال يقبل من الفرد املسلم وال من اتمع املسلم        ؛  على احلياة البشرية  

وال مـن  ، وعلى وجه التحديد ال يقبل من الفرد املسـلم . وحتت تصرفه وتوجيهه، من صنع هذا املنهج  
، وللشعائر والعبـادات  ،  منهجا للحياة الشخصية  : اتمع املسلم أن جيعل حلياته مناهج متعددة املصادر       

ماعيـة والسياسـية    ومنهجا للمعامالت االقتصادية واالجت   . مستمدا من كتاب اهللا   ،  واألخالق واآلداب 
إن مهمة التفكري البشـري     ! أو من تفكري بشري على اإلطالق     ؛  مستمدا من كتاب أحد آخر    ،  والدولية

 وأقضيتها املتطورة ،  أن تستنبط من كتاب اهللا ومنهجة أحكاما تفصيلية تطبيقية ألحداث احلياة املتجددة           
وإال فـال أميـان     . وال شيء وراء ذلك    - بالطريقة اليت رمسها اهللا يف الدرس السابق من هذه السورة          -

ومل ، ألن الذين يفعلون ذلك مل يـدخلوا بعـد يف اإلميـان   ، ال إميان ابتداء وال إسالم    . أصال وال إسالم  
، اليت ينشأ منها أن ال حـاكم إال اهللا        ،  شهادة أن ال إله إال اهللا     : ويف أوهلا . يعترفوا بعد بأركان اإلسالم   

 . وأن ال مشرع إال اهللا
املناسـبة ملـوقفهم   ؛  هو ذا كتاب اهللا يرسم للمسلمني جانبا من اخلطة التنفيذية للمعركـة        وها

وهـو  . واملنافقني وحلفائهم اليهود يف الـداخل     . ولوجودهم بني العداوات الكثرية يف اخلارج     . حينذاك
 : حيذرهم ابتداء

  ..  " يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم " 
الـذين سـريد    ،  وخباصة املندسني يف الصفوف من املبطـئني       . خذو حذركم من عدوكم مجيعا    

 : ذكرهم يف اآلية
  ..  " فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا " 
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ولكن اخرجوا جمموعـات  . واملقصود ال خترجوا للجهاد فرادى     .. أي جمموعة : مجيع ثبة .  ثبات
املبثوثـون يف   ،  دهم اإلعداء ذلك أن اآلحاد قد يتصي     .. حسب طبيعة املعركة   .. أو اجليش كله  ،  صغرية

، وهم كانوا كـذلك    .. وخباصة إذا كان هؤالء األعداء منبثني يف قلب املعسكر اإلسالمي         . كل مكان 
 . يف قلب املدينة، ويف اليهود، ممثلني يف املنافقني

. قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا        : فإن أصابتكم مصيبة قال   . وإن منكم ملن ليبطئن    " 
يا ليتين كنت معهم فـأفوز       - كأن مل تكن بينكم وبينه مودة      - صابكم فضل من اهللا ليقولن    ولئن أ 

  ..  " فوزا عظيما
 - كما هو واقـع    - وال ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم    . أو انفروا مجيعا  .  انفروا مجاعات نظامية  

سواء كانوا  ؛  ملخذلنيولكن كذلك من املعوقني املبطئني ا     ؛  ال من العدو اخلارجي وحده    . وخذوا حذركم 
وهو الذي يقع عادة من املخـذلني       ؛  أو يبطئون غريهم معهم    - أي يقعدون متثاقلني   - يبطئون أنفسهم 

 ! املثبطني
وإن اللسـان ليتعثـر يف حروفهـا    ؛ خمتارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثـر    " ليبطئن "  ولفظة

ر احلركة النفسية املصاحبة هلا تصـويرا       وإا لتصو ؛  وهو يشدها شدا  ،  حىت يأيت على آخرها   ،  وجرسها
الذي يرسم حالة كاملة    ،  وذلك من بدائع التصوير الفين يف القرآن      . كامال ذا التعثر والتثاقل يف جرسها     

 . )1(بلفظة واحدة 
وهـم   - بأن هؤالء املبطئني  ،   " وإن منكم ملن ليبطئن   :  "  وكذلك يشي تركيب اجلملة كلها    

وجيتهـدون  ،  ويصرون عليها إصرارا  ،  يزاولون عملية التبطئة كاملة    " منكم"  –معدودون من املسلمني    
مما يوحي بشدة إصرار هذه اموعة      ! وذلك بأسلوب التوكيد بشىت املؤكدات يف اجلملة       .. فيها اجتهادا 
 ! وشدة ما يلقاه منها؛ وشدة أثرها يف الصف املسلم، على التبطئة

، ويرسم حقيقتهم املنفرة  ؛  وعلى دخيلة نفوسهم  ،  فة عليهم  ومن مث يسلط السياق األضواء الكاش     
 : على طريقة القرآن التصويرية العجيبة

ها هم أوالء مكشوفني     .. وبكل طبيعتهم وبكل أعماهلم وأقواهلم    ،  بكل بواعثهم ،   فها هم أوالء  
 . وافعويكشف البواعث والد؛ يكشف النوايا والسرائر، كما لو كانوا قد وضعوا حتت جمهر، لألعني

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" التناسق الفين "  يراجع فصل )1(
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هـا  . وكما يكونون يف كل زمان وكل مكان       ع كما كانوا على عهد الرسول     -  ها هم أوالء  
ال يعرفون غاية أعلى من صاحلهم الشخصي       : صغار االهتمامات أيضا  ؛  ضعافا منافقني ملتوين  . هم أوالء 

وهم هم  . ور واحد فهم يديرون الدنيا كلها على حم     . وال أفقا أعلى من ذوام احملدودة الصغرية      ،  املباشر
 ! هذا احملور الذي ال ينسونه حلظة
وتصـورهم  ! ليمسكوا العصا من وسطها كما يقـال      ،  وال يصارحون ،   إم يبطئون ويتلكأون  

 : للربح واخلسارة هو التصور الذي يليق باملنافقني الضعاف الصغار
يف  - ذي يصيب ااهدين  وابتلوا االبتالء ال  ،  فإن أصابت ااهدين حمنة    ..  يتخلفون عن املعركة  

 : وجنام من االبتالء نعمة، وحسبوا أن فرارهم من اجلهاد؛ فرح املتخلفون - بعض األحايني
  ..  " قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا: فإن أصابتكم مصيبة قال " 

 الذي خالفوا   اهللا. أن ينسبوها هللا   - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة       -  إم ال خيجلون  
ولـو  . فنعمة اهللا ال تنال باملخالفة    . والنجاة يف هذه املالبسة ال تكون من نعمة اهللا أبدا         ! عن أمره فقعدوا  

 ! كان ظاهرها جناة
وال . عند من ال يـدركون ملـاذا خلقهـم اهللا        . ولكن عند الذين ال يتعاملون مع اهللا      !  إا نعمة 

نعمة عند من ال يتطلعون إىل آفاق أعلـى مـن           . هجه يف احلياة  يعبدون اهللا بالطاعة واجلهاد لتحقيق من     
يف سـبيل اهللا ويف      - نعمة عند من ال حيسون أن البالء       .. كالنمال .. مواطى ء األقدام يف هذه األرض     

؛ خيتص به من يشاء من عبـاده      ،  هو فضل واختيار من اهللا     - اجلهاد لتحقيق منهج اهللا وإعالء كلمة اهللا      
، ويطلقهم من إسار األرض يستشـرفون حيـاة رفيعـة         ،  اة الدنيا على ضعفهم البشري    لريفعهم يف احلي  

يف منـازل    .. وليؤهلهم ذا االنطالق وذلك االرتفاع للقرب منـه يف اآلخـرة          . ميلكوا وال متلكهم  
  .. الشهداء

 "  يستشـهدون  " هم وحدهم الذين   - يف سبيل اهللا   - ولكن الشهداء !  إن الناس كلهم ميوتون   
 . وهذا فضل من اهللا عظيم. .

الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم بـه         ؛  فانتصر ااهدون  ..  فأما إذا كانت األخرى   
! ندم املتخلفون أن مل يكونوا شركاء يف معركـة راحبـة           .. وناهلم فضل من اهللا بالنصر والغنيمة      .. اهللا

 ! راحبة حبسب مفهومهم القريب الصغري للربح واخلسارة



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

209

يا ليـتين كنـت      - كأن مل تكن بينكم وبينه مودة      - ليقولن،  ولئن أصابكم فضل من اهللا     " 
 .  " معهم فأفوز فوزا عظيما

واملـؤمن ال   " فوزا عظيمـا :  " هي اليت يقولون عنها،  إا أمنية الفوز الصغري بالغنيمة واإلياب     
واملؤمن ال يتمىن وقوع الـبالء بـل        . بل مطلوب منه أن يرجوه من اهللا      ؛  يكره الفوز باإلياب والغنيمة   

الذي يرمسه التعـبري    ،  ولكن التصور الكلي للمؤمن غري هذا التصور       .. مطلوب منه أن يسأل اهللا العافية     
  .. القرآين هلذه الفئة رمسا مستنكرا منفرا

ـ    - ولكنه إذا ندب للجهاد خرج    . إن املؤمن ال يتمىن البالء بل يسأل اهللا العافية          - لغـري متثاق
. وكلهما فـوز عظـيم    ؛  وكالمها فضل من اهللا    .. النصر أو الشهادة  : خرج يسأل اهللا إحدى احلسنيني    

ويقسم له اهللا الغنيمة    . أو فرح مبقام الشهادة عند اهللا     ؛  فإذا هو راض مبا قسم اهللا     ،  فيقسم له اهللا الشهادة   
  !ال رد النجاة. ويفرح بنصر اهللا، فيشكر اهللا على فضله، واإلياب

وهو يرسم هلم هذه الصورة املنفرة لـذلك        ؛   وهذا هو األفق الذي أراد اهللا أن يرفع املسلمني إليه         
كمـا  ؛ ليأخذوا منهم حـذرهم ، وهو يكشف هلم عن املندسني يف الصف من املعوقني   " منهم " الفريق

 ! يأخذون حذرهم من أعدائهم
يرتسم منوذج إنساين متكـرر  ، الزمان ومن وراء التحذير واالستنهاض للجماعة املسلمة يف ذلك    

 ! يف هذه الكلمات املعدودة من كلمات القرآن، يف كل زمان ومكان، يف بين اإلنسان
. وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هـؤالء        .  مث تبقى هذه احلقيقة تتمالها اجلماعة املسلمة أبدا       

، أن يكمل الـنقص   ،  توجيه واجلهد وحياول بالتربية وال  . ولكن يأخذ حذره وميضي   . فال ييئس من نفسه   
 ! وينسق اخلطى واملشاعر واحلركات، ويعاجل الضعف

|     |     | 
وأن يـوقظ يف حسـهم      ! مث ميضي السياق حياول أن يرفع ويطلق هؤالء املبطئني املثقلني بالطني          

دهم على ذلك   ويع. وأن يدفعهم إىل بيع الدنيا وشراء اآلخرة       .. اآلخرة .. التطلع إىل ما هو خري وأبقى     
 : النصر أو الشهادة: وإحدى احلسنيني، فضل اهللا يف احلالتني

فيقتل أو  ،  ومن يقاتل يف سبيل اهللا    . فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة         " 
  ..  " فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يغلب
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ال يعرف القتال للغنيمـة     .  السبيل فاإلسالم ال يعرف قتاال إال يف هذا       - يف سبيل اهللا   -  فليقاتل
 ! وال يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي. وال يعرف القتال للسيطرة

ال يقاتل ليجـد اخلامـات       .. وال لالستيالء على السكان   ؛   إنه ال يقاتل لالستيالء على األرض     
 !  املستعمراتأو لرؤوس األموال يستثمرها يف املستعمرات وشبه؛ واألسواق للمنتجات، للصناعات

وال ـد  . وال د أمـة ، وال د دولة. وال د طبقة. وال د بيت  .  إنه ال يقاتل د شخص    
. ولتمكني منهجه مـن تصـريف احليـاة       . إلعالء كلمة اهللا يف األرض    . إمنا يقاتل يف سبيل اهللا    . جنس

ع ترك كل فرد حرا يف اختيار العقيدة        م " بني الناس  " وعدله املطلق ،  ولتمتيع البشرية خبريات هذا املنهج    
  .. يف ظل هذا املنهج الرباين اإلنساين العاملي العام .. اليت يقتنع ا

مث . ومتكني منهجـه يف احليـاة     ،  بقصد إعالء كلمة اهللا   ،   وحني خيرج املسلم ليقاتل يف سبيل اهللا      
 غري هذا اهلدف   - ي هدف آخر  وحني خيرج أل   .. وينال مقام الشهداء عند اهللا    . يكون شهيدا  .. يقتل

والذين  .. بل عند صاحب اهلدف األخر الذي خرج له       ،  شهيدا وال ينتظر أجره عند اهللا      " ال يسمى  -
ويزكون أنفسهم أو غريهم بغري ما يزكي به اهللا         ؛  يفترون على اهللا الكذب    " شهيد " يصفونه حينئذ بأنه  

 ! افتراء على اهللا. الناس
 - وهلم. من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا اآلخرة        .. ذا التحديد  -  فليقاتل يف سبيل اهللا   

ومن يغلب يف سـبيل اهللا      ؛  سواء من يقتل يف سبيل اهللا     : يف كلتا احلالتني  ؛  فضل من اهللا عظيم    - حينئذ
 : أيضا

  ..  " فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فيقتل أو يغلب - يف سبيل اهللا - ومن يقاتل " 
، وإىل تعليقها بالرجاء يف فضل اهللا العظيم      ؛  مسة يتجه املنهج القرآين إىل رفع هذه النفوس       ذه الل 

فاحلياة أو الغنيمة   ! وما ترجوه من الغنيمة كذلك    ،  وأن يهون عليها ما ختشاه من القتل      . يف كلتا احلالتني  
قة اخلاسـرة إذا هـي      كما يتجه إىل تنفريها من الصف     . ال تساوي شيئا إىل جانب الفضل العظيم من اهللا        

 ]ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا مبعىن يبيـع           [  اشترت الدنيا باآلخرة ومل تشتر اآلخرة بالدنيا      
وأين غنيمة املال مـن     ؟  وأين الدنيا من اآلخرة   . فهي خاسرة سواء غنموا أو مل يغنموا يف معارك األرض         

 ! ؟ اهوحيتوي سو - فيما حيتويه - وهو حيتوي املال؟ فضل اهللا
|     |     | 
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إىل ؛  يلتفت من أسلوب احلكاية والتصوير عن أولئـك املبطـئني         . مث يلتفت السياق إىل املسلمني    
؛ وحساسية القلـوب  ،  يلتفت إليها الستجاشة مروءة النفوس    . أسلوب اخلطاب للجماعة املسلمة كلها    

 مكة ما يقاسون علـى أيـدي        الذين كانوا يقاسون يف   ؛  جتاه املستضعفني من الرجال والنساء والولدان     
، وهم يتطلعون إىل اخلالص   ؛  املشركني غري قادرين على اهلجرة إىل دار اإلسالم والفرار بدينهم وعقيدم          

يلتفت هذه االلتفاتة ليوحي إلـيهم بسـمو         .. ويدعون اهللا أن جيعل هلم خمرجا من دار الظلم والعدوان         
غـري متثـاقلني وال     ،  الذي يدعوهم أن ينفروا إليه    ،  تاليف هذا الق  ،  ونبل اهلدف ،  وشرف الغاية ،  املقصد
 : يستنكر البطء والقعود؛ وذلك يف أسلوب حتضيضي. مبطئني

الـذين  . واملستضعفني من الرجال والنساء والولـدان     ،  وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا       " 
واجعل لنا من لـدنك      ،واجعل لنا من لدنك وليا    ،  ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها      : يقولون
  "  .. ؟ نصريا

واستنفاذ هؤالء املستضعفني مـن الرجـال والنسـاء         ؛   وكيف تقعدون عن القتال يف سبيل اهللا      
ولعاطفـة الرمحـة   ، وكرامة املؤمن،  هؤالء الذين ترتسم صورهم يف مشهد مثري حلمية املسلم        ؟  والولدان

والفتنـة  ،  ألم يعانون احملنة يف عقيدم    ؛  نة والفتنة هؤالء الذين يعانون أشد احمل    ؟  اإلنسانية على اإلطالق  
ألـا حمنـة يف أخـص       ،  واحملنة يف العقيدة أشد من احملنة يف املال واألرض والنفس والعرض          . يف دينهم 

 ! وحق املال واألرض، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض، خصائص الوجود اإلنساين
ال يقل عنه مشهد الشيوخ الـذين ال        . هد مؤثر مثري  مش،   ومشهد املرأة الكسرية والولد الضعيف    

وهذا املشهد كله معروض يف جمال       - وخباصة حني يكون الدفع عن الدين والعقيدة       - ميلكون أن يدفعوا  
وهـو   .. لذلك يستنكر القعود عن االستجابة هلذه الصـرخات       . وهو وحده يكفي  . الدعوة إىل اجلهاد  

 . سارب الشعور واإلحساسبعيد الغور يف م، أسلوب عميق الوقع
 هذه القرية الظامل أهلها    " إن:  وال بد من لفتة هنا إىل التصور اإلسالمي للبلد واألرض والوطن          

جيب أن يقاتل املسلمون السـتنقاذ املسـلمني        ،  دار حرب  - يف موضعها ذاك   - اليت يعدها اإلسالم  " 
هذه الدعوة احلارة إىل قتال املشـركني       الذين يدعون   ،  وطن املهاجرين  " مكة " هي،  املستضعفني منها 

 ! ويدعو املسلمون املستضعفني هذه الدعوة احلادة للخروج منه. فيها
وحـني  ؛ حني مل تقم فيها شريعة اهللا ومنهجه -  إن كوا بلدهم مل يغري وضعها يف نظر اإلسالم      

 "  دار حـرب  "  هم أنفسهمبل اعتربت بالنسبة هلم .. وعذبوا يف عقيدم، فنت فيها املؤمنون عن دينهم   
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 وليس هذا فحسب بل هم حياربوا إلنقاذ إخوم املسلمني منـها          ،  هم ال يدافعون عنها   ،  دار حرب .. 
ووطنه الذي جياهد من أجله هو البلد الذي تقام شـريعة      . إن راية املسلم اليت حيامي عنها هي عقيدته       .. 

وكـل   .. اليت تتخذ املنهج اإلسالمي منهجا للحياة      " دار اإلسالم  " وأرضه اليت يدفع عنها هي    ؛  اهللا فيه 
 . وال يعرفه اإلسالم، تنضح به اجلاهليات، تصور آخر للوطن هو تصور غري إسالمي

|     |     | 
وحتديـد القـيم    ،  وإنارة الطريـق  ،  واستجاشة العزائم ،  الستنهاض اهلمم ،  مث ملسة نفسية أخرى   

 : ريقاليت يعمل هلا كل ف، والغايات واألهداف
فقاتلوا أولياء  . والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت     ؛  الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا      " 
  ..  " إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان

. وتتضح اخلطوط ،  ويف حلظة ترتسم األهداف   .  ويف ملسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق       
 : تني متميزتنيحتت راي؛ وينقسم الناس إىل فريقني اثنني

  ..  " الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا " 
  ..  " والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت " 

 " بني النـاس   " وإقامة العدل ،  وإقرار شريعته ،  لتحقيق منهجه ؛   الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا     
 : له ومن مث فهو احلاكماعترافا بأن اهللا وحده هو اإل. ال حتت أي عنوان آخر. باسم اهللا

وإقرار شرائع   - غري منهج اهللا   - لتحقيق مناهج شىت  ،   والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت     
 ! ونصب موازين شىت غري ميزان اهللا - غري اليت أذن ا اهللا - وإقامة قيم شىت - غري شريعة اهللا - شىت

 . ورعايته ويقف الذين آمنوا مستندين اىل والية اهللا ومحايته 
وشـىت  ،  وشـىت منـاهجهم   ،   ويقف الذين كفروا مستندين إىل والية الشيطان بشىت رايـام         

 . فكلهم أولياء الشيطان .. وشىت موازينهم، وشىت قيمهم، وشىت طرائقهم، شرائعهم
 : وال خيشوا مكرهم وال مكر الشيطان؛  ويأمر اهللا الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان

 .  " إن كيد الشيطان كان ضعيفًا، ا أولياء الشيطانفقاتلو " 
مقتنعي الوجـدان   . مسندين ظهورهم إىل ركن شديد    ،   وهكذا يقف املسلمون على أرض صلبة     

وال ،  وليسـت لقـومهم   . وال لذوام منها حظ   ،  ليس ألنفسهم منها نصيب   ،  بأم خيوضون معركة هللا   
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وأم يواجهـون   . وملنهجه وشريعته ،  ا هي هللا وحده   إمن .. وال لقرابتهم وعشريم منها شيء    ،  جلنسهم
وكل  - ألم يقاتلون لتغليب مناهج البشر اجلاهلية     . يقاتلون لتغليب الباطل على احلق    ؛  قوما أهل باطل  

وكل شـرائع البشـر      - ولتغليب شرائع البشر اجلاهلية   ؛  على شريعة منهج اهللا    - مناهج البشر جاهلية  
الذي ،  على عدل اهللا   - وكل حكم للبشر من دون اهللا ظلم       - ب ظلم البشر  ولتغلي؛  على اهللا  - جاهلية

  .. هم مأمورون أن حيكموا به بني الناس
الشيطان وليهم  ،  وأم يواجهون قوما  . وهم يوقنون أن اهللا وليهم فيها     ،   كذلك خيوضون املعركة  

  .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. فهم إذن ضعاف
وسواء بعـد   . قبل أن يدخلوها  . وتتحدد ايتها ،  ملعركة يف حس املؤمنني    ومن هنا يتقرر مصري ا    

فهو ؛  ورأى بعينيه النصر  ،  أم بقي حىت غلب    - فهو واثق من النتيجة    - ذلك استشهد املؤمن يف املعركة    
 . واثق من األجر العظيم

 حفظها تـاريخ  انبثقت تلك اخلوارق الكثرية اليت،   من هذا التصور احلقيقي لألمر يف كلتا حالتيه       
. واليت تناثرت على مدى التاريخ يف أجيال كـثرية        ؛  اجلهاد يف سبيل اهللا يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل        

ومن هذا التصور كان ذلك املد اإلسـالمي         .. فهي كثرية مشهورة  ؛  وما بنا أن نضرب هلا هنا األمثال      
 جانبا من جوانب التفوق الذي حققـه  فقد كان هذا التصور؛ يف أقصر فترة عرفت يف التاريخ  ،  العجيب

ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل يف هذا          .. على املعسكرات املعادية  ،  املنهج الرباين للجماعة املسلمة   
وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من املعركة الكلية الشاملة اليت خاضها القـرآن يف نفـوس                 . )1(اجلزء  

ولكنهم يف هذا اجلانـب  ؛   مع أعدائهم املتفوقني يف العدد والعدة واملال       وهو خيوض م املعركة   ،  املؤمنني
 ! فأمسوا مهزومني؛ كانوا متخلفني

. فلم يكن األمر هينـا .  وها حنن أوالء نرى اجلهد الذي بذله املنهج يف إنشاء هذا التصور وتثبيته         
بأي  - حرصها على احلياة  و،  ملعاجلة شح النفس  ،  ولكنه كان جهدا موصوال   . ومل يكن جمرد كلمة تقال    

 . وذلك اجلهد املوصول، ويف الدرس بقية من هذا العالج .. وسوء التصور حلقيقة الربح واخلسارة - مثن
|     |     | 

قيـل إن   - إىل التعجيب من أمر طائفة أو أكثر مـن املسـلمني     - بعد هذا  - إن السياق ميضي  
 - وهم يف مكة يلقـون األذى واالضـطهاد        - اسةالذين كانت تشتد م احلم    ،  بعضهم من املهاجرين  
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والـيت  ؛  للحكمة اليت يعلمها اهللا   ،  بعد يف قتال   - حيث مل يكن مأذونا هلم    . ليؤذن هلم يف قتال املشركني    
بعد أن قامت لإلسالم دولة     ،  فلما كتب عليهم القتال    .. قد نصيب طرفا من معرفتها فيما سنذكره بعد       

  " - كمـا يصـورهم القـرآن      - إذا هم  .. هذا اإلذن خريا هلم وللبشرية    وعلم اهللا أن يف     ،  يف املدينة 
لوال أخرتنا إىل أجـل     ! ربنا مل كتبت علينا القتال    : وقالوا! خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية      

هـذه  : ع وإن أصابتهم السيئة قالوا للرسول    . هذه من عند اهللا   : ممن إذا أصام احلسنة قالوا     " ! قريب
. بيت طائفة منهم غري الذي تقول      ع طاعة حىت إذا خرجوا من عند الرسول      : وممن يقولون  .من عندك 

  ... وممن إذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به
كما لو  ،  الذي يصور حالة النفس   ؛  يف األسلوب القرآين  ،   ميضي السياق ليعجب من شأن هؤالء     

، سوء التصور واإلدراك حلقائق املوت واحليـاة       - ولغريهم - ويصحح هلم ! كانت مشهدا يرى وحيس   
ويـبني هلـم    ؛  واملوازين والقـيم  ،  والكسب واخلسارة ،  والنفع والضرر ،  واخلري والشر ،  واألجل والقدر 

 : حقائقها يف أسلوب يصور احلقائق يف صورا املوحية املؤثرة
فلما كتب علـيهم    . اةوأقيموا الصالة وآتوا الزك   ،  كفوا أيديكم : أمل تر إىل الذين قيل هلم      " 

؟ ربنا مل كتبت علينا القتـال     : وقالوا. القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية          
أينما . وال تظلمون فتيال  ،  واآلخرة خري ملن اتقى   ،  متاع الدنيا قليل  : قل؟  لوال أخرتنا إىل أجل قريب    
 . ولو كنتم يف بروج مشيدة. تكونوا يدرككم املوت

: قل. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك      . هذه من عند اهللا   : ن تصبهم حسنة يقولوا   وإ " 
ومـا  . ما أصابك من حسنة فمـن اهللا ؟ فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا. كل من عند اهللا   

من يطع الرسول فقـد     . وكفى باهللا شهيدا  ،  وأرسلناك للناس رسوال  . أصابك من سيئة فمن نفسك    
 .  " من توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا؛ أطاع اهللا
واهللا يكتب مـا   - فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول       . طاعة: ويقولون " 
ولو كان مـن    ؟  أفال يتدبرون القرآن  . وكفى باهللا وكيال  ،  وتوكل على اهللا  ،  فأعرض عنهم  - يبيتون

 .  " عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
ولو ردوه إىل الرسـول وإىل أويل األمـر       . ذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به        وإ " 

  ..  " ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال .. منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
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قد يكونون هم أنفسهم الـذين      ؛   هؤالء الذين تتحدث عنهم هذه اموعات األربع من اآليات        
ويكون احلديث   .. اآليات ..  " وإن منكم ملن ليبطئن   :  " حتدثت عنهم جمموعة سابقة يف هذا الدرس      

 . اليت تصدر منها هذه األعمال وهذه األقوال كلها؛ كله عن تلك الطائفة من املنافقني
. فيما تصفه هذه اموعـات كلـها      ،  ألن مالمح النفاق واضحة   ؛   وقد كدنا نرجح هذا الرأي    

وإىل ،  أمر أقرب إىل طبيعتهم   ،  هذه األعمال وهذا األقوال عن طوائف املنافقني يف الصف املسلم         وصدور  
  .. وطبيعة السياق القرآين شديدة االلتحام بني اآليات مجيعا. سوابقهم كذلك

كفـوا أيـديكم    : قيل هلم [ :  ولكن اموعة األوىل من هذه اموعات اليت تتحدث عن الذين         
هي اليت جعلتنا نتـردد يف اعتبـار         ]اآليات   .. فلما كتب عليهم القتال   .  وآتوا الزكاة  وأقيموا الصالة 

 وإن بدت فيها صفات املنافقني وبدت فيها حلمة السياق واستطراده          - اآليات كلها حديثا عن املنافقني    
 - ري منـافقني ضعاف اإلميان غ - وجعلتنا منيل إىل اعتبار هذه اموعة واردة يف طائفة من املهاجرين         -

وأن كل جمموعة أخرى من هذه اموعات األربع رمبـا كانـت             - والضعف قريب املالمح من النفاق    
؛ ورمبا كلها وصفا للمنافقني عامة    . املندسني يف الصف املسلم   ،  تصف طائفة بعينها من طوائف املنافقني     

 . وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال
وظننا أا تصف طائفة من املهاجرين      ؛  وقف أمام آيات اموعة األوىل     والسبب يف وقوفنا هذا امل    

 ومل تتضح معامل االعتقاد يف قلوم وعقـوهلم ؛ أو الذين مل ينضج بعد تصورهم اإلمياين؛ الضعاف اإلميان 
 .. 

 لدفع أذى املشركني  ،   السبب هو أن املهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه احلماسة واالندفاع          
كفوا أيديكم وأقيموا الصالة    :  " فقيل هلم  - يف وقت مل يكن مأذونا هلم يف القتال        -  يف مكة  وهم -

  ..  " وآتوا الزكاة
 ع  وحىت لو أخذنا يف االعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية االثنان والسبعون على النيب              

 "  .. إننا مل نؤمر بقتال   :  " يهمورده عل  ع لو أمرهم الرسول   - أي قتلهم  - من ميلهم على أهل مىن    
، يف املنـافقني   - أصحاب بيعه العقبة   - فإن هذا ال جيعلنا ندمج هذه اموعة من السابقني من األنصار          

فإنه مل يعـرف عـن      . وال يف الضعاف الذين تصفهم اموعة األوىل      . الذين تتحدث عنهم بقية اآليات    
 . مجيعا ي ؛هؤالء الصفوة نفاق وال ضعف
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الـذين ضـعفت    ،  أقرب االحتماالت هو أن تكون هذه اوعة واردة يف بعض من املهاجرين            ف
وأال تكون بقية األوصاف     .. عن تكاليف القتال   - وقد أمنوا يف املدينة وذهب عنهم األذى       - نفوسهم

 أي  أن نسم  - مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري      - ألنه يصعب علينا  . بل يف املنافقني  ،  واردة فيهم 
 أو قول الطاعة وتبييت غريها    ! دون احلسنة  ع مهاجر من هؤالء السابقني بسمة رد السيئة إىل الرسول        

ألن هذه قد تدل علـى      . وإن كنا ال نستبعد أن توجد فيهم صفة اإلذاعة باألمر من األمن أو اخلوف             .. 
  .. وال تدل على النفاق، عدم الدربة على النظام

. يف موفق ال منلك اجلـزم فيـه بشـيء          - أمام هذه اآليات كلها    - اأننا جند أنفسن   ..  واحلق
اليت ورد أا يف    . حىت يف آيات اموعة األوىل     .. والروايات الواردة عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء       

 ! كما ورد أا يف طائفة من املنافقني؛ طائفة من املهاجرين
ات التبطئة واالخنالع مما يصيب املؤمنني مـن        يف تربئة املهاجرين من مس    ؛   ومن مث نأخذ باألحوط   

ورد هذه  ،  دون احلسنة  ع ومن مسة إسناد السيئه للرسول    . اليت وردت يف اآليات السابقة    . اخلري والشر 
وإن كانت جتزئة سياق اآليات على هذا النحو ليسـت           .. ومن مسة تبييت غري الطاعة    ! وحدها إىل اهللا  

 . واهللا املعني! ! ! طريقة التعبري القرآنية - بطول الصحبة - ويدرك، سهلة على من يتابع السياق القرآين
|     |     | 

فلما كتب عليهم    .. وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة   ،  كفوا أيديكم : أمل تر إىل الذين قيل هلم      " 
؟ تـال وقالوا ربنا مل كتبت علينا الق     . القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية          

أينمـا  . واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيالً . متاع الدنيا قليل : قل! لوال أخرتنا إىل أجل قريب    
  ...  " ولو كنتم يف بروج مشيدة، تكونوا يدرككم املوت

الذين كـانوا يتـدافعون محاسـة إىل القتـال          ؛  من أمر هؤالء الناس    - سبحانه -  يعجب اهللا 
حني مل يكن مأذونا هلم يف      . تلقون األذى واالضطهاد والفتنة من املشركني     ي،  ويستعجلونه وهم يف مكة   

ويأت الظروف املناسـبة    ؛  فلما أن جاء الوقت املناسب الذي قدرة اهللا       . القتال للحكمة اليت يريدها اهللا    
حىت ليخشى النـاس    ،  شديد الفزع ،  إذا فريق منهم شديد اجلزع     - يف سبيل اهللا   - وكتب عليهم القتال  

، الذي ال يعذب عذابه أحـد     ،  القهار اجلبار ؛  كخشية اهللا  - وهم ناس من البشر    - ذين أمروا بقتاهلم  ال
ربنا  " –يف حسرة وخوف وجزع      - وإذا هم يقولون  ! !  " أو أشد خشية   "  .. وال يوثق وثاقه أحد   

ه وهو داللة على عـدم وضـوح تصـور        . وهو سؤال غريب من مؤمن     .. " ؟    مل كتبت علينا القتال   
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!  " بأمنية حسـرية مسـكينة    ،  ويتبعون ذلك التساؤل   .. ولوظيفة هذا الدين أيضا   ؛  لتكاليف هذا الدين  
 ! قبل مالقاة هذا التكليف الثقيل املخيف، وأمهلتنا بعض الوقت " ! لوال أخرتنا إىل أجل قريب

زمية عنـدما   قد يكونون هم أشد الناس جزعا وايارا وه       ،   إن أشد الناس محاسة واندفاعا وورا     
ذلك أن االندفاع والتهور واحلماسة الفائقـة       ! بل إن هذه قد تكون القاعدة      .. وتقع الواقعة ،  جيد اجلد 

كما أا قـد  . ال عن شجاعة واحتمال وإصرار   . غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير حلقيقة التكاليف        
إىل طلـب   ،  فتدفعهم قلة االحتمال  ؛  ميةقلة احتمال الضيق واألذى واهلز    . تكون منبعثة عن قلة االحتمال    

حـىت إذا    .. دون تقدير لتكاليف احلركة والـدفع واالنتصـار       . احلركة والدفع واالنتصار بأي شكل    
فكانوا أول الصف جزعـا ونكـوال     . وأشق مما تصوروا  ،  ووجهوا ذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا      

؛ وحيتملون الضيق واألذى بعض الوقت    ،  ن أنفسهم على حني يثبت أولئك الذين كانوا ميسكو       .. وايارا
فيصربون . ومدى احتمال النفوس هلذه التكاليف    ،  ويعرفون حقيقة تكاليف احلركة   ،  ويعدون لألمر عدته  

وال ،  واملتهورون املندفعون املستحمسون حيسـبوم إذا ذاك ضـعافا         .. ويتمهلون ويعدون لألمر عدته   
وأي الفريقني أبعد نظـرا     ؛  املعركة يتبني أي الفريقني أكثر احتماال     ويف  ! يعجبهم متهلهم ووزم لألمور   

 ! كذلك
الذي يلذعه األذى   ،   وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه اآليات كان من ذلك الصنف            

أن يـأذن لـه بـدفع        ع فيندفع يطلب من الرسول   . وال يطيق اهلوان وهو ذو عزة     ؛  يف مكة فال يطيقه   
، والتربيـة واإلعـداد   ،  يتبع يف هذا أمر ربه بالتريث واالنتظار       ع والرسول. رامةأو حفظ الك  ،  األذى

ومل يعـد هنـاك أذى وال    ؛  فلما أن أمن هذا الفريق يف املدينة      . وارتقاب األمر يف الوقت املقدر املناسب     
ـ     ؛  مل يعد يرى للقتال مربرا    ؛  وبعد لسع احلوادث عن الذوات واألشخاص     ،  إذالل د أو على األقل مل يع

 ! يرى للمسارعة به ضرورة
: وقالوا،  فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية              " 

  " . ! لوال أخرتنا إىل أجل قريب؟ ربنا مل كتبت علينا القتال
 وهذه الصورة ينبغي  ! بدليل اجتاههم إىل اهللا يف ضراعة وأسى      .  وقد يكون هذا الفريق مؤمنا فعال     

ومل يتـبني صـاحبه     ؛  والتصور الذي مل تتضح معامله    ؛  فاإلميان الذي مل ينضج بعد    . أن تكون يف حسابنا   
إذ أا  ،  ومحاية األوطان ،  ومحاية األقوام ،  وأا أكرب من محاية األشخاص     - وظيفة هذا الدين يف األرض    

وإنشاء قوة عليا يف هـذه      ؛  ملوإقامة نظامه العادل يف ربوع العا     ،  يف صميمها إقرار منهج اهللا يف األرض      
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ومينع أن حيال بني األفراد واالستماع للدعوة       ؛  مينع أن تغلق احلدود دون دعوة اهللا      ،  األرض ذات سلطان  
 - ومينع أن يفنت أحد من األفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته            ؛  يف أي مكان على سطح األرض     

وهذه كلها مهام خارجة     -  رزقه أو يف نشاطه حيث هو      ومنها أن يطارد يف    - بأي لون من ألوان الفتنة    
حـىت علـى     - وإذن فلم يكن األمن يف املدينة      .. عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه        

 ! وينهى عن اجلهاد؛ لينهي مهمة املسلمني هناك - فرض وجوده كامال غري مهدد
      واالستماع فقط إىل أمـر اهللا  ؛ ا من األمر اإلميان الذي مل ينضج بعد ليبلغ بالنفس إىل إخراج ذا

سواء عرف املكلف حكمتـها أم مل        - والكلمة األخرية ،  والسبب واملسبب ،  وأعتباره هو العلة واملعلول   
 ومهمته هـو  ؛  والتصور الذي مل تتضح معامله بعد ليعرف املؤمن مهمة هذا الدين يف األرض             - تتضح له 

ال جرم ينشأ عنه مثل هذا       .. ينفذ به اهللا ما يشاؤه يف هذه احلياة       ،  بوصفه قدرا من قدر اهللا     - املؤمن -
 . وينفر منه هذا التنفري! ويعجب منه هذا التعجيب؛ الذي يصوره السياق القرآين هذا التصوير، املوقف

ودفـع  ؛  والرد على العدوان  ؛  باالنتصار من الظلم   - يف مكة  -  فأما ملاذا مل يأذن اهللا للمسلمني     
فلم يكن ضعيفا وال مستضعفا ومل يكن عاجزا عن رد          ؛  وكثريون منهم كان ميلك هذا     .. وةاألذى بالق 

  .. مهما يكن املسلمون يف ذلك الوقت قلة .. الصاع صاعني
 .. والصرب واالحتمـال  ،  وأقامة الصالة وإيتاء الزكاة   ،  واألمر بالكف عن القتال   ،   أما حكمة هذا  

فيفنت عن  ؛  وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته   ،  عذاب ما ال يطاق   حىت وبعض املسلمني يلقى من األذى وال      
  .. وبعضهم ال حيتمل االستمرار يف العذاب فيموت حتت وطأته. دينه

؛ ألننا حينئذ نتأىل على اهللا ما مل يبني لنا من حكمـة  .  أما حكمة هذا فلسنا يف حل من اجلزم ا        
ولكـن  ،  أو قد تكـون   . باب والعلل احلقيقية  قد ال تكون هي األس    ،  ونفرض على أوامره أسبابا وعلال    

 .. أن فيها اخلري واملصـلحة  - سبحانه - ويعلم، يكون وراءها أسباب وعلل أخرى مل يكشف لنا عنها   
مل يبني اهللا سببه حمـددا جازمـا         - أو أي حكم يف شريعة اهللا     . وهذا هو شأن املؤمن أمام أي تكليف      

أو لكيفية تنفيذ هذا احلكم     ؛  هلذا احلكم أو لذلك التكليف    فمهما خطر له من األسباب والعلل        - حامسا
وال . فينبغي أن يعترب هذا كله جمرد احتمال       .. مما يدركه عقله وحيسن فيه    ،  أو طريقة أداء ذلك التكليف    

هو احلكمـة الـيت     ؛  بأن ما رآه هو حكمة     - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره ألحكام اهللا        - جيزم
فذلك التحرج هـو مقتضـى األدب       ! وليس من دوا شيء   ،  وليس وراءها شيء   .. صان .. أرادها اهللا 

 . ومقتضى ما بني علم اهللا ومعرفة اإلنسان من اختالف يف الطبيعة واحلقيقة. الواجب مع اهللا
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نذكر مـا    ..  وذا األدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض اجلهاد يف مكة وفرضيته يف املدينة            
ال نفرض على أمره أسبابا     . وندع ما وراءه هللا    .. على أنه جمرد احتمال    .. ة وسبب يتراءى لنا من حكم   

 ! ومل حيددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح .. ال يعلمها إال هو، وعلال
وال نبغي ا إال جمرد تدبر أحكام       . وتنقص وتزيد . ختطى ء وتصيب   .. اجتهادية ..  إا أسباب 

 : األحداث يف جمرى الزمانوفق ما تظهره لنا . اهللا
، لقـوم معيـنني   ،  يف بيئة معينة  ؛  رمبا كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فترة تربية وإعداد          " أ " 

تربية نفس الفرد العـريب     ،  ومن أهداف التربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات        . وسط ظروف معينة  
ليخلص مـن  . لى شخصه أو على من يلوذون بهعلى الصرب على ما ال يصرب عليه عادة من الضيم يقع ع   

ودافـع احلركـة يف   ،  حمورا حلياة يف نظره   ،  وال تعود ذاته وال من يلوذون به      ،  ويتجرد من ذاته  ،  شخصه
وال يهتاج ألول    - كما هي طبيعته   - فال يندفع ألول مؤثر   ؛  وتربيته كذلك على ضبط أعصابه     .. حياته
وتربيته على أن يتبع جمتمعا منظما له قيادة يرجع إليهـا يف             .. ليتم االعتدال يف طبيعته وحركته    . مهيج

وقد كـان    - مهما يكن خمالفا ملألوفه وعادته     - وال يتصرف إال وفق ما تأمره     ؛  كل أمر من أمور حياته    
؛ اخلاضع لقيـادة موجهـة     " اتمع املسلم  " إلنشاء،  هذا هو حجر األساس يف إعداد شخصية العريب       

 . غري اهلمجي أو القبلي ،املترقي املتحضر
ذات ؛ يف مثل بيئـة قـريش  ، ألن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ، ورمبا كان ذلك أيضا    " ب " 

إىل زيادة العنـاد وإىل نشـأة        - يف مثل هذه الفترة    - واليت قد يدفعها القتال معها    ؛  العنجهية والشرف 
 - وحرب البسـوس ،  رب داحس والغرباء  اليت أثارت ح  ،  كثارات العرب املعروفة  ،  ثارات دموية جديدة  

وتكون هذه الثارات اجلديدة مرتبطة يف أذهام وذكريـام          - تفانت فيها قبائل برمتها   ،  أعواما طويلة 
إىل ثارات وذحول تنسى معهـا فكرتـه   ، ويتحول اإلسالم من دعوة. فال دأ بعد ذلك أبدا . باإلسالم
 ! فال تذكر أبدا، وهو يف مبدئه، األساسية
فلم تكن هنـاك  . اجتنابا إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت     ،  ورمبا كان ذلك أيضا    " ج"  

يعذبونه ،  إمنا كان ذلك موكوال إىل أولياء كل فرد       . هي اليت تعذب املؤمنني وتفتنهم    ،  سلطة نظامية عامة  
معركة ومقتلة يف كل    أن تقع    - يف مثل هذه البيئة    - ومعىن اإلذن بالقتال   " ! يؤدبونه " هم ويفتنونه و  

فقد كانت دعاية   ! ولقد قيلت حىت واإلسالم يأمر بالكف عن القتال       ! هذا هو اإلسالم  : مث يقال  .. بيت
فـوق  ؛  إن حممدا يفرق بني الوالد وولده     : يف أوساط العرب القادمني للحج والتجارة     ،  قريش يف املوسم  
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يف كل بيت    .. واملوىل بقتل الويل  ،   الوالد فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل      ! تفريقه لقومه وعشريته  
 ؟ وكل حملة
ملا يعلمه اهللا من أن كثريين من املعاندين الـذين يفتنـون أوائـل              ،  ورمبا كان ذلك أيضا    " د " 

بل مـن   ،  هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص      ؛  ويعذبوم ويؤذوم ،  املسلمني عن دينهم  
 ! ؟ ب من بني هؤالءأمل يكن عمر ابن اخلطا .. قادته

، من عادا أن تثور للمظلوم    ،  يف بيئة قبلية  ،  ألن النخوة العربية  ،  أيضا،  ورمبا كان ذلك   " هـ " 
وقـد وقعـت    .. وخباصة إذا كان األذى واقعا على كرام الناس فيهم  ! وال يتراجع ،  الذي حيتمل األذى  

وهـو   - دغنة مل يرض أن يترك أبا بكر      فابن ال  - يف هذه البيئة   - ظواهر كثرية تثبت صحة هذه النظرة     
 وعرض عليه جواره ومحايتـه    ! ورأى يف ذلك عارا على العرب     ،  يهاجر وخيرج من مكة    - رجل كرمي 

بعدما طال عليهم اجلوع    ،  وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة احلصار لبين هاشم يف شعب أىب طالب           ... 
قد يكون  ،  حلضارة القدمية اليت مردت على الذل     بينما يف بيئة أخرى من البيئات ذات ا        .. واشتدت احملنة 

 ! وتعظيم املؤذي الظامل املعتدي؛ السكوت على األذى مدعاة للهزء والسخرية واالحتقار من البيئة
حيث مل تبلـغ    . واحنصارهم يف مكة  ،  لقلة عدد املسلمني حينذاك   ،  ورمبا كان ذلك أيضا    " و " 

من معركـة   ،  حيث كانت القبائل تقف على احلياد     ؛   متناثرة أو بلغت أخبارها  . الدعوة إىل بقية اجلزيرة   
ففي مثل هذه احلالة قد تنتـهي        .. حىت ترى ماذا يكون مصري املوقف     ،  داخلية بني قريش وبعض أبنائها    

 - حىت ولو قتلوا هم أضعاف من سـيقتل منـهم          - إىل قتل اموعة املسلمة القليلة    ،  املعركة احملدودة 
 .. وال وجد له كيان واقعي    ،  ومل يقم يف األرض لإلسالم نظام     . جلماعة املسلمة وتنمحي ا ،  ويبقى الشرك 

 . وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة، وهو دين جاء ليكون منهج حياة
واألمـر  ، لتجاوز هذه االعتبارات كلها، يف الوقت ذاته مل يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة       " ز " 

هـذا األمـر     .. وحمققا - وقتها - اسي يف هذه الدعوة كان قائما     ألن األمر األس  . بالقتال ودفع األذى  
وشخصه يف محاية سـيوف بـين        ع وجودها يف شخص الداعية    "  .. وجود الدعوة  " األساسي هو 

والنظام القبلي السائد جيعل كل قبيلة ختشى أن تقـع يف    ! فال متتد إليه يد إال وهي مهددة بالقطع       ،  هاشم
 فكان شخص الداعية من مث حمميا محاية كافيـة         ع  امتدت يدها إىل حممد    إذا هي ،  حرب مع بين هاشم   

وال ،  يف محاية سيوف بين هاشم ومقتضـيات النظـام القبلـي           - إذن - وكان الداعية يبلغ دعوته   .. 
ومـن  ،  يف ندوات قريش يف الكعبة    ،  وال جيرؤ أحد على منعه من إبالغها وإعالا       ،  وال خيفيها ،  يكتمها
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وال جيرؤ أحد علـى خطفـة       ؛  وال جيرؤ أحد على سد فمه      .. ويف اجتماعات عامة   ؛فوق جبل الصفا  
؛ يعلن فيه بعض حقيقـة دينـه      ؛  وال جيرؤ أحد على أن يفرض عليه كالما بعينه يقوله         ! وسجنه أو قتله  

وحني طلبوا إليه أن    . وحني طلبوا إليه أن يكف عن سب آهلتهم وعيبها مل يكف          . ويسكت عن بعضها  
وحني طلبـوا إليـه أن يـدهن    . دين آبائهم وأجدادهم وكوم يف جهنم مل يسكت      يسكت عن عيب    

وعلى  .. مل يدهن ،  بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته       ؛  أي أن جياملهم فيجاملوه   . فيدهنوا
ويف  - حمروسا بسيوف بين هاشـم     ع يف شخص رسول اهللا   ،  الكامل " وجودها " اجلملة كان للدعوة  

ومن مث مل تكن هنالـك الضـرورة القـاهرة          .. وة ربه كاملة يف كل مكان ويف كل صورة        إبالغه لدع 
مسـاندة للـدعوة    ،  والتغاضي عن كل هذه االعتبارات البيئية اليت هي يف جمموعها         ،  الستعجال املعركة 

 . ومساعدة يف مثل هذه البيئة
أن يأمر   - معه - كانت بعض ما اقتضت حكمة اهللا      - فيما حنسب  - كلها -  هذه االعتبارات 
ولينتفع بكل إمكانيات   ،  لتتم تربيتهم وإعدادهم   .. وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة   . املسلمني بكف أيديهم  

وليخرجوا أنفسهم من   . يف الوقت املناسب  ،  وليقف املسلمون يف انتظار أمر القيادة     ؛  اخلطة يف هذه البيئة   
 وجودها " والدعوة هلا  .. ويف سبيل اهللا  . خالصة هللا لتكون  . فال يكون لذوام فيها حظ    ،  املسألة كلها 

  ... وهي قائمة ومؤداة وحممية وحمروسة" 
فقد كان هناك املتحمسون يبدون هلفتهم علـى        ،   وأيا ما كانت حكمة اهللا من وراء هذه اخلطة        

 : اللحظة اليت يؤذن هلم فيها بالقتال
: وقالوا. اس كخشية اهللا أو أشد خشية     إذا فريق منهم خيشون الن    ،  فلما كتب عليهم القتال    " 

  " . ! لوال أخرتنا إىل أجل قريب؟ ربنا مل كتبت علينا القتال
وكان وجود هذه الطائفة يف الصف املسلم ينشىء فيه حالة من اخللخلة وينشى ء فيه حالة مـن                  

؛ ابتـة املطمئنـة   ذوي القلوب الث  ،  وبني الرجال املؤمنني  ،  عدم التناسق بني هذه الطائفة اجلزوع اهللوع      
. بالطمأنينة والثقة والعزم واحلماسـة أيضـا       - على كل ما فيها من مشقة      - املستقبلة لتكاليف اجلهاد  

أما احلماسة قبل   . فاحلماسة يف تنفيذ األمر حني يصدر هي احلماسة احلقيقية        . ولكن يف موضعها املناسب   
 ! طريتبخر عند مواجهة اخل؛ فقد تكون جمرد اندفاع وور، األمر

 :  وكان القرآن يعاجل هذه احلالة مبنهجه الرباين
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أينما تكونوا يـدرككم    . وال تظلمون فتيال  ،  واآلخرة خري ملن اتقى   ،  متاع الدنيا قليل  : قل " 
  ..  " ولو كنتم يف بروج مشيدة، املوت

عـض  لو كان اهللا قد أمهلهم ب ! ويتمنون يف حسرة مسكينة   . ويريدون احلياة ،   إم خيشون املوت  
 ! يف املتاع باحلياة - شيئا - ومد هلم؛ الوقت

  .. وجيلو غبش التصور حلقيقة املوت واألجل؛  والقرآن يعاجل هذه املشاعر يف منابتها
  ..  " قل متاع الدنيا قليل " 

ما قيمـة هـذا     ؟  أو سنني ،  أو شهور ،  أو أسابيع ،  فما بال أيام  . والدنيا كلها .  متاع الدنيا كله  
ما الذي ميلكون حتقيقـه مـن   ! ؟ إذا كان متاع احلياة الدنيا بطوهلا يف مجلته قليال      .  قصري اإلمهال ألجل 
 ؟ ! ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوهلا قليل. أو سنني، أو شهور، أو أسابيع، املتاع يف أيام

  ..  " واآلخرة خري ملن اتقى " 
ووراءها اآلخرة واملتـاع   .. إا مرحلة  ..ليست اية املطاف وال اية الرحلة    - أوال -  فالدنيا
 ..  " خري ملـن اتقـى     ..  "  " خري " فهي - فضال على أن املتاع فيها طويل كثري       - فيها هو املتاع  

وليس . وهو الذي خيشى  ،  فهو الذي يتقى  . التقوى هللا . وتذكر التقوى هنا واخلشية واخلوف يف موضعها      
والذي يتقي اهللا ال     -!  أو أشد خشية   -  خيشوم كخشية اهللا   إم: الناس الذين سبق أن قال     .. الناس

 ؟ فماذا ميلك له إذا كان اهللا ال يريد. والذي يعمر قلبه اخلوف من اهللا ال خياف أحدا. يتقي الناس
  ..  " وال تظلمون فتيال " 

؛ زاء األوىف وهناك اجل . فهناك اآلخرة . إذا فام شيء من متاع الدنيا     ؛   فال غنب وال ضري وال خبس     
 ! الذي ال يبقى معه ظلم وال خبس يف احلساب اخلتامي للدنيا واآلخرة مجيعا

حىت وهو  ! إىل أيام تطول به يف هذه األرض       - مع هذا كله   -  ولكن بعض الناس قد فو نفسه     
 هذه  وخباصة حني يكون يف املرحلة اإلميانية اليت كانت فيها         .. وهو ينتظر جزاءها اخلري   ،  يؤمن باآلخرة 

 ! الطائفة
واألجـل  ،  اللمسة اليت تصحح التصور عن حقيقة املـوت واحليـاة         .  هنا جتيء اللمسة األخرى   

 ! وخشوا الناس فيه هذه اخلشية، الذي جزعوا له هذا اجلزع، وعالقة هذا كله بتكليف القتال؛ والقدر
  ..  " ولو كنتم يف بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم املوت " 
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وال عالقة له حبصانة املكان الذي      . وال عالقة له باحلرب والسلم    . تم يف موعده املقدر    فاملوت ح 
وال هـذا التكليـف     ؛  وال يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتـال إذن        . حيتمي به الفرد أو قلة حصانته     

  .. والتعرض للناس يف اجلهاد يعجله عن موعده
بني املوعد الـذي    . القة هناك بني املوت واألجل    إمنا الع  .. وال عالقة بينهما  ؛  هذا أمر وذاك أمر   

وال . وال معىن إذن لتمين تأجيل القتال      .. وليست هنالك عالقة أخرى    .. قدره اهللا وحلول ذلك املوعد    
 ! معىن إذن خلشية الناس يف قتال أو يف غري قتال

وكل ما ينشئه   ؛  مر وذه اللمسة الثانية يعاجل املنهج القرآين كل ما يهجس يف اخلاطر عن هذا األ             
  .. التصور املضطرب من خوف ومن ذعر

 إنه ليس معىن هذا أال يأخذ اإلنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل يف طوقه من استعداد وأهبـه     
. ويف مواضع أخرى أمرهم باالحتياط يف صالة اخلـوف        . فقد سبق أن أمرهم اهللا بأخذ احلذر       .. ووقاية

وتعليق املوت واألجـل بـه      ،  ولكن هذا كله شيء    .. عدة واألهبة ويف سور أخرى أمرهم باستكمال ال     
ووراءه ،  وله حكمته الظاهرة واخلفية   ،  إن أخذ احلذر واستكمال العدة أمر جيب أن يطاع         .. شيء آخر 
رغم كـل اسـتعداد      - وإن التصور الصحيح حلقيقة العالقة بني املوت واألجل املضروب         .. تدبري اهللا 
  .. ووراءه تدبري اهللا، وله حكمته الظاهرة واخلفية؛  أن يطاعأمر آخر جيب - واحتياط

  .. وتناسق بني مجيع األطراف. وإملام جبميع األطراف.  توازن واعتدال
  .. لألفراد واجلماعات، وهذا هو منهج التربية اإلسالمي.  هذا هو اإلسالم

|     |     | 
ويبدأ احلديث عن طائفة أخـرى مـن     . جرينوذا رمبا ينتهي احلديث عن تلك الطائفة من املها        

هـذا وإن كـان      .. واليت يتألف منها الصف املسلم ومن سواها      ،  الطوائف املنبثة يف اتمع اإلسالمي    
وأن احلديث عن   ،  وال وقفة تنىب ء بأن احلديث اآليت عن طائفة أخرى         ،  وال فصل ،  السياق ال انقطاع فيه   
 : مع االعتبارات اليت أسلفناهاولكننا منضي  .. هذه الطائفة قد انتهى

! هذه مـن عنـدك    : وإن تصبهم سيئة يقولوا   . هذه من عند اهللا   : وإن تصبهم حسنة يقولوا    " 
ما أصابك من حسنة فمـن اهللا       ! ؟  فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا      . كل من عند اهللا   : قل

من يطع الرسـول    .  شهيدا وكفى باهللا . وأرسلناك للناس رسوال  . وما أصابك من سيئة فمن نفسك     
  ..  " ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظًا، فقد أطاع اهللا
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وما يصيبهم من الضـر إىل      ،  وينسبون ما يصيبهم من اخلري إىل اهللا      ،   إن الذين يقولون هذا القول    
 : حيتمل فيهم وجوه ع النيب

. يأتيهم السوء من قبله   . همشؤما علي  - حاشاه - فيظنونه ع أم يتطريون بالنيب  :  الوجه األول 
فأما حني يصـيبهم     ع تطريوا بالرسول ؛  أو إذا أصيبوا يف موقعة    ،  ومل تنسل املاشية  ،  فإن أجدبت السنة  

 ! اخلري فينسبون هذا إىل اهللا
. ختلصا من التكاليف اليت يأمرهم ا      ع أم يريدون عامدين جتريح قيادة الرسول     :  الوجه الثاين 

إم ضـعاف خيشـون مواجهـة       : فبدال من أن يقولوا    - أو أخصها  - ال منها وقد يكون تكليف القت   
وإن السوء ال جييئهم إال     ،  إن اخلري يأتيهم من اهللا    : ويقولون! يتخذون ذلك الطريق امللتوي اآلخر    ،  القتال

 ! وهم يعنون باخلري أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر. ومن أوامره ع من قبل الرسول
وعالقته مبشيئة  ،  هو سوء التصور فعال حلقيقة ما جيري هلم وللناس يف هذه احلياة           : لثالث والوجه ا 

  .. وحقيقة صلة الرسول باهللا سبحانه وتعاىل؛ هلم ع وطبيعة أوامر النيب. اهللا
رمبا يكون قابال ألن يوسم به ذلك الفريق من املهاجرين الذين            - إذا صح  -  وهذا الوجه الثالث  

:  ويقولون. جيعلهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية       ،  هم حلقيقة املوت واألجل   كان سوء تصور  
غري أننا ما نـزال منيـل إىل اعتبـار           "  .. ! لوال أخرتنا إىل أجل قريب    ؟  ربنا مل كتبت علينا القتال    " 

 ث منـها  وهذا الوجه الثال  . جتتمع فيها تلك األوجه كلها أو بعضها       .. املتحدث عنهم هنا طائفة أخرى    
 .. 

القضية املعروفـة يف تـاريخ       .. هي جانب من قضية كبرية    ،   إن القضية اليت تتناوهلا هذه اآليات     
وقد وردت يف    "  .. اجلرب واالختيار  " أو " قضية القضاء والقدر   " اجلدل والفلسفة يف العامل كله باسم     
والقرآن يتناوهلـا ببسـاطة     . هموتصحيح تصور ،  مث يف الرد عليهم   ؛  أثناء حكاية ذلك الفريق من الناس     
 : فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكرمي .. واضحة ال تعقيد فيها وال غموض

: قل. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك      . هذه من عند اهللا   : وإن تصبهم حسنة يقولوا    " 
  "  .. ؟ فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا. كل من عند اهللا

وما يقع من   ،  وما يقع للناس  ،  لكل ما يقع يف الكون    ،  والفاعل الواحد ،  إن اهللا هو الفاعل األول     
ال يكون إال بإرادة مـن       - أي فعل  - ولكن حتقق الفعل  . فالناس ميلكون أن يتجهوا وأن حياولوا     . الناس

 . اهللا وقدر
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 -  بشر منهم خملوق مثلهم    وهو ع للرسول،  وإيقاعها م ،   فنسبة إنشاء احلسنة أو إنشاء السيئة     
 . تدل على عدم فقههم لشيء ما يف هذا املوضوع؛ نسبة غري حقيقية

ولكـن  . بالوسائل اليت أرشد اهللا إىل أا حتقق اخلـري        ؛   إن اإلنسان قد يتجه وحياول حتقيق اخلري      
ء األشـياء   تنشـى    - غري قـدرة اهللا    - ألنه ليست هناك قدرة   . حتقق اخلري فعال يتم بإرادة اهللا وقدره      

بوسـائله الـيت اختـذها       - وإذن يكون حتقق اخلري   . واألحداث وحتقق ما يقع يف هذا الكون من وقائع        
 . عمال من أعمال القدرة اإلهلية - اإلنسان وباجتاه اإلنسان وجهده

ولكن وقوع السـوء  . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء.  وإن اإلنسان قد يتجه إىل حتقيق السوء     
ألنه ليس هناك قدرة منشئة لألشياء واألحداث يف        . ال يتم إال بقدرة اهللا وقدر اهللا      ،  وده أصال ووج،  فعال

 . هذا الكون غري قوة اهللا
  .. وهذا ما تقرره اآلية األوىل ..  ويف احلالتني يكون وجود احلدث وحتققه من عند اهللا

 :  أما اآلية الثانية
  ..  "  من سيئة فمن نفسكوما أصابك، ما أصابك من حسنة فمن اهللا " 

 إا يف واد آخـر     .. ليست داخلة وال متداخلة مع جمال احلقيقة األوىل       .  فإا تقرر حقيقة أخرى   
 : والنظرة فيها من زاوية أخرى.. 

فحـني   .. وحذر من الشر  ،  ودل على اخلري  ،  وشرع طريقا ،  قد سن منهجا   - سبحانه -  إن اهللا 
فإن اهللا يعينه على اهلدى      .. وحيذر الشر ،  وحياول اخلري ،   يف هذا الطريق   ويسري،  يتبع اإلنسان هذا املنهج   

وال يهم أن تكـون     .. ويظفر اإلنسان باحلسنة   ..  " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    :  " كما قال 
ـ  .. إمنا هي احلسنة فعال يف ميزان اهللا تعاىل        .. من الظواهر اليت حيسبها الناس من اخلارج كسبا        ون وتك

وحـني ال    .. ألن اهللا هو الذي سن املنهج وشرع الطريق ودل على اخلري وحذر من الشر             . من عند اهللا  
وال ، وال حياول اخلري الذي دله عليـه ، وال يسلك طريقه الذي شرعه    ،  يتبع اإلنسان منهج اهللا الذي سنه     

يف الـدنيا أو يف اآلخـرة أو        سواء  . السيئة احلقيقية . حينئذ تصيبه السيئة   .. حيذر الشر الذي حذره منه    
  .. ألنه هو الذي مل يتبع منهج اهللا وطريقه. ويكون هذا من عند نفسه .. فيهما معا

  .. كما هو واضح فيما حنسب .. وجمال غري اال االول،  وهذا معىن غري املعىن األول
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ووقوعهما ال يتم إال    وحتقق السيئة   ،  وهي أن حتقق احلسنة   .  وال يغري هذا من احلقيقة األوىل شيئا      
أيـا   .. اخلالق لكل ما يكـون    . احملدث لكل ما حيدث   . ألنه املنشى ء لكل ما ينشأ     . بقدرة اهللا وقدره  

 . )1(وهذا الذي يكون ، كانت مالبسة إرادة الناس وعملهم يف هذا الذي حيدث
رد األمـر  وي، وموقفه من الناس، وعمله وموقف الناس منه   ع  مث يبني هلم حدود وظيفة الرسول     

 : كله إىل اهللا يف النهاية
ومن توىل فما   . من يطع الرسول فقد أطاع اهللا     . وكفى باهللا شهيدا  . وأرسلناك للناس رسوال   " 

  ..  " أرسلناك عليهم حفيظًا
 - فهذا مـن أمـر اهللا  . ال إحداث اخلري وال إحداث السوء.  إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة    

  ..  " وكفى باهللا شهيدا " ألداء هذه الوظيفة ع ى أنه أرسل النيبواهللا شهيد عل - كما سلف
وال بني قول   . فال تفرقه بني اهللا ورسوله    . أن من أطاعه فقد أطاع اهللا      ع  وأمر الناس مع الرسول   

 ومل يرسل الرسول  . ومن توىل معرضا مكذبا فأمره إىل اهللا من ناحية حسابه وجزائه           .. اهللا وقول رسوله  
فهـذا لـيس    . وليس موكال حبفظه من العصيان والضالل     ،  ويكرهه على الدين  ،   على اهلدى  ليجربه ع

 . وال داخال يف قدرة الرسول؛ داخال يف وظيفة الرسول
فكله ال ينشأ وال يتحقـق إال بـإرادة اهللا    ..  ذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع هلم       

سواء حسب ما يرونه    ،   من معاين احلسنة أو السيئة     بأي معىن  - وما يصيبهم من حسنة أو سيئة     . وقدره
ألنه ال ينشى ء شيئا وال حيدثه وال        . فهو من عند اهللا    - أو ما هو يف حقيقة األمر والواقع      ،  هم يف الظاهر  

ألنه بسبب  ،  فهو من عند اهللا    - يف ميزان اهللا   - وما يصيبهم من حسنة حقيقية     .. خيلقه ويوجده إال اهللا   

                                                 
االختيار، وإىل أي حد تعمـل    أما القضية اليت متثل هذه النصوص جانباً منها، أو اليت تذكر ا، وهي قضية اجلرب و                )1(

إرادة اإلنسان فيما حيدث منه أو حيدث له؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها احلساب واجلزاء؛ بينما إرادة اهللا هـي                     
:  فالنصوص القرآنية تقول   .. إىل آخر هذه القضية      ..املنشئة لكل ما حيدث، ومنه إرادة اإلنسان نفسه واجتاهه وعمله           

 ..إن اإلنسان يريد ويعمل وحياسب على إرادته وعملـه          : وتقول يف الوقت ذاته   . ادة اهللا وقدره  إن كل ما حيدث بإر    
وال بد  . فال بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة بني هذا القول وذاك           . ولن يعارض بعضه بعضاً   . والقرآن كله كالم اهللا   

ائه، دون أن يتعارض هذا مع جمـال اإلرادة         إذن أن يكون هناك جمال إلرادة اإلنسان وعمله يكفي حلسابه عليه وجز           
 ! كيف؟ هذا ما ال سبيل لبيانه، ألن العقل البشري غري كفء إلدراك كيفيات عمل اهللا. الربانية والقدر اإلهلي
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ألنـه بسـبب    ،  فهو من عند أنفسهم    - يف ميزان اهللا   - وما يصيبهم من سيئة حقيقية     .منهجه وهدايته 
  .. تنكبهم عن منهج اهللا واإلعراض عن هدايته

وال يشـارك اهللا    . ال ينشى ء وال حيدث وال خيلق      .  والرسول وظيفته األوىل واألخرية أنه رسول     
، وهو يبلغ ما جاء به مـن عنـد اهللا         . داثوهي اخللق واإلنشاء واإلح   : تعاىل يف خاصية األلوهية هذه    

والرسـول  . وليس هناك طريق آخر لطاعة اهللا غري طاعة الرسول        . فطاعته فيما يأمر به إذن هي طاعة هللا       
بعـد الـبالغ    . وال أن حيفظهم من اإلعراض والتويل     ،  ليس مكلفا أن حيدث اهلدى للمعرضني املتولني      

  .. والبيان
ومتضي شوطا مـع    ؛  وتريح الشعور ،  تبين التصور ؛  بينة صرحية  ،واضحة مرحية  - هكذا - حقائق

  .. وإعدادها لدورها الكبري اخلطري، تعليم اهللا هلذه اجلماعة
|     |     | 

أم لعلها هي طائفة املنافقني      - يف الصف املسلم   - بعد ذلك حيكي السياق عن حال طائفة أخرى       
ومع التنفري التعلـيم والتوجيـه      ؛  ية التنفري من الفعلة   ومع احلكا ! وفصال جديدا ،  يذكر عنها فعال جديدا   

 : وعبارات معدودة، كل ذلك يف آيات قليلة .. والتنظيم
واهللا يكتب مـا   - فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول       . طاعة: ويقولون " 
ولو كان مـن    ؟  آنأفال يتدبرون القر  . وكفى باهللا وكيال  ،  وتوكل على اهللا  ،  فأعرض عنهم  - يبيتون

  ..  " عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
 .. يسمع منه القرآن وما فيه من التكاليف       ع  إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول اهللا         

ال اعتراض وال استفهام وال استيضـاح       . طاعة مطلقة . قالوها هكذا جامعة شاملة    ..  " طاعة:  " قالوا
وتروح ؛  حىت تبيت طائفة منهم غري الذي تقول       ع ن ما إن خيرجوا من عند رسول اهللا       ولك! وال استثناء 

 . وعلى اختاذ خطة للتخلص من التكليف؛ يف ما بينها تتآمر على عدم التنفيذ
، ويستثين منها هذه الطائفة ذات الشأن اخلاص      ؛   أم لعل النص يصور حال اجلماعة املسلمة كلها       

وهـي   - ولكن طائفة منهم  . جبملتهم. طاعة: عىن أن املسلمني يقولون   ويكون امل  .. والتصرف اخلاص 
وهي صورة ترسم تلك اخللخلة بعينـها        .. إذا خرجت بيت أفرادها غري ما قالوا       - هذه الطائفة املنافقة  

وتصرفهم على هذا النحو يـؤذي الصـف        . فإن هؤالء مندسون فيه على كل حال      . يف الصف املسلم  
 ! سلمة ختوض املعركة يف كل ميادينها وبكل قواواجلماعة امل؛ وخيلخله
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يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفـة       . واملخلصني يف الصف   ع يطمئن النيب  - سبحانه -  واهللا
ويسـكب فيهـا    ،  وشعور املسلمني بأن عني اهللا على املبيتني املاكرين يثبت قلـوم          . اليت تبيت ومتكر  

؛ مث هي ديد ووعيد للمتآمرين املبيـتني      . رهم شيئا بتآمرها وتبيتها   الطمأنينة إىل أن هذه الطائفة لن تض      
 : ولن يذهبوا ناجني، فلن يذهبوا مفلحني

  ..  " واهللا يكتب ما يبيتون " 
ال حبقيقـة    - هي أخذهم بظاهرهم  ،  يف معاملة املنافقني   ع  وكان اخلطة اليت وجه اهللا إليها نبيه      

وجعلـت  ،  وأضعفتهم،  وهي خطة فتلتهم يف النهاية     .. در منهم واإلعراض والتغاضي عما يب    - نواياهم
 : وهنا طرف من هذه اخلطة .. بقاياهم تتوارى ضعفا وخجال

 .  " فأعرض عنهم " 
 : التطمني بكالءة اهللا وحفظة مما يبيتون،  ومع هذا التوجيه باإلغضاء عنهم

  ..  " وكفى باهللا وكيالً .. وتوكل على اهللا " 
  .. وال يناله تآمر وال تبيت وال مكيدة؛ ال يضار من كان وكيله. باهللا وكيالوكفى  ..  نعم

 " طاعة:  " مع القائلني  ع  وكأمنا كان الذي يدفع هذه الطائفة إىل أن تقول يف حضرة الرسول           
 - كأمنا كان هذا بسبب شكهم يف مصدر ما يأمرهم به الرسول           .. فإذا خرجت بيتت غري الذي تقول     

وحني يوجد مثل هذا الشك حلظة يتـوارى سـلطان األمـر            ! ن هذا القرآن من عنده    وظنهم أ  - ع
ال  ع وبأنه،  بأن هذا كالم اهللا   ،  فهذا السلطان مستمد كله من االعتقاد اجلازم الكامل       . والتكليف مجلة 
  .. ومن مث كان هذا التوكيد الشديد اجلازم املكرر على هذه احلقيقة .. ينطق عن اهلوى

هي غاية ما يبلغه املنهج الرباين من تكرمي اإلنسـان والعقـل            ،  عليهم القرآن خطة   وهنا يعرض   
يعرض عليهم االحتكام يف    . الذي وهبه له اخلالق املنان    ،  واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه    ،  اإلنساين

ظـاهرة  كما يعني هلم ال   ؛  ويعني هلم منهج النظر الصحيح     .. أمر القرآن إىل إدراكهم هم وتدبر عقوهلم      
وميكـن  ؛  وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح يف القرآن من جهة        . اليت ال ختطى ء إذا اتبعها ذلك املنهج       
 : وداللتها على أنه من عند اهللا داللة ال متارى .. للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى

  ..  " ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا؟ أفال يتدبرون القرآن " 
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كما  - كما قلنا  - منتهى اإلكرام لإلنسان وإدراكه وشخصيته    ،  وهذا التوجيه ،   ويف هذا العرض  
وهي يف الوقت ذاته ذات     . أن فيه منتهى النصفة يف االحتكام إىل هذا اإلدراك يف ظاهرة ال يعييه إدراكها             

 ! ال متارى - كما أسلفنا - داللة
 ..  اليت ال خيطئها من يتـدبر هـذا القـرآن أبـدا          والتناسق املطلق الشامل الكامل هو الظاهرة     

 ولكن كل عقل وكل جيل جيد منها      . مما ختتلف العقول واألجيال يف إدراك مداها      ،  ومستوياا وجماالا 
يف حميط يتكيف مبـدى القـدرة والثقافـة         ،  ما ميلك إدراكه   - حبسب قدرته وثقافته وجتربته وتقواه     -

 . والتجربة والتقوى
عند التـدبر وفـق منـهج        - ومستطيع. خماطب ذه اآلية  ،  وكل جيل ،   كل أحد   ومن مث فإن  

ما يئه له قدرتـه      - أو ظاهرة التناسق  ،  ظاهرة عدم االختالف   - أن يدرك من هذه الظاهرة     - مستقيم
  .. وثقافته وجتربته وتقواه

كهـا يف   ومتلك التحقق منـه بإدرا    ،   وتلك الطائفة يف ذلك اجليل كانت ختاطب بشيء تدركه        
 . حدودها اخلاصة

ابتداء يف التعبري القرآين من      .. أو ظاهرة التناسق   .. ظاهرة عدم االختالف  .  تتجلى هذه الظاهرة  
. القوة والضعف . التوفيق والتعثر ؛  ففي كالم البشر تبدو القمم والسفوح      .. ناحية األداء وطرائقه الفنية   

. إىل آخر الظواهر اليت تتجلى معها مسات البشر        .. نطفاءاإلشراق واال . الرفرفة والثقلة . التحليق واهلبوط 
، يبدو ذلـك يف كـالم البشـر       . واالختالف املستمر الدائم من حال إىل حال       " التغري " وأخصها مسة 

أو السياسـي   ،  أو الفنـان الواحـد    ،  أو املفكر الواحد  ،  واضحا عندما تستعرض أعمال األديب الواحد     
 .. اليت يبدو فيها الوسم البشري واضحا     ؛  أو أي كان يف صناعته     .. واحدأو القائد العسكري ال   ،  الواحد

  .. واالختالف، التغري: وهو
هو الظاهرة امللحوظة يف    ،  والتناسق،  الثبات:  هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو       

احد يف هذا   فهناك مستوى و   - وحنن نتحدث فقط عن ناحية التعبري اللفظي واألداء األسلويب         - القرآن
، ولكن يتحـد مسـتواه وأفقـه       - ختتلف ألوانه باختالف املوضوعات اليت يتناوهلا      - الكتاب املعجز 

كما هو احلال يف كل مـا يصـنع          .. والكمال يف األداء بال تغري وال اختالف من مستوى إىل مستوى          
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ود الذي ال يتغري من حال      يدل على املوج  . ويدل على الصانع  ؛  إنه حيمل طابع الصنعة اإلهلية     .. اإلنسان
 . )1(! وال تتواىل عليه األحوال، إىل حال

بعد ذلك يف ذات املنـهج       .. والتناسق املطلق الشامل الكامل    ..  وتتجلى ظاهرة عدم االختالف   
وحمتويات هذا   - منهج التربية للنفس البشرية واتمعات البشرية      .. ويؤديه األداء . الذي حتمله العبارات  

 - ومنهج التنظيم للنشاط اإلنساين لألفراد وللمجتمع الذي يضم األفـراد          - )2(جوانبه الكثرية   املنهج و 
ومنهج التقـومي    - وشىت اجلوانب واملالبسات اليت تطرأ يف حياة اتمعات البشرية على توايل األجيال           

ومنهج التنسيق بـني   - ! لإلدراك البشري ذاته وتناول شىت قواه وطاقاته وإعماهلا معا يف عملية اإلدراك     
مث ؛  وبني هذا الكون الذي يعيش فيـه       - يف مجيع جمتمعاته وأجياله ومستوياته     - الكائن اإلنساين جبملته  

 " ويف عـامل  ؛  وما يشتجر يف العالقة بينهما من مالبسات ال حتصى يف عامل كل فرد            ؛  بني دنياه وآخرته  
  .. وهو يعيش يف هذا الكون بشكل عام " اإلنسان

ذا كان الفارق بني صنعة اهللا وصنعة اإلنسان واضحا كل الوضوح يف جانب التعبري اللفظـي                 وإ
وما من  ،  فما من نظرية بشرية   . فإنه أوضح من ذلك يف جانب التفكري والتنظيم والتشريع        ،  واألداء الفين 

ملشـكالت  والتأثر الـوقيت با    .. جزئية النظر والرؤية   .. إال وهو حيمل الطابع البشري    ،  مذهب بشري 
 اليت تؤدي إىل االصطدام بني مكوناا     ؛  وعدم رؤية املتناقضات يف النظرية أو املذهب أو اخلطة         .. الوقتية

كما تؤدي إىل إيذاء بعض اخلصائص يف الشخصية البشرية الواحدة الـيت مل              - إن عاجال وإن آجال    -
إىل  .. واحـدة منـها   أو يف جمموعة الشخصيات الذين مل حيسب حساب كل          ؛  حيسب حساب بعضها  

ومـن اجلهـل    ،  الناشئة من طبيعة اإلدراك البشري احملـدود      ،  عشرات ومئات من النقائص واالختالف    
!  يف أية حلظة حاضـرة     - فوق جهله بكل مكونات اللحظة احلاضرة     ،  البشري مبا وراء اللحظة احلاضرة    

ثبات النـواميس   ؛  ابت األصول الث،  وعكس ذلك كله هو ما يتسم به املنهج القرآين الشامل املتكامل           -
 ! كما تسمح ا النواميس الكونية - مع ثباته - الذي يسمح باحلركة الدائمة؛ الكونية

بل املؤكد  . وال يتسىن لكل جيل   ،  قد ال يتسىن لكل إدراك    ،  يف آفاقها هذه  ،   وتدبر هذه الظاهرة  
 إدراكها ويدع آفاقا منـها   وكل جيل سيأخذ بنصيبه يف    ؛  أن كل إدراك سيتفاوت مع اآلخر يف إدراكها       

إال أنه يتبقى من وراء كـل االخـتالف          .. يف جانب من جوانب املعرفة أو التجربة      ،  لألجيال املترقية 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن "  يراجع كتاب )1(
 " . دار الشروق .  " بحممد قط" منهج التربية اإلسالمية :  "  يراجع كتاب)2(
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بقية يلتقي عليها كـل      -!  كاختالفه الكثري يف كل شيء آخر      - البشري الكثري يف إدراك هذه الظاهره     
وأنه ال اختالف   . شيء وصنعة البشر شيء آخر    وهي أن هذه الصنعة      .. ويلتقي عليها كل جيل   ،  إدراك

مث خيتلف الناس بعد ذلك ما خيتلفون يف إدراك آماد           .. وإمنا وحدة وتناسق  ،  يف هذه الصنعة وال تفاوت    
 . )1(! وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق

كما يكـل كـل     ،  يكل اهللا تلك الطائفة    - حني يتدبر  -  وإىل هذا القدر الذي ال خيطئه متدبر      
؛ وإىل هذا القدر من اإلدراك املشترك يكل إليهم احلكم على هذا القرآن           . وكل جيل ،  وكل مجاعة ،  أحد

 . وال ميكن أن يكون من عند غري اهللا. وبناء اعتقادهم يف أنه من عند اهللا
لتحديد جمال اإلدراك البشري يف هذا األمر ويف أمـر الـدين       ،   وحيسن أن نقف هنا وقفة قصرية     

وجتـاوز احلـد    ،  سبيال إىل الغرور  ،  ون هذا التكرمي الذي كرمه اهللا لإلنسان ذا التحكيم        فال يك . كله
 ! واالنطالق من السياج احلافظ من املضي يف التيه بال دليل؛ املأمون

فيذهب ا مجاعة مـن     . وإدراك مداها ،   إن مثل هذه التوجيهات يف القرآن الكرمي يساء إدراكها        
إىل إعطاء اإلدراك البشري سلطة احلكم النهائية يف أمر الـدين            - دميا وحديثا ق - املفكرين اإلسالميني 

 ! بل جيعلونه هو املسيطر على شرع اهللا. وجيعلون منه ندا لشرع اهللا. كله
هي بـال شـك      - أداة اإلدراك البشري   - األمر أن هذه األداة العظيمة     ..  األمر ليس كذلك  

ألن . حقيقة أن هذا الدين من عند اهللا      : إليها إدراك احلقيقة األوىل   ومن مث يكل     - موضع التكرمي من اهللا   
على أن هذا    - داللة هذا اإلدراك البشري ذاته     - وهي كافية بذاا للداللة   ؛  هناك ظواهر يسهل إدراكها   

أصبح من منطق هذا اإلدراك ذاتـه     ،  ومىت أصبحت هذه القاعدة الكبرية مسلما ا       .. الدين من عند اهللا   
ال يهم عندئذ أن يدرك حكمته اخلفيـة أو          - تلقائيا بكل ما ورد يف هذا الدين       - بعد ذلك  - سلمأن ي 

متحققة فيه   " املصلحة " وال يهم عندئذ أن يرى    . فاحلكمة متحققه حتما ما دام من عند اهللا       . ال يدركها 
  ليس ندا لشـريعة اهللا   والعقل البشري  .. فاملصلحة متحققة حتما ما دام من عنداهللا      . يف اللحظة احلاضرة  

ويسـتحيل أن  ؛ ألنه ال يدرك إال إدراكا ناقصا يف املدى احملدود - فضال على أن يكون احلاكم عليها     -
بينما شريعة اهللا    - ال يف اللحظة الواحدة وال يف التاريخ كله        - ينظر من مجيع الزوايا وإىل مجيع املصاحل      

أو يف حكم ثابت قطعي من أحكامها موكـوال إىل          ،  يهافال ينبغي أن يكون احلكم ف     ؛  تنظر هذه النظرة  

                                                 
:  وكتاب" اإلسالم ومشكالت احلضارة    :  " وكتاب" . خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  يراجع كتاب  )1(
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ال أن  ؛  وأقصى ما يتطلب من اإلدراك البشري أن يتحرى إدراك داللة النص وانطباقه            .. اإلدراك البشري 
إمنـا   .. فاملصلحة متحققة أصال بوجود النص من قبل اهللا تعاىل        ! يتحرى املصلحة أو عدم املصلحة فيه     

 وهو رده إىل اهللا والرسول    ،  وهذا سبق بيان املنهج فيه    ؛  مما جيد من األقضية    ،يكون هذا فيما ال نص فيه     
ال حتكـيم   ،  والوقوف عنـده  ،  إىل جانب االجتهاد يف فهم النص     . وهذا هو جمال االجتهاد احلقيقي    .. 

إن جمال العقل البشري األكرب يف معرفـة        ! ! ! العقل البشري يف أن مدلوله حيمل املصلحة أو ال حيملها         
 ! ! ! وهو ملك عريض .. اميس الكون واإلبداع يف عامل املادةنو

مث ال   -  جيب أن حنترم اإلدراك البشري بالقدر الذى أراده اهللا له من التكرمي يف جماله الذي حيسنه               
إال دليال يهجم على ما ال يعـرف مـن جماهـل    . كي ال منضى يف التيه بال دليل     . نتجاوز به هذا اال   

 ! ! ! )1(عندئذ أخطر من املضي بال دليل وهو  .. الطريق
|     |     | 

وإذا :  " أو يصف فعلة أخرى لطائفة يف اتمع املسلم       . وميضي السياق يصور حال طائفة أخرى     
لعلمه الذين  ،  ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم       . جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به       

  ..  "  اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالولوال فضل. يستنبطونه منهم
مل تـألف نفوسـهم     ،  هي صورة مجاعة يف املعسكر اإلسالمي     ،   والصورة اليت يرمسها هذا النص    

؛ وقد تكون قاصمة  ،  ويف النتائج اليت تترتب عليها    ؛  ومل يدركوا قيمة اإلشاعة يف خلخلة املعسكر      ؛  النظام
قد جتر  ،  وأن كلمة عابرة وفلتة لسان    ؛  ومل يدركوا جدية املوقف   ؛  األحداثألم مل يرتفعوا إىل مستوى      

وما ال يتدارك بعـد وقوعـه       ؛  وعلى مجاعته كلها ما ال خيطر له ببال       ،  من العواقب على الشخص ذاته    
وهكذا ال يعنيهم ما يقع لـه       ؛  ألم ال يشعرون بالوالء احلقيقي الكامل هلذا املعسكر        - رمبا - أو! حبال

سواء كانـت  . حني يتلقاها لسان عن لسان، وإذاعتها، راء أخذ كل شائعة واجلري ا هنا وهناك    من ج 
فإن إشاعة أمر األمـن      -!  فكلتامها قد يكون إلشاعتها خطورة مدمرة      .. إشاعة أمن أو إشاعة خوف    

ـ    .. مثال يف معسكر متأهب مستيقظ متوقع حلركة من العدو   كر إشاعة أمر األمن يف مثـل هـذا املعس
ألن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غري اليقظة         - مهما تكن األوامر باليقظة    - حتدث نوعا من التراخي   
كذلك إشاعة أمر اخلوف يف معسكر      !  .. ويف ذلك التراخي قد تكون القاضية     ! النابعة من جمرد األوامر   

                                                 
"  " التوازن  " وفصل  " الثبات  " وفصل  " الربانية  " فصل  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     "  يراجع كتاب    )1(
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، اخلوف فيه خلخلة وارتباكـا وقد حتدث إشاعة أمر . ثابت األقدام بسبب هذه الطمأنينة   ،  مطمئن لقوته 
 ! وقد تكون كذلك القاضية .. وحركات ال ضرورة هلا التقاء مظان اخلوف

 أو مها معا  . أو مل يكتمل والؤه لقيادته    ؛   وعلى أية حال فهي مسة املعسكر الذي مل يكتمل نظامه         
على طوائـف خمتلفـة   باحتوائه ؛ ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتني يف اتمع املسلم حينذاك  .. 

وهذه اخللخلة هي    ... وخمتلفة املستويات يف الوالء   ،  وخمتلفة املستويات يف اإلدراك   ،  املستويات يف اإلميان  
 . اليت كان يعاجلها القرآن مبنهجه الرباين

 :  والقرآن يدل اجلماعة املسلمة على الطريق الصحيح
 .  " ه الذين يستنبطونه منهملعلم، ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم " 

أو إىل  ،  إن كـان معهـم     ع  أي لو أم ردوا ما يبلغهم من أنباء األمن أو اخلوف إىل الرسول            
واستخراجها مـن ثنايـا األنبـاء       ؛  لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه احلقيقة      ،  أمرائهم املؤمنني 

 . واملالبسات املتراكمة، املتناقضة
 - بشرط اإلميان ذاك وحده    - الذي يقوده أمري مؤمن   ،  ب يف اجليش املسلم    فمهمة اجلندي الطي  

أو بني من ال    ؛  ال أن ينقله ويذيعه بني زمالئه     . أن يسارع فيخرب به نبيه أو أمريه      ،  حني يبلغ إىل أذنيه خرب    
 اعة اخلـرب كما متلك تقدير املصلحة يف إذ   ،  ألن قيادته املؤمنة هي اليت متلك استنباط احلقيقة       . شأن هلم به  

  .. أو عدم إذاعته - حىت بعد ثبوته -
ويعلم نظام اجلنديـة يف آيـة       ؛  فيغرس اإلميان والوالء للقيادة املؤمنة     ..  وهكذا كان القرآن يريب   

، فصدر اآلية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ األمـن أو اخلـوف             .. بل بعض آية   .. واحدة
 .. ومن غـري رجعـة إىل القيـادة       ،  ومن غري متحيص  ،  ن غري تثبت  م،  مذيعا له ،  فيحمله وجيري متنقال  

وحيركها إىل الشكر   ،  ويذكرها بفضله ،  وآخرها يربط القلوب باهللا يف هذا      .. ووسطها يعلم ذلك التعليم   
الكفيل بإفساد القلوب لوال فضـل اهللا       ؛  وحيذرها من اتباع الشيطان الواقف باملرصاد     ،  على هذا الفضل  

 : ورمحته
  ..  "  فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالولوال " 

؛ وتتعمق السريرة والضـمري   ؛  وتتناول القضية من أطرافها   ؛   آية واحدة حتمل هذه الشحنة كلها     
ولو كان من عند غري اهللا لوجـدوا فيـه           ..  " ذلك أنه من عند اهللا    ! ! ! وهي تضع التوجيه والتعليم   

  ..  " اختالفا كثريا
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 ||     |     
اليت تؤثر يف موقفـه يف اجلهـاد ويف         ؛  وحني يصل السياق إىل هذا احلد من تقومي عيوب الصف         

عندئذ ينتهي إىل قمة التحضـيض علـى         - ومنذ أول الدرس وهذا التقومي مطرد هلذه العيوب        - احلياة
د عنـه تبطئـة وال      الذي ال يقعد الفر   ،  قمة التكليف الشخصي  . القتال الذي جاء ذكره يف ثنايا الدرس      

 - بأن يقاتـل   ع حيث يوجه اخلطاب إىل الرسول    . وال وعورة يف الطريق   ،  وال خلل يف الصف   ،  ختذيل
ويف الوقت ذاته حيرض املـؤمنني علـى         ع فإنه ال حيمل يف اجلهاد إال تبعة شخصه        - ولو كان وحيدا  

واهللا أشـد   . لذي يتوىل املعركة  فاهللا هو ا  : وكذلك يوحي إىل النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر       .. القتال
 : بأسا وأشد تنكيال

عسى اهللا أن يكف بـأس      . وحرض املؤمنني  - ال تكلف إال نفسك    - فقاتل يف سبيل اهللا    " 
  ..  " واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال. الذين كفروا

ة تربز لنا مالمح كـثرية يف اجلماعـة املسـلم          - باإلضافة إىل ما قبلها    - ومن خالل هذه اآلية   
 : كما تربز لنا مالمح كثرية يف النفس البشرية يف كل حني. يومذاك

حـىت  ؛  وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه     ؛  يربز لنا مدى اخللخلة يف الصف املسلم       " أ " 
 ولو كان وحـده    - أن يقاتل يف سبيل اهللا     ع هي تكليف النيب  ،  لتكون وسيلة االستنهاض واالستجاشة   

غري متوقف مضيه يف اجلهاد علـى اسـتجابتهم أو عـدم            . مع حتريض املؤمنني  ؛  نفسهليس عليه إال     -
ولكن وضع املسألة هذا الوضع يدل على       . أمر ال يكون   - مجلة - ولو أن عدم استجابتهم   ! استجابتهم

 فوق ما حيمله النص   . واستجاشة النفوس له هذه االستجاشة    ؛  ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو      
  .. وهي أن كل فرد ال يكلف إال نفسه. من حقيقة أساسية ثابتة يف التصور اإلسالمي - اطبع -

حىت ليكون   .. كما يربز لنا مدى املخاوف واملتاعب يف التعرض لقتال املشركني يومذاك           " ب " 
 فيكـون املسـلمون  ؛ أن يتوىل هو سبحانه كف بأس الذين كفروا: أقصى ما يعلق اهللا به رجاء املؤمنني      

وأنه أشد بأسـا وأشـد       - سبحانه - مع إبراز قوة اهللا    .. ستارا لقدرته يف كف بأسهم عن املسلمني      
واملخاوف املبثوثة يف الصف    ؛  وإحياء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك          .. تنكيال
اعـة املسـلمة يف     فهذه أحرج األوقات اليت مرت ا اجلم      . ورمبا كان هذا بني أحد واخلندق      .. املسلم
وعدم اكتمال التصـور اإلسـالمي ووضـوحه        ! وحتفز املشركني ،  وكيد اليهود ،  بني املنافقني ؛  املدينة

 ! وتناسقه بني املسلمني
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إىل شدة  ،  وهي تدفع إىل التكاليف اليت تشق عليها      ؛  كذلك تربز لنا حاجة النفس البشرية      " ج " 
فكـل وسـائل     .. وشدة الثقة بقدرته وقوته   ؛  الستعانة به وشدة ا ؛  وشدة الطمأنينة إليه  ؛  االرتباط باهللا 

واهللا هـو  ؛ وهذه كلها حقائق يستخدمها املنهج الرباين    . التقوية غري هذه ال جتدي حني يبلغ اخلطر قمته        
 وهو الذي يعلم كيف ترىب وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تسـتجيب           . الذي خلق هذه النفوس   

 .. 
|     |     | 

وذكـر  ،  للمؤمنني على القتال الذي ورد األمر به يف آخر الـدرس           ع الرسولومبناسبة حتريض   
 : وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون - يقرر قاعدة عامة يف الشفاعة، املبطئني املثبطني يف أوله

، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منـها        ،  من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها        " 
  ..  " قيتاوكان اهللا على كل شيء م

يكون له نصيب من أجر هذه الـدعوة        ،   فالذي يشجع وحيرض ويعاون على القتال يف سبيل اهللا        
توحي بأنه متكفـل     " كفل " وكلمة .. والذي يبطى ء ويثبط تكون له تبعة فيها ويف آثارها         . وآثارها
 . جبرائرها

، عام مبناسبة املالبسة اخلاصـة    وقد ذكر املبدأ ال   . أو شفاعة سوء  ،   واملبدأ عام يف كل شفاعة خري     
وربط الواقعـة املفـردة     ،  يف إعطاء القاعدة الكلية من خالل احلادثة اجلزئية       ،  على طريقة املنهج القرآين   

أو الذين مينح القـدرة علـى كـل    . الذي يرزق بكل شيء، وربط األمر كله باهللا. باملبدأ العام كذلك  
 : ىل يف التعقيبيف قوله تعا " مقيت " وهو ما يفسر كلمة. شيء

 .  " وكان اهللا على كل شيء مقيتا " 
والتحية يف اتمع   .  مث استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إىل األمر برد التحية خبري منها أو مبثلها             

واملناسبة قريبـة    .. إذا اتبع األدب الواجب فيها    ،  عالقة من العالقات اليت تدور ا عجلة احلياة يف يسر         
 : وبني الشفاعة اليت سبق التوجيه فيها - جو اتمعيف  - بينها

  ..  " إن اهللا كان على كل شيء حسيبا، أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها " 
حىت السـمات    - وجتعل كل مسة فيه   ؛  اليت متيز اتمع املسلم   ،   وقد جاء اإلسالم بتحيته اخلاصة    

  .. ال تندغم وال تضيع يف مسات اتمعات األخرى ومعاملها؛ متفردة متميزة - اليومية العادية
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السـالم علـيكم    " أو " السالم عليكم ورمحة اهللا " أو " السالم عليكم :  "  جعل اإلسالم حتيته  
ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة       - والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها        "  .. ورمحة اهللا وبركاته  

وعليكم السالم ورمحـة    [  والرد على الثانية   ]وعليكم السالم ورمحة اهللا     [  رد على األوىل  فال - ملستزيد
وهكـذا   ... فترد مبثلها، إذ أا استوفت كل الزيادات     ] .. وعليكم[  والرد على الثالثة  . ]اهللا وبركاته   

  .. ع روي عن النيب
 :  ونقف أمام اللمسات الكامنة يف آية التحية هذه

اليت حيرص املنهج اإلسالمي على أن يطبع ا اتمع املسـلم           ،  تلك السمة املتفردة   - والأ -  إا
وقـد   - كما أن له شرائعه اخلاصة ونظامه اخلـاص        - وتقاليده اخلاصة ،  حبيث تكون له مالحمه اخلاصة    

، لمة بقبلتـها  ومتيز اجلماعة املس  ،  سبق أن حتدثنا عن هذه اخلاصية بالتفصيل عند الكالم عن حتويل القبلة           
 . )1(وذلك يف سورة البقرة من قبل يف الظالل . كتميزها بعقيدا

 .. احملاولة الدائمة لتوثيق عالقات املودة والقرىب بني أفـراد اجلماعـة املسـلمة             - ثانيا -  وهي
 وقـد . من خري الوسائل إلنشاء هذه العالقات وتوثيقها، والرد على التحية بأحسن منها، وإفشاء السالم 

تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعـرف           :  " قال؟  أي العمل خري   ع سئل رسول اهللا  
أما الرد عليها فهو فريضة ـذه       . وهو سنة . هذا يف إفشاء السالم بني اجلماعة املسلمة ابتداء        "  .. )2(

، ا التقليـد يف إصـفاء القلـوب       والعناية ذا األمر تبدو قيمتها عند املالحظة الواقعية آلثار هذ          .. اآلية
وهي ظاهرة يدركها كل من يالحظ آثار مثـل          .. وتوثيق الصلة بني املتصلني   ؛  وتعارف غري املتعارفني  

 ! ويتدبر نتائجها العجيبة، هذا التقليد يف اتمعات
لعل املراد منها أن يشـار إىل      .. نسمة رخية يف وسط آيات القتال قبلها وبعدها        - ثالثا -  وهي

، وهو ال يقاتل إال إلقرار السالم يف األرض       . فاإلسالم دين السالم   .. السالم .. قاعدة اإلسالم األساسية  
 . )3(السالم الناشى ء من استقامة الفطرة على منهج اهللا . مبعناه الواسع الشامل

|     |     | 

                                                 
 .  من اجلزء الثاين127 - 126 ص)1(
 .  أخرجه البخاري)2(
 " . دار الشروق .  " السالم العاملي واإلسالم:  يراجع بتوسع كتاب)3(
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 87يامِة الَ ريب ِفيِه ومن أَصدق ِمن اللِّه حِديثًا          اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو لَيجمعنكُم ِإلَى يوِم الْقِ        + 
فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه أَركَسهم ِبما كَسبواْ أَتِريدونَ أَن تهدواْ من أَضلَّ اللّه ومن يضِلِل                 

و تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سواء فَالَ تتِخذُواْ ِمنهم أَوِليـاء            ودواْ لَ  88اللّه فَلَن تِجد لَه سِبيالً      
حتى يهاِجرواْ ِفي سِبيِل اللِّه فَِإن تولَّواْ فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم والَ تتِخذُواْ ِمنهم وِليـا                

 الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَوٍم بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جآؤوكُم حِصرت صـدورهم أَن               ِإالَّ 89والَ نِصريا   
كُم يقَاِتلُوكُم أَو يقَاِتلُواْ قَومهم ولَو شاء اللّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَـاِتلُو               

 ستِجدونَ آخِرين يِريـدونَ أَن يـأْمنوكُم        90وأَلْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً          
قُواْ ِإلَيكُم السلَم ويكُفُّـواْ     ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِنِة أُرِكسواْ ِفِيها فَِإن لَّم يعتِزلُوكُم ويلْ            

 وما كَانَ   91أَيِديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ِثِقفْتموهم وأُولَـِئكُم جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطَانا مِبينا            
خطَئًا فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلـِه ِإالَّ          ِلمؤِمٍن أَن يقْتلَ مؤِمنا ِإالَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤِمنا          

                    كُمـنيٍم بِإن كَانَ ِمن قَـوٍة وِمنؤٍة مقَبر ِريرحفَت ِمنؤم وهو لَّكُم ودٍم عقُواْ فَِإن كَانَ ِمن قَودصأَن ي
 مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه وتحِرير رقَبٍة مؤِمنةً فَمن لَّم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن توبةً من               وبينهم ميثَاق فَِديةٌ  

ِضب اللّـه    ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَ         92اللِّه وكَانَ اللّه عِليما حِكيما      
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا ضربتم ِفي سِبيِل اللِّه فَتبينواْ والَ تقُولُواْ             93علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما       

  اِة الديالْح ضرونَ عغتبا تِمنؤم تلَس الَمالس كُمأَلْقَى ِإلَي نم  ِلمكُنـت ةٌ كَذَِلككَِثري اِنمغاللِّه م ا فَِعندين
  _94من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ ِإنَّ اللّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا 
|     |     | 

 - سـبحانه  - التوحيـد وإفـراد اهللا     .. يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور اإلسالمي األساسـية       
بعـد  ؛ مث يبين على هذه القاعدة أحكاما شىت يف معاملة اتمع املسلم مع املعسكرات املختلفة           ؛  باأللوهية

ويبدو أا مجاعـة خاصـة مـن         - يف معاملة املنافقني  ،  التنديد بانقسام الصف املسلم إىل فئتني ورأيني      
اليت ،  على قاعدا األصيلة   - د أيضا وهذا التندي  - فتقوم هذه األحكام   - املنافقني من غري سكان املدينة    

واليت يتكرر ذكرها كلما اجته املنهج الربـاين إىل تشـريع أو             .. يقوم عليها بناء النظام اإلسالمي كله     
 . توجيه
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 - هي طرف من القواعد اليت أنشـأها اإلسـالم        ،   هذه األحكام يف معاملة املعسكرات املختلفة     
غري حتكيم  ،  واختاذ قواعد أخرى هلذه املعامالت    ؛  املعامالت الدولية لتنظيم   - ألول مرة يف تاريخ البشرية    

 . وشريعة الغاب، ومنطق القوة، السيف
مل تبدأ يف هذا االجتـاه إال        - وكل ما تفرع عنه من املنظمات الدولية       - إن أوربا بقانوا الدويل   
حربا على   - يف مجلته  - قانونومل يزل هذا ال   . ]احلادي عشر اهلجري    [  يف القرن السابع عشر امليالدي    

ومنابر للحـرب   ؛  أدوات ختتفي وراءها األطماع الدولية     - يف مجلتها  - ومل تزل هذه املنظمات   ؛  ورق
وقد دعت إليها منازعات بـني دول متكافئـة         ! وال لتحقيق عدل  ؛  وليست أداة إلحقاق حق   ! الباردة
وال للمنظمات الدوليـة عمـل ذو   ، لية قيمةولكن كلما اختل هذا التكافؤ مل يعد للقوانني الدو . القوى
 ! قيمة

فقد وضع أسس املعامالت الدوليـة يف القـرن السـابع            - املنهج الرباين للبشر   -  أما اإلسالم 
دون أن تضطره إىل ذلـك مالبسـات القـوى          ؛  ووضعها من عند نفسه   . ]األول اهلجري   [  امليالدي
 اتمع املسلم عالقاته مع املعسكرات األخرى علـى         وليقيم،  فهو كان يضعها ليستخدمها هو    . املتكافئة
 اجلاهلية - ولو كانت املعسكرات األخرى   . وليقيم هلا معامل الطريق   ،  لريفع للبشرية راية العدالة   . أساسها

فلقد كان اإلسالم ينشى ء هذه املبادى ء إنشاء          .. ال تعامل اتمع املسلم بتلك املبادى ء من جانبها         -
  .. وللمرة األوىل

وهي تؤلـف   ،   وهذه القواعد للمعامالت الدولية متفرقة يف مواضعها ومناسباا من سور القرآن          
يضم حكما لكل حالة من احلاالت اليت تعرض بني املعسـكر           . يف جمموعها قانونا كامل للتعامل الدويل     

أو ،  أو مهادن ،  اربومرتبطة مع حم  . وحمايدة. وحمالفة. ومهادنة. حماربة: اإلسالمي واملعسكرات األخرى  
  .. اخل .. أو حمايد، حمالف

فهي جديرة ببحـث مسـتقل يتـواله        [   وليس بنا هنا أن نستعرض هذه املبادى ء واألحكام        
 .. ولكننا نستعرض ما جاء يف هذه اموعة من اآليات يف هذا الـدرس . ]متخصص يف القانون الدويل  

 : وهي تتعلق بالتعامل مع الطوائف التالية
 . املنافقني غري املقيمني يف املدينة " أ " 
  .. الذين يرتبطون بقوم بينهم وبني املسلمني ميثاق " ب " 
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وهـم علـى    . احملايدين الذين تضيق صدورهم حبرب املسلمني أو حرب قومهم كذلك          " ج " 
 . دينهم

كفر إذا عادوا إىل    املتالعبني بالعقيدة الذين يظهرون اإلسالم إذا قدموا املدينة ويظهرون ال          " د " 
 . مكة

  .. حاالت القتل اخلطأ بني املسلمني والقتل العمد على اختالف املواطن واألقوام " ه " 
اليت تكون جانبا من مبادى ء التعامـل        ؛   وسنجد أحكاما صرحية واضحة يف مجيع هذه احلاالت       

 . األخرىاليت تتناول شىت العالقات ، شأا شأن بقية األحكام. يف احمليط الدويل
|     |     | 

وبنـاء  . ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآين بالقاعدة األولية اليت يقوم عليها بناء اإلسالم كلـه              
 : النظام اإلسالمي يف شىت جوانبه

  " ؟ ومن أصدق من اهللا حديثا. ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه، اهللا ال إله إال هو " 
سواء يف تربيـة     - وإفراده باأللوهية تبدأ خطوات املنهج الرباين      - انهسبح -  إنه من توحيد اهللا   
وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي       ؛  ووضع شرائعه وتنظيمه  ،  النفوس أم يف إقامة اتمع    

ومـن  . الذي يتعامل هذا اتمع على أساسه مع اتمعات األخرى        ،  أم بالنظام الدويل  ،  للمجتمع املسلم 
 .  جند هذا االفتتاح موعة اآليات املتضمنة لطائفة من قواعد التعامل اخلارجية والداخلية أيضامث

ليحاسبهم هناك على ما أتـاح هلـم يف   ، ومجع اهللا الواحد لعباده،  كذلك من االعتقاد يف اآلخرة    
احلساسية فيها جتـاه    وإثارة  ،  تبدأ خطوات هذا املنهج يف تربية النفوس      ،  الدنيا من فرص العمل واالبتالء    

فهو االبتالء يف الصغرية والكبرية يف       .. وجتاه كل حركة من حركاا يف احلياة      ؛  التشريعات والتوجيهات 
؛ وهذا هو الضمان األوثق لنفاذ الشرائع واألنظمة       .. واحلساب على الصغرية والكبرية يف اآلخرة     ؛  الدنيا

 ! ران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطانسه، حارس عليها، ألنه كامن هناك يف أعماق النفس
 : وهذا وعده - سبحانه -  هذا حديث اهللا

  ..  " ومن أصدق من اهللا حديثًا " 
|     |     | 
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كما هي دالـة    ،  وهي اللمسة الدالة على طريقه هذا املنهج يف التربية        ،  وبعد هذه اللمسة للقلوب   
  .. عة املسلمةعلى أساس التصور االعتقادي العملي يف حياة اجلما

وقلة احلسـم يف    ؛   بعد هذه اللمسة يبدأ يف إستنكار حالة من التميع يف مواجهة النفاق واملنافقني            
 - وانقسام هذه اجلماعة فئتني يف أمر طائفة من املنـافقني         ؛  موضع احلسم يف معاملة اجلماعة املسلمة هلم      

ان يف اتمع املسلم يومئذ مـن عـدم         حيث يشي هذا االستنكار مبا ك      - من خارج املدينة كما سنبني    
وكراهة التميع يف التعامل مـع      ،  كما يشي بتشدد اإلسالم يف ضرورة حتديد األمور وحسمها        ؛  التناسق

 : ما مل يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة .. واالرتكان إىل ظاهرهم؛ املنافقني والنظر إليهم
ومن ؟  أتريدون أن دوا من أضل اهللا     ؛  بواواهللا أركسهم مبا كس   ؟  فما لكم يف املنافقني فئتني     " 

فال تتخذوا منهم أولياء    . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء      . يضلل اهللا فلن جتد له سبيال     
وال تتخذوا منهم وليا    ،  واقتلوهم حيث وجدمتوهم  ،  فإن تولوا فخذوهم  . حىت يهاجروا يف سبيل اهللا    

  ..  " وال نصريا
 : أمهها روايتان، ء املنافقني روايات وقد وردت يف شأن هؤال

عن زيد  ،  أخربين عبداهللا بن يزيد   : قال عدي بن ثابت   ،  حدثنا شعبة ،  حدثنا ز :  قال اإلمام أمحد  
 ع فكان أصـحاب رسـول اهللا  . فرجع ناس خرجوا معه   ،  خرج إىل أحد   ع أن رسول اهللا  ،  ابن ثابت 

فما لكم يف املنـافقني     :  " فأنزل اهللا ! م املؤمنون ه. ال: وفرقة تقول ،  نقتلهم: فرقة تقول : فرقتني،  فيهم
[  "  .. وإا تنفي اخلبث كما ينفي الكري خبـث احلديـد         . إا طيبة  " ع فقال رسول اهللا  " ؟    فئتني

 . ]أخرجاه يف الصحيحني من حديث شعبة 
وكـانوا يظـاهرون    ؛  نزلت يف قوم كانوا قد تكلمـوا باإلسـالم        :  وقال العويف عن ابن عباس    

 إن لقينا أصحاب حممد فليس علينا منهم بـأس        : فقالوا. فخرجوا من مكة يطلبون حاجة هلم     . شركنيامل
، اركبوا إىل اجلبناء فاقتلوهم   : قالت فئة من املؤمنني   ،  وإن املؤمنني ملا أخربوا أم قد خرجوا من مكة        .. 

أتقتلون قومـا    - ا قالوا أو كم  -:  سبحان اهللا : وقالت فئة أخرى من املؤمنني    . فإم يظاهرون عدوكم  
؟ ومل يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأمواهلم     ،  من أجل إم مل يهاجروا    ؟  قد تكلموا مبثل ما تكلمتم به     

فما لكـم يف    :  " فرتلت،  والرسول عندهم ال ينهى واحدا من الفريقني عن شيء        ،  فكانوا كذلك فئتني  
ي عن أىب سلمة بن عبد الرمحن وعكرمة وجماهـد          وقد رو ،  رواه ابن أىب حامت   [  "  .. ؟  املنافقني فئتني 

 . ]والضحاك وغريهم قريب من هذا 
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،  ومع أن الرواية األوىل أوثق من ناحية السند واإلخراج إال أننا نرجح مضمون الروايـة الثانيـة       
 أو  ع لومل يقاتلهم الرسـو   ؛  فالثابت أن منافقي املدينة مل يرد أمر بقتاهلم       ؛  باالستناد إىل الواقع التارخيي   

وترك اتمـع   ،  هي خطة اإلغضاء عنهم   . إمنا كانت هناك خطة أخرى مقررة يف التعامل معهم        . يقتلهم
من املدينـة    - وهم الذين يغروم وميلون هلم     - وتقطيع األسناد من حوهلم بطرد اليهود     ،  نفسه ينبذهم 

وقتلهم حيـث  ،  ما بأخذهم أسرى  أما هنا فنحن جند أمرا جاز      .. مث من اجلزيرة العربية كلها أخريا     . أوال
إن األمر بأخـذهم    : وقد يقال  .. مما يقطع بأم جمموعة أخرى غري جمموعة املنافقني يف املدينة         : وجدوا

فإن تولـوا فخـذوهم   ، فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا  :  " أسرى وقتلهم مشروط بقوله تعاىل    
وقد يكونون أقلعـوا فلـم ينفـذ         .. ما هم فيه  فهو ديد ليقلعوا ع    ..  " واقتلوهم حيث وجدمتوهم  

بأم ليسوا من أهل     - يف هذه الفترة   - تقطع " يهاجروا " ولكن كلمة  .. هذا األمر فيهم   ع الرسول
 - قبل الفتح  - ومعىن اهلجرة . فقد كان هذا قبل الفتح    ؛  وأن املقصود هو أن يهاجروا إىل املدينة      . املدينة

. واخلضوع لنظامها ؛  واالنضمام للجماعة املسلمة  ؛  ر الكفر إىل دار اإلسالم    كان حمددا بأنه اهلجرة من دا     
تنديد شديد مبوقف الذين     - يف الدرس التايل   - وسيجيء يف سياق السورة    .. وإال فهو الكفر أو النفاق    

ولو كانوا مـن   - دار الكفر واحلرب بالنسبة هلم؛ من املسلمني يف مكة - بغري عذر من الضعف  - بقوا
وأن هؤالء املنافقني كانوا مجاعـة مـن        . وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية      -!  ها ومواطنني فيها  أهل

 . ويظاهرون عدو املسلمني بأعماهلم، يقولون كلمة اإلسالم بأفواههم - أو ممن حوهلا - مكة
 :  ونعود إىل النص القرآين

ومن ؟  أتريدون أن دوا من أضل اهللا      ؟واهللا أركسهم مبا كسبوا   ؛  فما لكم يف املنافقني فئتني     " 
فال تتخذوا منهم أولياء    . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء      . يضلل اهللا فلن جتد له سبيال     
وال تتخذوا منهم وليا    ،  واقتلوهم حيث وجدمتوهم  ،  فإن تولوا فخذوهم  . حىت يهاجروا يف سبيل اهللا    

  ..  " وال نصريا
وتعجبا من اختاذهم هـذا     ؛  ارا النقسام املؤمنني فئتني يف أمر املنافقني       إننا جند يف النصوص استنك    

ويف التعامل مع أولئـك املنـافقني       ،  وشدة وحسما يف التوجيه إىل تصور املوقف على حقيقته        ؛  املوقف
 . كذلك

التميـع يف    - ويف كل موقف مماثـل     -  وكل ذلك يشي خبطر التميع يف الصف املسلم حينذاك        
ذلك أن قول مجاعة من     . ألن فيها متيعا كذلك يف الشعور حبقيقة هذا الدين        ؛  فاق واملنافقني النظرة إىل الن  
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أتقتلون قوما قد تكلموا مبثل ما تكلمتم به من أجل أم مل             - أو كما قالوا   -!  سبحان اهللا :  " املؤمنني
من أنه  ،  ى هذا النحو  وتصورهم لألمر عل  "  .. ؟    نستحل دماءهم وأمواهلم  ،  يهاجروا ومل يتركوا ديارهم   

إن لقينا أصـحاب    :  " مع أن شواهد احلال كلها وقول هؤالء املنافقني       ! كالم مثل ما يتكلم املسلمون    
 "  يظاهرون عـدوكم  :  " وشهادة الفئة األخرى من املؤمنني وقوهلم      "  .. حممد فليس علينا منهم بأس    

، يف ظروف تستدعي الوضوح الكامـل  ،  ميانتصورهم لألمر على هذا النحو فيه متييع كبري حلقيقة اإل         .. 
ال ،  مع عمل واقعي يف مساعدة عدو املسـلمني الظـاهرين         ؛  فإن كلمة تقال باللسان   . واحلسم القاطع 
وهذا هو اخلطر الـذي      .. ألنه متييع للتصور ذاته   . وال موضع هنا للتسامح أو لإلغضاء     . تكون إال نفاقا  

 . والتشديد البنييواجهه النص القرآين بالعجب واالستنكار 
هـؤالء   .. فقد كان التصـور واضـحا  .  ومل يكن احلال كذلك يف اإلغضاء عن منافقي املدينة        

 . هي أخذهم بظاهرهم واإلغضاء إىل حني. ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم .. منافقون
الذي يقولـه   ألم قالوا كالما ك   .  وهذا أمر آخر غري أن ينافح مجاعة من املسلمني عن املنافقني          

بينما هم يظـاهرون أعـداء      . وأدوا بألسنتهم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           . املسلمون
 ! املسلمني

ومن أجل ذلك االختالف يف شأن املنـافقني يف         ،   من أجل هذا التميع يف فهم فئة من املسلمني        
 تبعه اإليضاح اإلهلي حلقيقـة موقـف        مث .. كان هذا االستنكار الشديد يف مطلع اآلية      ،  الصف املسلم 
 : هؤالء املنافقني

  ..  " واهللا أركسهم مبا كسبوا " 
وهي ؟  واهللا أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم         .  ما لكم فئتني يف شأن املنافقني     

 . بأم واقعون يف السوء مبا أضمروا ومبا عملوا من سوء. شهادة من اهللا حامسة يف أمرهم
 :  مث استنكار آخر

  "  .. ؟ أتريدون أن دوا من أضل اهللا " 
ويتركـوا  ،  ما يشري إىل إعطائهم فرصة ليهتـدوا      ! !  .. املتسامح ..  ولعله كان يف قول الفريق    

 . فاستنكر اهللا هذا يف شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اهللا يف شر أعماهلم وسوء مكاسبهم! اللجلجة
  ..  " د له سبيلًاومن يضلل اهللا فلن جت " 
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. أي ميد هلم يف الضاللة حني يتجهون هم جبهدهم ونيتهم إىل الضـاللة            .  فإمنا يضل اهللا الضالني   
، ونبذوا العـون واهلـدى  ؛ وسلكوا غري طريقها، مبا بعدوا عنها؛ وعندئذ تغلق يف وجوههم سبل اهلداية   

 ! وتنكروا ملعامل الطريق
ومل ؛  إم مل يضلوا أنفسهم فحسب     .. موقف املنافقني  مث خيطو السياق خطوة أخرى يف كشف        

 : إمنا هم كذلك يبتغون إضالل املؤمنني .. يستحقوا أن يوقعهم اهللا يف الضاللة بسعيهم ونيتهم فحسب
  ..  " ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء " 

نطقوا بالشهادتني نطقـا    و،  على الرغم من أم تكلموا مبا تكلم به املسلمون         ..  إم قد كفروا  
فالـذي يكفـر ال     . وهم ال يريدون أن يقفوا عند هذا احلد        .. يكذبه العمل يف مظاهرة أعداء املسلمني     

وال بد له مـن جهـد       ،  وال بد له من عمل وسعي     . يستريح لوجود اإلميان يف األرض ووجود املؤمنني      
 . ليكونوا كلهم سواء. وكيد لرد املسلمني إىل الكفر

وهو حيمل البيان الذي يرفع التميع يف        .. اإليضاح األول حلقيقة موقف أولئك املنافقني      هذا هو   
، وإال فال عربة بكلمات اللسـان     . ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقني       ؛  تصور اإلميان 

 : وحوهلا هذه القرائن اليت تشهد بالكذب والنفاق
 : وهو يقول هلم، مفزعة هلم والقرآن يلمس مشاعر املؤمنني ملسة قوية 

  ..  " ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء " 
وبالنقلة الضخمة اليت جيدوا يف     .  فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حالوة اإلميان بعد مرارة الكفر         

وكان الفرق واضحا بـارزا     . مث يف اإلسالم   .. بني مشاعرهم ومستواهم وجمتمعهم يف اجلاهلية     ،  أنفسهم
تكفي اإلشارة إليه الستثارة عداوم كلها ملن يريد أن يـردهم إىل ذلـك              ،   مشاعرهم ويف واقعهم   يف

حنـو  ،  فسار م صعدا يف املرتقى الصاعد     ؛  الذي التقطهم منه اإلسالم    - سفح اجلاهلية  - السفح اهلابط 
 . القمة السامقة

األمر يف حلظة التـوفز والتحفـز       فيوجه إليهم   ؛   ومن مث يتكى ء املنهج القرآين على هذه احلقيقة        
 : واالنتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤالء

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيـث      . فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا         " 
  ..  " وال تتخذوا منهم وليا وال نصريا، وجدمتوهم
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نه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبليـة         أ .. وحنس من النهي عن اختاذ أولياء منهم      
وكان املنهج القرآين يعـاجل      - ورمبا كان للمصاحل االقتصادية أيضا     - بقايا يف نفوس املسلمني يف املدينة     

 . كما يقرر قواعد تصورها يف الوقت ذاته. ويقرر لألمة املسلمة قواعد ارتباطاا؛ هذه الرواسب
أو روابـط   . أو روابط الدم والقرابة   ،  مة ال تقوم على روابط العشرية والقبيلة       كان يعلمها أن األ   

إمنـا   .. أو روابط املصاحل االقتصادية يف التجارة وغري التجارة       ،  احلياة يف أرض واحدة أو مدينة واحدة      
 . وعلى النظام االجتماعي املنبثق من هذه العقيدة؛ تقوم األمة على العقيدة

ودار  .. وبني غريهم ممن هـم يف دار احلـرب        ،   بني املسلمني يف دار اإلسالم      ومن مث فال والية   
ال والية حىت يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمـة          .. احلرب هي يومئذ مكة موطن املهاجرين األول      

. حيث تكون هجرم هللا ويف سبيل اهللا       - أي إىل األمة املسلمة    - وينضموا إىل اتمع املسلم   ؛  اإلسالم
وإلقامة اتمع املسلم الذي يعيش باملنهج اإلسـالمي ال       ؛  ال من أجل أي هدف آخر     ،  أجل عقيدم من  

وذا التحديد الذي ال يقبل أن ختـتلط بـه شـوائب    . وذا احلسم. ذه النصاعة  .. ألي غرض آخر  
  .. أو أهداف أخرى، أو مصاحل أخرى، أخرى

وهـاجروا إىل دار     .. يف دار احلـرب    .. مفتركوا أهلهم ووطنهم ومصـاحله    .  فإن هم فعلوا  
إن  .. القائم على الشريعة اإلسـالمية    ،  املنبثق من العقيدة اإلسالمية   ،  ليعيشوا بالنظام اإلسالمي  ،  اإلسالم

فال ،  وإن مل يفعلوا وأبوا اهلجرة    . مواطنون يف األمة املسلمة   ،  هم فعلوا هذا فهم أعضاء يف اتمع املسلم       
 : كذا األفعالعربة بكلمات تقال فت

وال تتخذوا منهم وليا وال     ،  واقتلوهم حيث وجدمتوهم   ] أي أسرى    [ فإن تولوا فخذوهم   " 
 .  " نصريا

إذ قـد   . أم مل يكونوا هم منافقي املدينـة      ،  هو الذي يرجح عندنا    - كما قلنا  -  وهذا احلكم 
 . اتبعت مع منافقي املدينة سياسة أخرى
 وهلم. فال يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته     ؛  ب العقائد املخالفة له    إن اإلسالم يتسامح مع أصحا    

يف غري ما دعـوة     . أن جيهروا مبعتقدام املخالفة لإلسالم     - حىت وهم يعيشون يف ظل نظامه ودولته       -
فقد ورد يف القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب مـا ال               . للمسلمني وال طعن يف الدين    

لشك يف أن اإلسالم ال يدع غري املعتنقني له ممن يعيشون يف ظله يطعنـون فيـه وميوهـون                   يدع جماال ل  
وحسب اإلسـالم أنـه ال      ! حقائقه ويلبسون احلق بالباطل كما تقول بعض اآلراء املائعة يف زماننا هذا           
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طن وأنه ميـتعهم خبـري الـو      ؛  وأنه حيافظ على حيام وأمواهلم ودمائهم     . يكرههم على اعتناق عقيدته   
وأنه يدعهم يتحاكمون إىل شريعتهم يف غري مـا يتعلـق           ؛  اإلسالمي بال متييز بينهم وبني أهل اإلسالم      

 . مبسائل النظام العام
ولكنه ال يتسـامح هـذا      ..  إن اإلسالم يتسامح هذا التسامح مع خمالفيه جهارا ارا يف العقيدة          

إـم  : ال يتسامح مـع مـن يقولـون   . فعالالتسامح مع من يقولون اإلسالم كلمة باللسان تكذا األ     
كاحلاكمية ،  مث يعترفون لغري اهللا خباصية من خصائص األلوهية       . يوحدون اهللا ويشهدون أن ال إله إال اهللا       

ألم اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا        ،  فيصم أهل الكتاب بأم مشركون    ؛  والتشريع للناس 
 ! وحرموا عليهم احلرام فاتبعوهم، ولكن ألم أحلوا هلم احلالل. عبدوهمال ألم  .. واملسيح ابن مرمي

ألم شهدوا أن ال إله إال      .  وال يتسامح هذا التسامح يف وصف مجاعة من املنافقني بأم مؤمنون          
 ! يناصرون أعداء املسلمني، مث بقوا يف دار الكفر. وأن حممدا رسول اهللا، اهللا

 " ولكنه ليس عقيـدة   . واإلسالم عقيدة التسامح  . إمنا هو متيع  . ساحماذلك أن التسامح هنا ليس ت     
 . ولكنه ينايف التميع. واجلد ال ينايف التسامح. ونظام جاد. إنه تصور جاد " . التميع

  .. وبالغ، بيان،  ويف هذه اللفتات واللمسات من املنهج القرآين للجماعة املسلمة األوىل
|     |     | 

الذين يعينون أعـداء  ، هلذا الصنف من املنافقني - حكم األسر والقتل - ذا احلكممث استثىن من ه 
 - عهد مهادنه أو عهد ذمـة      - من يلجأون إىل معسكر بينه وبني اجلماعة اإلسالمية عهد         - املسلمني

 : ويتصلون به، ففي هذه احلالة يأخذون حكم املعسكر الذي يلتجئون إليه
  ..  " بينكم وبينهم ميثاقإال الذين يصلون إىل قوم  " 

حيثما وجد جمالًا للسلم ال يتعارض مـع منهجـه          ،   ويبدو يف هذا احلكم اختيار اإلسالم للسلم      
بالقوة مع كفالة األمـن     ،  وعدم الوقوف يف وجه الدعوة    ؛  من حرية اإلبالغ وحرية االختيار    . األساسي
 .  ذاا للتجميد واخلطرأو تعريض الدعوة اإلسالمية، وعدم تعريضهم للفتنة؛ للمسلمني

شأنه  - عهد ذمة أو عهد هدنة     -  ومن مث جيعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بني قوم معاهدين          
وهي روح سلمية واضحة املعامل يف مثل هذه        . ويسامل مساملتهم ،  يعامل معاملتهم . شأن القوم املعاهدين  

 . األحكام
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راد أو القبائل أو اموعات اليت تريد أن        هي األف .  كذلك يستثين من األسر والقتل مجاعة أخرى      
إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا املسلمني مـع        . فيما بني قومهم وبني املسلمني من قتال      ،  تقف على احلياد  

فيكفوا أيديهم عن الفريقني بسبب هـذا       . كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع املسلمني       . قومهم
 : التحرج من املساس ؤالء أو هؤالء

  ..  " حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أو جاؤوكم " 
حيثما كف اآلخـرون عـن      ؛   وواضح كذلك يف هذا احلكم الرغبة السلمية يف اجتناب القتال         

وهؤالء الـذين يتحرجـون أن      . واختاروا احلياد بينهم وبني احملاربني هلم     ؛  التعرض للمسلمني ودعوم  
ومل يلـزمهم   ؛  ويف قـريش نفسـها    ؛  كانوا موجودين يف اجلزيرة    .. وا قومهم حياربوا املسلمني أو حيارب   

كما أنه كان املرجو من أمرهم       .. )1(فقد كان حسبه أال يكونوا عليه       . اإلسالم أن يكونوا معه أو عليه     
 . كما وقع بالفعل؛ حينما تزول املالبسات اليت حترجهم من الدخول فيه، أن ينحازوا إىل اإلسالم

فيكشف هلم عـن الفـرض      . اهللا املسلمني يف انتهاج هذه اخلطة مع احملايدين املتحرجني         وحيبب  
أن  - بدل أن يقفوا هكذا على احليـاد متحـرجني         - فلقد كان من املمكن   ! الثاين املمكن يف املوقف   

، نحـو فأما وقد كفهم اهللا عنهم على هذا ال       ! يسلطهم اهللا على املسلمني فيقاتلوهم مع أعدائهم احملاربني       
 : وتركهم وشأم هو السبيل، فالسلم أوىل
وألقـوا إلـيكم    ،  فإن اعتزلوكم فلم يقـاتلوكم    . ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم      " 
  ..  " فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالً. السلم

الذين قد ال يرضـون هـذا       ،   وهكذا يلمس املنهج التربوي احلكيم نفوس املسلمني املتحمسني       
ومن كف جلانب مـن العـداء   ؛ يلمسه مبا يف هذا املوقف من فضل اهللا وتدبريه. من هذا الفريق املوقف  

ويعلمهم أن يأخذوا اخلري الـذي يعـرض فـال          . واألذى كان سيضاعف العبء على عاتق املسلمني      
يط طاملا أن ليس يف هذا كله تفر       .. فال يناوشوة ،  وجيتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيدا عنهم      ،  يرفضوه

 ! وال رضى بالدنية يف طلب السلم الرخيصة؛ وال متييع لشيء من عقيدم، يف شيء من دينهم

                                                 
 أنه ال ميكـن أن يتعـايش دينـان يف    - بعد التجارب العملية - عدلت هذه األحكام يف آيات التوبة، حني تقرر    )1(

 . اجلزيرة
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إمنا غاية   .. ألنه ليس الكف عن القتال بأي مثن هو غاية اإلسالم         .  لقد اهم عن السلم الرخيصة    
 ال حقـوق   .. وال مـن حقـوق املسـلمني      ،  السلم اليت ال تتحيف حقا من حقوق الدعوة       : اإلسالم

 . ولكن حقوق هذا املنهج الذي حيملونه ويسمون به مسلمني؛ أشخاصهم وذوام
 وإن من حق هذا املنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبالغ دعوته وبيانه للنـاس يف كـل                   

أن يدخل فيه فال يضـار وال        - ممن بلغتهم الدعوة   - وأن يكون لكل من شاء    . زاوية من زوايا األرض   
وأن تكون هناك القوة اليت خيشاها كل من يفكر يف الوقـوف يف            . ية من زوايا األرض   يؤذي يف كل زاو   

وبعـد   - أي لون من ألوان املضـارة      - أو مضارة من يؤمن ا     - يف صورة من الصور    - وجه الدعوة 
 . واجلهاد ماض إىل يوم القيامة. ذلك فالسلم قاعدة

|     |     | 
ألا طائفة منافقـة شـريرة      . عها اإلسالم هذا التسامح   ال يتسامح م  ،  ولكن هناك طائفة أخرى   

يأخذها . فإالسالم إزاءها إذن طليق   . وليست مرتبطة مبيثاق وال متصلة بقوم هلم ميثاق       . كالطائفة األوىل 
 : مبا اخذ به طائفة املنافقني األوىل

كسـوا  كل ما ردوا إىل الفتنـة أر      . يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم    ،  ستجدون آخرين  " 
، واقتلوهم حيث ثقفتمـوهم   ،  فخذوهم؛  ويكفوا أيديهم ،  فإن مل يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم     . فيها

  ..  " وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
فيسـلمون   ع كانوا يأتون الـنيب   ،  أا نزلت يف قوم من أهل مكة      ،   حكى ابن جرير عن جماهد    

 فأمر بقتلهم . وها هنا ،  يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا     ،  األوثانمث يرجعون إىل قريش فريتكسون يف       ؛  رياء
املهادنـة  [  فإن مل يعتزلوكم ويلقوا إلـيكم السـلم       :  " وهلذا قال تعاىل   - إن مل يعتزلوا ويصلحوا    -

أي [  واقتلوهم حيث ثقفتمـوهم     ]أسراء[  فخذوهم  ]أي عن القتال  [  ويكفوا أيديهم   ]والصلح
 .  " كم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناوأولئ  ]حيث وجدمتوهم

هـذه يف    .. إىل جانـب مساحتـه وتغاضـيه      ،   وهكذا نرى صفحة من حسم اإلسالم وجديته      
  .. هي اليت حتدد هذه وتلك، وحقيقة الواقعة، وطبيعة املوقف. وتلك يف موضعها، موضعها

كمـا  ؛  يف شعور املسلم  كفيلة بأن تنشىء التوازن      - على هذا النحو   -  ورؤية هاتني الصفحتني  
فأما حني جييء املتشددون فيأخـذون       - السمة األساسية األصيلة   - تنشىء التوازن يف النظام اإلسالمي    

وأما حني جييء املتميعـون املترققـون       ! األمر كله عنفا ومحاسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو اإلسالم         
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! ام وهم يترافعون عن املتهم الفاتك اخلطري      كأن اإلسالم يف قفص اال    ،  املعتذرون عن اجلهاد يف اإلسالم    
وجمرد دفاع عن الوطن اإلسـالمي وعـن مجاعـة          ؛  فيجعلون األمر كله مساحة وسلما وإغضاء وعفوا      

وليس تأمينا ألي فرد    . وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبالغها لكل زاوية يف األرض بال عقبة            - املسلمني
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضـل       . أن خيتار اإلسالم عقيدة   يف كل زاوية من زوايا األرض يريد        

 . فأما حينئذ فليس هذا هو اإلسالم .. من اختار عقيدته ومن مل خيترها سواء، يأمن الناس كلهم يف ظله
  .. ويف هذه الطائفة من أحكام املعامالت الدولية بالغ وبيان
|     |     | 

، فأما يف عالقات املسلمني بعضهم بـبعض      . كرات األخرى ذلك يف عالقات املسلمني مع املعس     
فـال   - ويف ذلك الوقت كما يف كل وقت كان هناك مسلمون يف شىت الديار             - مهما اختلفت الديار  

فإنه ال يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بـني   .. ال قتل إال يف حد أو قصاص    .. قتل وال قتال  
وقد ربطت بينهما هذه الرابطـة      . ومن مث ال يقتل املسلم املسلم أبدا      . املسلم واملسلم من وشيجة العقيدة    

فأما القتل العمـد    . وللقتل اخلطأ توضع التشريعات واألحكام     .. اللهم إال أن يكون ذلك خطأ     . الوثيقة
 ! ووراء حدود اإلسالم! ألنه وراء احلسبان. فال كفارة له

قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنـة وديـة         ومن  . وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ        " 
فتحريـر رقبـة     - وهو مؤمن  - فإن كان من قوم عدو لكم      - إال أن يصدقوا   - مسلمة إىل أهله  

فمن مل جيـد    . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة             . مؤمنة
 .  " ليما حكيماوكان اهللا ع. توبة من اهللا. فصيام شهرين متتابعني

وأعـد لـه    ،  وغضب اهللا عليه ولعنـه    ،  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها        " 
  ..  " عذابا عظيما

وهو األمر احملتمـل     - ثالث منها من حاالت القتل اخلطأ     :  وهذه األحكام تتناول أربع حاالت    
واحلالة الرابعة   - ار خمتلفة بني شىت األقوام    أو يف دي   - دار اإلسالم  - وقوعه بني املسلمني يف دار واحدة     

إذ ليس يف   . فليس من شأا أن تقع    . وهي اليت يستبعد السياق القرآين وقوعها ابتداء      . حالة القتل العمد  
وليس يف مالبسات هذه احليـاة الـدنيا        . هذه احلياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه مسلم عمدا          

وهذه العالقة اليت أنشـأها     . ن عالقة املسلم باملسلم إىل حد أن يقتله عمدا        كلها ما من شأنه أن يوهن م      
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اإلسالم بني املسلم واملسلم من املتانة والعمق والضخامة والغالوة واإلعزاز حبيث ال يفترض اإلسالم أن               
 : ومن مث يبدأ حديثه عن أحكام القتل اخلطأ .. ختدش هذا اخلدش اخلطري أبدا

  ..  " ن يقتل مؤمنا إال خطأوما كان ملؤمن أ " 
فـإن   .. وهو االحتمال احلقيقي يف الواقـع      ..  فهذا هو االحتمال الوحيد يف احلس اإلسالمي      

ومن العسري تصور   . عظيمة جدا . ونعمة عظيمة . كبرية جدا . وجود مسلم إىل جوار مسلم مسألة كبرية      
إن هـذا    .. ذه الكبرية عن عمد وقصد    واإلقدام على ه  ؛  أن يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه        

وأشد الناس شعورا بإعزاز هذا العنصر هو املسـلم          .. عنصر عزيز يف هذه األرض     .. املسلم .. العنصر
يعرفونـه يف نفوسـهم   . وهذا أمر يعرفـه أصـحابه   .. فمن العسري أن يقدم على إعدامه بقتله  .. مثله

 وذه القرابة اليت جتمعهم يف رسول اهللا      . وذه الوشيجة . وقد علمهم اهللا إياه ذه العقيدة     . ومشاعرهم
 . ذلك التأليف الرباين العجيب. مث ترتقي فتجمعهم يف اهللا سبحانه الذي ألف بني قلوم ع

 : اليت يبني السياق أحكامها هنا،  فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك احلاالت الثالث
وجيب يف هذه احلالة حترير     .  أهله مؤمنون يف دار اإلسالم     أن يقع القتل على مؤمن    :  احلالة األوىل 

فهو تعويض للمجتمع املسلم عن قتل نفس       ،  فأما حترير الرقبة املؤمنة    .. ودية تسلم إىل أهله   ،  رقبة مؤمنة 
وأما الدية فتسـكني لثـائرة      . وكذلك هو حترير الرقاب يف حس اإلسالم      . مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة   

ومع هذا يلوح    .. وتعويض هلم عن بعض ما فقدوا من نفع املقتول        ،  اطر املفجوعني وشراء خلو ،  النفوس
ألنه أقرب إىل جو التعـاطف والتسـامح يف      - إذا اطمأنت نفوسهم إليه    - اإلسالم ألهل القتيل بالعفو   

 . اتمع املسلم
  ..  " اإال أن يصدقو - ودية مسلمة إىل أهله، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " 

ويف هذه احلالة    .. أن يقع القتل على مؤمن وأهله حماربون لإلسالم يف دار احلرب          :  واحلالة الثانية 
ولكن ال جيوز أداء دية لقومه      . وفقدها اإلسالم ،  جيب حترير رقبة مؤمنة لتعويض النفس املؤمنة اليت قتلت        

فهـم  ،  سترضاء أهل القتيل وكسب مودم    وال مكان هنا ال   ! يستعينون ا على قتال املسلمني    ،  احملاربني
 . وهم عدو للمسلمني، حماربون

ومل يـنص    - عهد هدنة أو عهد ذمة     - أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون      :  واحلالة الثانية 
ويرى . مما جعل بعض املفسرين والفقهاء يرى النص على إطالقه        . على كون املقتول مؤمنا يف هذه احلالة      
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ألن عهـدهم مـع     . ولو مل يكن مؤمنا    - املعاهدين - قبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله     احلكم بتحرير ر  
 . املؤمنني جيعل دماءهم مصونة كدماء املسلمني

وما كان ملـؤمن أن يقتـل        " .  ولكن الذي يظهر لنا أن الكالم ابتداء منصب على قتل املؤمن          
وإذا كان قد نص يف احلالة      .  فيها القتيل مؤمنا   مث بيان للحاالت املتنوعة اليت يكون      ..  " مؤمنا إال خطأ  

فقد كان هذا االحتراز مرة أخرى بسبب        " وهو مؤمن  - فإن كان من قوم عدو لكم     :  " الثانية فقال 
مما يوحي  . ويؤيد هذا الفهم النص على حترير رقبة مؤمنة يف هذه احلالة الثالثة           . مالبسة أنه من قوم عدو    

  .. وإال لكفى عتق رقبة إطالقا دون شرط اإلميان. ة مؤمنة تعويضا عنهبأن القتيل مؤمن فأعتقت رقب
. ولكن مل يرد عتق رقاب مؤمنة بعددهم      : ودى بعض القتلى من املعاهدين     ع  وقد ورد أن النىب   

وأن . ال ذه اآلية   ع وأن هذا ثبت بعمل رسول اهللا     . مما يدل على أن الواجب يف هذه احلالة هو الدية         
سواء كان من قوم مؤمنني يف      .  تتناوهلا هذه اآلية كلها هي حاالت وقوع القتل على مؤمن          احلاالت اليت 
 أو من قوم بينهم وبني املسلمني ميثـاق  ،  أو من قوم حماربني عدو للمسلمني يف دار احلرب        ،  دار اإلسالم 

 . وهذا هو األظهر يف السياق .. ميثاق هدنة أو ذمة.. 
|     |     | 

واليت ال تكفر عنها دية     ؛  فهو الكبرية اليت ال ترتكب مع إميان      ،  فأما القتل العمد   .ذلك القتل اخلطأ  
 : وإمنا يوكل جزاؤها إىل عذاب اهللا؛ وال عتق رقبة

وأعـد لـه    . وغضب اهللا عليه ولعنـه    ،  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها        " 
  ..  " عذابا عظيما

ولكنها كذلك جرمية قتل للوشـيجة العزيـزة         - بغري حق  -  إا جرمية قتل ال لنفس فحسب     
 . إا تنكر لإلميان ذاته وللعقيدة نفسها. اليت أنشأها اهللا بني املسلم واملسلم، احلبيبة الكرمية العظيمة

إىل أنـه ال توبـة    - ومنهم ابن عباس - واجته بعضهم؛  ومن مث قرنت بالشرك يف مواضع كثرية   
ويغفر ما دون ذلك    ،  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به      :  " ر استند إىل قوله تعاىل    ولكن البعض اآلخ   .. منها

 . وفسر اخللود بأنه الدهر الطويل .. فرجا للقاتل التائب املغفرة ..  " ملن يشاء
قبـل   -،    كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام     ،   والذين تربوا يف مدرسة اإلسالم األوىل     

فيهيج يف نفوس بعضهم مـا يهـيج مـن       - وقد دخلوا يف اإلسالم    - ى األرض ميشون عل  - إسالمهم
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وال خيطر هلم هـذا اخلـاطر يف أشـد          ؛  ال يفكرون مرة واحدة   . ولكنهم ال يفكرون يف قتلهم    . املرارة
بل إم مل يفكروا يف إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم اليت خيوهلا هلـم              . احلاالت وجدا ولذعا ومرارة   

 . اإلسالم
وتطهريا لقلوب ااهدين حىت ما يكون فيها شيء إال         ؛  احتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ       و

وأن ؛ أال يبدأوا بقتال أحد أو قتله حىت يتبينـوا ، يأمر اهللا املسلمني إذا خرجوا غزاة     .. ويف سبيل اهللا  ،  هللا
 . ]ن إذ ال دليل هنا يناقض كلمة اللسا[  يكتفوا بظاهر اإلسالم يف كلمة اللسان

وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست       ؛  يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا          " 
. فمـن اهللا علـيكم    ،  كذلك كنتم من قبل   . فعند اهللا مغامن كثرية   . تبتغون عرض احلياة الدنيا   . مؤمنا
  ..  " إن اهللا كان مبا تعملون خبريا. فتبينوا

خالصتها أن سرية من سرايا املسلمني لقيـت        :  يف سبب نزول اآلية     وقد وردت روايات كثرية   
 . فقتله، فاعترب بعضهم أا كلمة يقوهلا لينجو ا. يعين أنه مسلم. فقال السالم عليكم. رجال معه غنم له

وتنفض عن قلوب املؤمنني كل شائبة مـن        ؛  حترج على مثل هذا التصرف    ،   ومن مث نزلت اآلية   
 . وكالمها يكرهه اإلسالم .. و تسرع يف احلكمأ؛ طمع يف الغنيمة

إذا خرجوا جياهدون يف سـبيل      ؛   إن عرض احلياة الدنيا ال جيوز أن يدخل للمسلمني يف حساب          
وقد يكون دم   . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبني      .. إنه ليس الدافع إىل اجلهاد وال الباعث عليه       . اهللا

 . ال جيوز أن يراق، مسلم عزيز
ومـا كـان   ؛  سبحانه يذكر الذين آمنوا جباهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة   واهللا

فلم يعودوا يغزون ابتغاء عـرض  ، ومين عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم  . فيها من طمع يف الغنيمة    
 تكـون   فـال ؛  ومين عليهم أن شرع هلم حدودا وجعل هلم نظاما        . احلياة الدنيا كما كانوا يف جاهليتهم     

وقد يتضمن النص إشارة إىل أـم        .. كما كانوا يف جاهليتهم كذلك    . اهليجة األوىل هي احلكم اآلخر    
فال يظهرونه إال عند األمـن      ،  من الضعف واخلوف   - على قومهم  - هم كذلك كانوا خيفون إسالمهم    

مني أظهر هلم إسالمه    فلما لقي املسل  ،  وأن ذلك الرجل القتيل كان خيفي إسالمه على قومه        ،  مع املسلمني 
 . وأقرأهم سالم املسلمني

 .  " إن اهللا كان مبا تعملون خبريا. فتبينوا. فمن اهللا عليكم. كذلك كنتم من قبل " 
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وعلى هذه احلساسـية     ..  وهكذا يلمس املنهج القرآين القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة اهللا         
 . ضاحهابعد بياا وإي؛ يقيم الشرائع واألحكام، والتقوى

ومثـل  ،  وهكذا يتناول هذا الدرس تلك اجلوانب من قواعد املعامالت الدولية مبثل هذا الوضوح   
  .. منذ أربعة عشر قرنا. هذه النظافة

|     |     | 
ِبـأَمواِلِهم  الَّ يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه             + 

وأَنفُِسِهم فَضلَ اللّه الْمجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُـال وعد اللّه الْحسنى             
ةً ورحمةً وكَـانَ اللّـه       درجاٍت منه ومغِفر   95وفَضلَ اللّه الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين أَجرا عِظيما        

 ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُواْ ِفيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضـعِفني              96غَفُورا رِحيما   
أُولَـِئك مأْواهم جهنم وساءت مِصـريا      ِفي اَألرِض قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللِّه واِسعةً فَتهاِجرواْ ِفيها فَ          

 98 ِإالَّ الْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَ يستِطيعونَ ِحيلَةً والَ يهتـدونَ سـِبيالً                97
 ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفـي         99فُورا  فَأُولَـِئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُوا غَ         

                 قَعو فَقَد توالْم ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جرخن يمةً وعسا وا كَِثرياغَمرِض ماَألر
 وِإذَا ضربتم ِفي اَألرِض فَلَـيس علَـيكُم جنـاح أَن            100أَجره على اللِّه وكَانَ اللّه غَفُورا رِحيما        

 وِإذَا  101تقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإنْ ِخفْتم أَن يفِْتنكُم الَِّذين كَفَرواْ ِإنَّ الْكَاِفِرين كَانواْ لَكُم عدوا مِبينا                
لْتقُم طَآِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُواْ أَسِلحتهم فَِإذَا سجدواْ فَلْيكُونـواْ          كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَ     

               الَّـِذين دو مهتِلحأَسو مهذُواْ ِحذْرأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرأِْت طَآِئفَةٌ أُخلْتو آِئكُمرِمن و
و تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً والَ جناح علَيكُم ِإن كَـانَ               كَفَرواْ لَ 

ِرين عذَابا  ِبكُم أَذًى من مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ أَسِلحتكُم وخذُواْ ِحذْركُم ِإنَّ اللّه أَعد ِللْكَافِ               
 فَِإذَا قَضيتم الصالَةَ فَاذْكُرواْ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبكُم فَِإذَا اطْمـأْننتم فَـأَِقيمواْ               102مِهينا  

ي ابِتغاء الْقَـوِم ِإن تكُونـواْ        والَ تِهنواْ فِ   103الصالَةَ ِإنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا         
  _104تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليما حِكيما 

|     |     | 
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فهو تكملـة   . شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك       ،  هذا الدرس وثيق الصلة   
كمـا يقررهـا    - ولو الرغبة يف إقرار مبادىء املعامالت الدولية      . موضوعية ملوضوع الدرسني السابقني   

 . إمنا هي حلقات يف خط واحد. العتربنامها معا مع هذا الدرس درسا واحدا متصال - اإلسالم
 املـتخلفني يف    واحلث على انضمام املسلمني   ؛   إن موضوعه األساسي هو اهلجرة إىل دار اإلسالم       

واطـراح الراحـة النسـبية      . دار الكفر واحلرب إىل الصف املسلم ااهد يف سبيل اهللا بالنفس واملال           
 ! إىل جوار األهل واملال، واملصلحة كذلك يف البقاء مبكة

 ال يستوي القاعدون من املـؤمنني     :  "  ولعل هذه هو املقصود بقوله تعاىل يف مطلع هذا الدرس         
فضـل اهللا ااهـدين بـأمواهلم       . وااهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم      - لضررغري أويل ا   -

وفضل اهللا ااهدين على القاعدين أجرا       - وكال وعد اهللا احلسىن    - وأنفسهم على القاعدين درجة   
غري هذه  إال املنافقني املعوقني الذين حتدث عنهم بلهجة         - فما كان يف املدينة قاعدون     "  ..  ... عظيما

 ! اللهجة يف الدرس املاضي
 - وقد تال هذه الفقرة فقرة أخرى فيها حتذير وديد ملن يظلون قاعدين هنالـك يف دار الكفـر          

 ..  "  " ظـاملي أنفسـهم    " حىت تتوفاهم املالئكة   - وهم قادرون على اهلجرة منها بدينهم وعقيدم      
  ..  " فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا

منذ اللحظة اليت خيرج فيها من      ،   فقرة أخرى عن ضمان اهللا سبحانه ملن يهاجر يف سبيله           مث تلتها 
عاجل فيها كل املخاوف اليت جس يف النفس البشرية وهي تقـدم            . قاصدا اهلجرة إىل اهللا خالصة    ،  بيته

  .. الكثرية التكاليف يف الوقت ذاته، احملفوفة باخلطر، على هذه املخاطرة
وأحكام التعامل بـني املسـلمني يف دار        ،  عن اجلهاد واهلجرة إىل دار ااهدين      فاحلديث مطرد   

واحلـديث   - مبا يف ذلك املسـلمون الـذين مل يهـاجروا          - اهلجرة وبقية الطوائف خارج هذه الدار     
 . موصول

 يف ميدان القتال أو يف أثناء طريق اهلجـرة         -  كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصالة عند اخلوف       
 كما أسلفنا  - على طبيعة نظرة اإلسالم إىل الصالة     ،  ل هذه العناية بالصالة يف هذه اآلونة احلرجة       وتد -
مـن  ؛  يف مواجهة اخلطر احلقيقي احملدق باجلماعة املسلمة      ؛  كما يهيء إلجياد حالة تعبئة نفسية كاملة       -

 ! أعدائها الذين يتربصون ا حلظة غفلة أو غرة
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يف وجـه اآلالم    ؛  يف التشجيع على اجلهاد يف سبيل اهللا      ؛  ميقة التأثري  وينتهي الدرس بلمسة قوية ع    
وحـال أعـدائهم    ،  وذلك يف تصوير ناصع حلال املؤمنني ااهـدين       . واملتاعب اليت تصيب ااهدين   

 : على مفرق الطريق؛ احملاربني
رجون من اهللا ما ال     وت. إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون       .. وال نوا يف ابتغاء القوم     " 
  "  .. يرجون

وال يبقى جمال   . وون كل مشقة  ،  ويصغر كل أمل  ؛  ويربز منهجان ؛   وذا التصوير يفترق طريقان   
 ! ولكنهم يرجون من اهللا ما ال يرجون. فاآلخرون كذلك يأملون .. للشعور بالضىن وبالكالل

ما كـان    - ق العالج اليت يسلكها   وبطرائ،  جبملة املوضوعات اليت يعاجلها    -  ويرسم هذا الدرس  
وما . ومشكالت التكوين العملية  ؛  وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية    ،  يعتمل يف جسم اجلماعة املسلمة    

ومن طبيعة الفطرة   ،  ومن رواسب املاضي اجلاهلي   ؛  كان يشتجر يف النفوس من عوامل الضعف البشري       
ا يصاحب هذه املشاق واآلالم من أشـواق ومـن    مع م ؛  البشرية وهي تواجه التكاليف مبشاقها وآالمها     

 . ويستجيشها يف الفطرة لتنهض ذا األمر العظيم، يستثريها املنهج احلكيم؛ تطلع إىل الوفاء كذلك
ومـن  ؛  ومن خالل التشجيع واالستجاشة   ؛   ونرى ذلك كله مرتسما من خالل الوصف للواقع       

وبالصـالة  ! ومن خالل التسليح يف املعركة بالصالة     ؛  خالل املعاجلة للمخاوف الفطرية واآلالم الواقعية     
، وثوابه للمجاهـدين  ،  وبالثقة يف ضمانة اهللا للمهاجرين     - إىل جانب التسلح بالعدة واليقظة     - خاصة

 . وما أعده للكافرين من عذاب مهني، وعونه للخارجني يف سبيله
ويف التعامـل  ؛ ة يف قوا وضعفها  ونرى طريقة املنهج القرآين الرباين يف التعامل مع النفس البشري         

ونرى شىت اخليوط اليت يشدها منها يف الوقت الواحد         . مع اجلماعة اإلنسانية يف أثناء تكوينها وإنضاجها      
، كيف ميأل مشاعر اجلماعة املسلمة بالتفوق على عدوها        - على األخص  - ونرى .. ويف اآلية الواحدة  

ويف الوقت الذي يدهلا كذلك علـى  ، ة والتهيؤ الدائم للخطر   يف الوقت الذي ميأل نفوسها باحلذر واليقظ      
 . وحيذرها إياها أشد التحذير، ومواضع التقصري، مواطن الضعف فيها

ويف عدد األوتار الـيت يلمسـها يف        ؛   إنه منهج عجيب يف تكامله ويف تقابله مع النفس البشرية         
 ! صوت كلها وتستجيبفت، وعدد اخليوط اليت يشدها يف هذه النفس، اللمسة الواحدة

هو األمر البارز   ؛  والتفوق يف التنظيم االجتماعي الذي قام عليه      ،   لقد كان التفوق يف منهج التربية     
ولقد كان هذا التفوق البـارز هـو         .. الظاهر فيما بني اتمع املسلم وسائر اتمعات حوله من فروق         
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بكل ما كـان يف      - تمع الناشى ء الشاب   لتمكن هذا ا   - اليت يراها البشر   - كذلك أوضح األسباب  
ال . والغلبة عليهـا  ،  من طي تلك اتمعات األخرى     - حياته من مالبسات ومن ضعف أحيانا وتقصري      

غلبـة منـهج علـى      . ولكن غلبة حضارة فتية على حضارات شاخت      ؛  غلبة معركة بالسالح فحسب   
  .. ولد إنسان جديدومولد عصر جديد على م؛ ومنوذج من احلياة على مناذج، مناهج

 :  ونكتفي ذا القدر حىت نواجه النصوص بالتفصيل
|     |     | 

وااهدون يف سبيل اهللا بـأمواهلم       - غري أويل الضرر   - ال يستوي القاعدون من املؤمنني     " 
. وكـال وعـد اهللا احلسـىن   ، فضل اهللا ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة . وأنفسهم
وكـان اهللا غفـورا     . درجات منه ومغفرة ورمحـة    . اهللا ااهدين على القاعدين أجرا عظيما     وفضل  
  ..  " رحيما

وكان يعـاجل حالـة     ؛   إن هذا النص القرآين كان يواجه حالة خاصة يف اتمع املسلم وما حوله            
موال يف النـهوض بتكـاليف اجلهـاد بـاأل      - من بعض عناصره   - خاصة يف هذا اتمع من التراخي     

إذ مل يكن املشـركون     ،  سواء كان املقصود أولئك الذين ختلفوا عن اهلجرة احتفاظا بأمواهلم         . واألنفس
إذ مل يكـن    ،  أو توفريا لعناء اهلجرة وما فيها من خمـاطر        ؛  يسمحون ملهاجر أن حيمل معه شيئا من ماله       

أو يزيدون يف إيـذائهم      - موكثريا ما كانوا حيبسوم ويؤذو    ،  املشركون يتركون املسلمني يهاجرون   
 - سواء كان املقصود هم أولئك الذين ختلفوا عن اهلجـرة          .. إذا عرفوا منهم نية اهلجرة     - بتعبري أدق 

الذين مل ينشطوا للجهاد بـاألموال      ،  أو كان املقصود بعض املسلمني يف دار اإلسالم        - وهو ما نرجحه  
أو كـان املقصـود هـؤالء        - كرهم يف درس سابق   من غري املنافقني املبطئني الذين ورد ذ       - واألنفس

 . وهؤالء ممن مل ينشطوا للجهاد باألموال واألنفس يف دار احلرب ودار اإلسالم سواء
يطلقها من  ؛  ولكن التعبري القرآين يقرر قاعدة عامة     ؛   إن هذا النص كان يواجه هذه احلالة اخلاصة       

 اليت ينظر اهللا ا إىل املؤمنني يف كل زمان ويف كـل  وجيعلها هي القاعدة؛ ومالبسات البيئة ،  قيود الزمان 
غري اويل الضرر    - قاعدة عدم االستواء بني القاعدين من املؤمنني عن اجلهاد باألموال واالنفس           - مكان

عـدم   - او يقعدهم الفقر والعجز عن اجلهاد بالنفس واملـال        ،  الذين يقعدهم العجز عن اجلهاد بالنفس     
 : قاعدة عامة على اإلطالق .. لقاعدين واآلخرين الذين جياهدون بأمواهلم وأنفسهماالستواء بني هؤالء ا
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وااهدون يف سبيل اهللا بـأمواهلم       - غري أويل الضرر   - ال يستوي القاعدون من املؤمنني     " 
  ..  " وأنفسهم

 : ويبني طبيعة عدم االستواء بني الفريقني، بل يوضحها ويقررها،  وال يتركها هكذا مبهمة
  ..  " فضل اهللا ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة " 

 . يف مقامهم يف اجلنة ع  وهذه الدرجة ميثلها رسول اهللا
إن يف اجلنة مائة درجة أعـدها       :  " قال ع أن رسول اهللا  ،   يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري     

  "  .. لسماء واألرضوما بني كل درجتني كما بني ا. اهللا للمجاهدين يف سبيله
 قال رسـول اهللا   : عن عبداهللا بن مسعود قال    ،  عن أىب عبيدة  ،   وقال األعمش عن عمرو بن مرة     

أما إا  :  " فقال؟  وما الدرجة ،  يا رسول اهللا  : فقال رجل  "  .. من رمى بسهم فله أجره درجة     :  " ع
  " . ما بني الدرجتني مائة عام. ليست بعتبة أمك

بعـد الـذي    ؛  حنسب أننا اليوم أقدر على تصورها     ،  ع ليت ميثل ا رسول اهللا     وهذه املسافات ا  
حىت إن الضوء ليصل من جنم إىل كوكب يف مئات السنني الضوئية وقـد          . عرفناه من بعض أبعاد الكون    

فـوق   - رمبا كنا أقـدر    - كما قلت  - ولكنا. يصدقونه مبا يقول   ع كان الذين يسمعون رسول اهللا    
 ! صور هذه األبعاد مبا عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيبعلى ت - اإلميان

 غري اويل الضـرر  -  مث يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق يف املستوى بني القاعدين من املؤمنني          
 : فيقرر أن اهللا وعد مجيعهم احلسىن، وااهدين بأمواهلم وأنفسهم -

  ..  " وكال وعد اهللا احلسىن " 
مع تفاضل أهله يف الدرجات وفق تفاضلهم يف النـهوض          ؛  وقيمته على كل حال    فلإلميان وزنه   

وهذا االستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤالء         .. فيما يتعلق باجلهاد باألموال واألنفس    ؛  بتكاليف اإلميان 
ولكنـها  ؛  إمنا هم طائفة أخرى صاحلة يف الصف املسلم وخملصـة         . القاعدين ليسوا هم املنافقني املبطئني    

واألمـل قـائم يف أن      ،  واخلري مرجو فيهـا   ؛  والقرآن يستحثها لتاليف التقصري   ؛  قصرت يف هذا اجلانب   
 . تستجيب

ممعنـا  ؛  متوسعا يف عرضها  ،  مؤكدا هلا ؛   فإذا انتهى من هذا االستدراك عاد لتقرير القاعدة األوىل        
 : يف الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم
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وكـان اهللا   . درجات منه ومغفرة ورمحة   . دين أجرا عظيما  وفضل اهللا ااهدين على القاع     " 
 .  " غفورا رحيما

 .. والتفضيل علـى القاعـدين     .. وهذا التمجيد للمجاهدين   .. وهذه الوعود  ..  وهذا التوكيد 
ومن مغفـرة اهللا ورمحتـه للـذنوب        . والتلويح بكل ما فو له نفس املؤمن من درجات األجر العظيم          

  .. والتقصري
 : كله يشي حبقيقتني هامتني هذا 

هي أن هذه النصوص كانت تواجه حاالت قائمة يف اجلماعـة املسـلمة كمـا       :  احلقيقة األوىل 
، ولطبيعة اجلماعات البشرية  ،  وهذا كفيل بأن جيعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية        . أسلفنا وتعاجلها 

ربية فهي دائما يف حاجة إىل عالج ما يطرأ عليها          وأا مهما بلغت يف جمموعها من التفوق يف اإلميان والت         
، وخباصة تكاليف اجلهاد باألموال واألنفس    ،  من الضعف واحلرص والشح والتقصري يف مواجهة التكاليف       

من الضعف واحلرص والشـح      - وظهور هذه اخلصائص البشرية   . ويف سبيل اهللا  ،  مع خلوص النفس هللا   
طاملا أن عناصـر    ؛  وازدرائها،  وال إىل نفض اليد منها    ،   اجلماعة ال يدعو لليأس من النفس أو      - والتقصري

ولكن ليس معىن هذا هـو       .. اإلخالص واجلد والتعلق بالصف والرغبة يف التعامل مع اهللا موفورة فيها          
واهلتاف هلا باالنبطـاح  ؛ إقرار النفس أو اجلماعة على ما بدا منها من الضعف واحلرص والشح والتقصري     

بل ال بد هلا من اهلتاف لتنهض من السفح واحلداء           " ! واقعها " تبار أن هذا كله جزء من     باع،  يف السفح 
كما نرى هنـا يف املنـهج        .. بكل ألوان اهلتاف واحلداء   . إىل القمة السامقة  ،  لتسري يف املرتقى الصاعد   

 . الرباين احلكيم
 واعتبارات هذا الدين وأصـالة      هي قيمة اجلهاد باألموال واألنفس يف ميزان اهللا       :  واحلقيقة الثانية 

وطبيعـة  ؛  من طبيعة الطريق   - سبحانه - ملا يعلمه اهللا  . هذا العنصر يف طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام       
 . وطبيعة املعسكرات املعادية لإلسالم يف كل حني؛ البشر

ـ     . ليس مالبسة طارئة من مالبسات تلك الفترة       " اجلهاد "  إن ب إمنا هو ضرورة مصاحبة لرك
؛ أن اإلسالم نشأ يف عصر الإلمرباطوريات      - كما توهم بعض املخلصني    - وليست املسألة ! هذه الدعوة 

 ! أنه ال بد هلم من قوة قاهرة حلفظ التوازن - اقتباسا مما حوهلم - فاندس يف تصورات أهله
القائلني بقلة مالبسة طبيعة اإلسالم األصلية لنفوس هؤالء         - على األقل  -  هذه املقررات تشهد  

 . ذه التكهنات والظنون
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 لو كان اجلهاد مالبسة طارئة يف حياة األمة املسلمة ما استغرق كل هذه الفصول مـن صـلب                  
ويف  ع وملا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسـول اهللا          ! يف مثل هذا األسلوب   ؛  كتاب اهللا 

  .. مثل هذا األسلوب
تلك الكلمة الشاملة لكل مسـلم إىل قيـام          ع ول اهللا  لو كان اجلهاد مالبسة طارئة ما قال رس       

 . )1( " من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق:  " الساعة
كالذي جاء يف   ،  لظروف عائلية هلم خاصة   ،  رد يف حاالت فردية بعض ااهدين      ع  ولئن كان 

 "  .. ففيهما جاهـد " ،  قال. نعم: قال " ؟ لك أبوان :  " قال. أجاهد ع الصحيح أن رجال قال للنيب    
. وفرد واحد ال ينقض ااهدين الكـثريين      ؛  لئن كان ذلك فإمنا هي حالة فردية ال تنقض القاعدة العامة          

ما ،  كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه      ،  على عادته يف معرفة كل ظروف جنوده فردا فردا         ع ولعله
  .. جعله يوجهه هذا التوجيه

وقـد تغـريت   . إمنا كان اجلهاد مالبسة طارئة بسبب ظروف    - بسبب ذلك  - ولن أحد  فال يق 
 ! هذه الظروف

ولكن ألن  !  وليس ذلك ألن اإلسالم جيب أن يشهر سيفه وميشي به يف الطريق يقطع به الروؤس              
 ! واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن ميسك ذا السيف ويأخذ حذره يف كل حني

ويعلم أن ال بد ألصـحاب السـلطان أن         ! يعلم أن هذا أمر تكرهه امللوك      - سبحانه -  إن اهللا 
ويف كل  . ولكن اليوم وغدا  . ليس باألمس فقط  . ومنهج غري منهجهم  ،  ألنه طريق غري طريقهم   . يقاوموه
 ! ويف كل جيل، أرض

ن أن يدع اخلري    وال ميك . وال ميكن أن يكون منصفا    ،  يعلم أن الشر متبجح    - سبحانه -  وإن اهللا 
فإن جمرد منو اخلري حيمل اخلطـورة علـى          -!  مهما يسلك هذا اخلري من طرق سلمية موادعة        - ينمو
وال بد أن يدافع    ؛  إىل العدوان : وال بد أن جينح الشر    . وجمرد وجود احلق حيمل اخلطر على الباطل      . الشر

 ! الباطل عن نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه بالقوة
  ... ليست مالبسة وقتيةو!  هذه جبلة
  ... وليست حالة طارئة!  هذه فطرة

                                                 
 .  أخرجه صاحب مصابيح السنة يف الصحاح)1(
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مث يظهـر  . وال بد أن يبدأ يف عامل الضمري  .. البد منه يف كل صورة     ..  ومن مث ال بد من اجلهاد     
وال بد من لقـاء     . وال بد من مواجهة الشر املسلح باخلري املسلح       . فيشمل عامل احلقيقة والواقع والشهود    

 ! أو كان هزال ال يليق باملؤمنني. وإال كان األمر انتحارا .. العدد باحلق املتوشح بالعدةالباطل املتترس ب
وكما اشترى منـهم أنفسـهم      . كما طلب اهللا من املؤمنني    .  وال بد من بذل األموال واألنفس     

 - نهسـبحا  - فذلك شأنه ؛  أو يقدر هلم االستشهاد   ؛  فأما أن يقدر هلم الغلب     .. وأمواهلم بأن هلم اجلنة   
والناس كلـهم ميوتـون      .. أما هم فلهم إحدى احلسنيني عند رم       .. وذلك قدره املصحوب حبكمته   

  .. والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون .. عندما حيني األجل
ويف ،  ويف خط سريها املرسـوم    ،  ويف منهجها الواقعي  ،   هناك نقط ارتكاز أصيلة يف هذه العقيدة      

 . اليت ال عالقة هلا بتغري الظروف، الفطريةطبيعة هذا اخلط وحتمياته 
 ومن هذه النقط  . حتت أي ظرف من الظروف     -  وهذه النقط ال جيوز أن تتميع يف حس املؤمنني        

وحتـت رايتـه    . اجلهاد يف سبيل اهللا وحده     .. الذي يتحدث عنه اهللا سبحانه هذا احلديث       .. اجلهاد.. 
  .. ويتلقاهم املأل األعلى بالتكرمي " شهداء " ون فيهوهذا هو اجلهاد الذي يسمى من يقتل .. وحدها

|     |     | 
أولئك الـذين يظلـون قاعـدين يف دار الكفـر ال            ؛  بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين      

أو ميسك م ضعفهم عن مواجهة متاعـب اهلجـرة وآالم           ،  متسك م أمواهلم ومصاحلهم   ؛  يهاجرون
وتأيت املالئكة  ؛  حىت حيني أجلهم   .. أن يهاجروا  - اعتزموا التضحية وهم قادرون لو أرادوا و     - الطريق

، تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته      ؛  يتحدث عنهم فيصورهم صورة زرية منكرة     . لتتوفاهم
 : من هذا املوقف الذي يرمسه هلم؛ ومبصريه عند ربه

كنـا مستضـعفني يف     : قالوا؟  تمفيم كن : قالوا .. إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم      " 
إال . وساءت مصريا ،  فأولئك مأواهم جهنم  ؟  أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها      : قالوا. األرض

فأولئك عسـى   . وال يهتدون سبيال  ،  ال يستطيعون حيلة  ،  املستضعفني من الرجال والنساء والولدان    
  ..  " وكان اهللا عفوا غفورا، اهللا أن يعفو عنهم

بعد هجرة رسول    - يف مكة وغريها   - ان هذا النص يواجه حالة واقعة يف اجلزيرة العربية         لقد ك 
حيث  - حبستهم أمواهلم ومصاحلهم  . فقد كان هناك مسلمون مل يهاجروا     . وقيام الدولة املسلمة   ع اهللا

أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشـاق        - مل يكن املشركون يدعون مهاجرا حيمل معه شيئا من ماله         
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ومجاعة  .. حيث مل يكن املشركون يدعون مسلما يهاجر حىت مينعوه ويرصدوا له يف الطريق              - اهلجرة
من الشيوخ والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة للهرب وال جيـدون            ،  حبسهم عجزهم احلقيقي  

  .. سبيال للهجرة
 ع زهم عن إدراك الرسـول   بعد عج ؛   وقد اشتد أذى املشركني هلؤالء الباقني من أفراد املسلمني        

وبعد تعرض الدولة املسلمة لتجارة قـريش يف        . وبعد قيام الدولة املسلمة   . ومنعهما من اهلجرة  ،  وصاحبه
فأخذ املشركون يسومون هذه البقية املتخلفة ألوانا مـن         . وانتصار املسلمني ذلك االنتصار احلاسم    ،  بدر

  .ويفتنوم عن دينهم يف غيظ شديد، العذاب والنكال
ومشاركة املشـركني   ،  واضطر بعضهم إىل إظهار الكفر تقية     ؛   وقد فنت بعضهم عن دينهم فعال     

 - مىت اسـتطاعوا   - وكانت هذه التقية جائزة هلم يوم أن مل تكن هلم دولة يهاجرون إليها             .. عبادم
 الوسـع اهلجـرة   ويف، أو االلتجاء للتقية، ووجود دار اإلسالم فإن اخلضوع للفتنة، فأما بعد قيام الدولة   

 . أمر غري مقبول .. واحلياة يف دار اإلسالم، واجلهر باإلسالم
أو إشفاقا  ،  تسمي هؤالء القاعدين حمافظة على أمواهلم ومصاحلهم      ؛   وهكذا نزلت هذه النصوص   

مبـا أـم     ..  " ظاملي أنفسهم :  " تسميهم .. حىت حيني أجلهم   .. من مشاق اهلجرة ومتاعب الطريق    
وألزموها احليـاة يف دار  . تلك احلياة الرفيعة النظيفة الكرمية احلرة الطليقة، ياة يف دار اإلسالم  حرموها احل 

مما يـدل    ..  " جهنم وساءت مصريا   " وتوعدهم،  الكفر تلك احلياة الذليلة اخلانسة الضعيفة املضطهدة      
 ! على أا تعين الذين فتنوا عن دينهم بالفعل هناك

ويصور يف مشهد حـي نـابض       ،  يعرب يف صورة   - على أسلوب القرآن   -  ولكن التعبري القرآين  
 : باحلركة واحلوار

كنا مستضـعفني يف    : قالوا؟  فيم كنتم : قالوا .. ظاملي أنفسهم  .. إن الذين توفاهم املالئكة    " 
  "  .. ! ؟ فتهاجروا فيها، أمل تكن أرض اهللا واسعة: قالوا! األرض

وإىل ؛  ويهدف اىل استجاشة عناصر اخلري واملروءة والعزة فيهـا        ؛   إن القرآن يعاجل نفوسا بشرية    
ولكنه . إنه يصور حقيقة   .. لذلك يرسم هذا املشهد    .. مطاردة عوامل الضعف والشح واحلرص والثقلة     

  .. يف عالج النفس البشرية، يستخدم هذه احلقيقة يف موضعها أحسن استخدام
وإظهـار  . وتتحفز لتصور مـا فيـه     ،   البشرية  ومشهد االحتضار بذاته مشهد ترجتف له النفس      
 . املالئكة يف املشهد يزيد النفس ارجتافا وحتفزا وحساسية
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ظـاملي   .. وقد حضرت املالئكة لتتوفاهم وهذا حـاهلم      . ظلموا أنفسهم  - القاعدون -  وهم
 تتوفـاه  إذ يكفي أن يتصور املرء نفسه واملالئكة     . وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارجتافها     . أنفسهم

 . فهذه هي اللحظة األخرية، وليس أمامه من فرصة أخرى إلنصاف نفسه؛ وهو ظامل لنفسه
ويسـتنكرون  ،  بل يقلبون ماضـيهم   . يف صمت  - ظاملي أنفسهم  - ولكن املالئكة ال يتوفوم   

 : وماذا كان شغلهم ومههم يف الدنيا؟ فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم: ويسألوم! أمرهم
  "  .. ؟ يم كنتمف: قالوا " 

 ! كأن مل يكن هلم شغل إال هذا الضياع؛  فإن ما كانوا فيه ضياع يف ضياع
وحيسبونه ،  جوابا كله مذلة  ،  على هذا االستنكار  ،  يف حلظة االحتضار  ،   وجييب هؤالء احملتضرون  

 . معذرة على ما فيه من مذلة
  ..  " كنا مستضعفني يف األرض: قالوا " 

 . كنا أذالء يف األرض ال منلك من أمرنا شيئا. عفنا األقوياءيستض.  كنا مستضعفني
وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها        ؛   وعلى كل ما يف هذا الرد من مهانة تدعو إىل الزراية          

فـإن املالئكـة ال يتركـون هـؤالء          .. بعد أن يكون هذا موقفها طوال احليـاة       ،  يف حلظة االحتضار  
 : والفرصة قائمة، ويؤنبوم على عدم احملاولة؛ بل جيبهوم باحلقيقة الواقعة. املستضعفني الظاملي أنفسهم

  "  .. ! ؟ أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها: قالوا " 
، على قبول الذل واهلوان واالستضـعاف      - إذن -  إنه مل يكن العجز احلقيقي هو الذي حيملهم       

حرصهم على أمواهلم ومصاحلهم وأنفسهم ميسـكهم        .. خرإمنا كان هناك شيء آ     .. والفتنة عن اإلميان  
واهلجـرة إليهـا    . وميسكهم يف الضيق وهناك أرض اهللا الواسـعة       . وهناك دار اإلسالم  ،  يف دار الكفر  

 . مع احتمال اآلالم والتضحيات؛ مستطاعة
 : بذكر النهاية املخيفة،  وهنا ينهي املشهد املؤثر

  ..  " اوساءت مصري، فأولئك مأواهم جهنم " 
واحلرمان من احلياة   ؛  والتعرض للفتنة يف الدين   ؛   مث يستثين من ال حيلة هلم يف البقاء يف دار الكفر          

. فيعلقهم بالرجاء يف عفو اهللا ومغفرته ورمحته      ؛  والنساء واألطفال ،  يف دار اإلسالم من الشيوخ الضعاف     
 : بسبب عذرهم البني وعجزهم عن الفرار
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. ال يستطيعون حيلة وال يهتـدون سـبيال       ،  الرجال والنساء والولدان  إال املستضعفني من     " 
  ..  " وكان اهللا عفوا غفورا، فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم

متجاوزا تلك احلالة اخلاصة اليت كان يواجههـا الـنص يف           ؛   وميضي هذا احلكم إىل آخر الزمان     
؛  مسلم تناله الفتنة يف دينـه يف أيـة أرض          يلحق كل ؛  ميضي حكما عاما   .. ويف بيئة معينة  ،  تاريخ معني 

 - مىت كان هنـاك   . أو إشفاقه من آالم اهلجرة ومتاعبها     ؛  أو قراباته وصداقاته  ،  ومتسكه أمواله ومصاحله  
؛ ويؤدي فيها عباداته  ،  وجيهر فيها بعقيدته  ،  يأمن فيها على دينه   ؛  دار لإلسالم  - يف األرض يف أي مكان    

  .. ويستمتع ذا املستوى الرفيع من احلياة، عة اهللاوحييا حياة إسالمية يف ظل شري
|     |     | 

اليت تواجه مشـاق اهلجـرة ومتاعبـها        ؛  أما السياق القرآين فيمضي يف معاجلة النفوس البشرية       
وقد عاجلها يف اآليات السابقة بذلك املشهد املثري لالمشئزاز واخلوف          . وتشفق من التعرض هلا   ؛  وخماوفها

 - سواء وصل املهاجر إىل وجهته أو مات يف طريقه         - جلها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة     فهو يعا . معا
ووعـده  . وبضمان اهللا للمهاجر منذ ان خيرج من بيته مهاجرا يف سـبيله           ،  يف حالة اهلجرة يف سبيل اهللا     

 : فال تضيق به الشعاب والفجاج، بالسعة واملتنفس يف األرض واملنطلق
ومن خيرج مـن بيتـه      . جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة      - يل اهللا يف سب  - ومن يهاجر  " 

  ..  " وكان اهللا غفورا رحيما. فقد وقع أجره على اهللا - مث يدركه املوت - مهاجرا إىل اهللا ورسوله
؛ وهي تواجه خماطر اهلجـرة    ؛   إن املنهج الرباين القرآين يعاجل يف هذه اآلية خماوف النفس املتنوعة          

 . واليت قد تتكرر بذاا أو مبا يشاها من املخاوف يف كل حني؛ الظروف اليت كانت قائمةيف مثل تلك 
وال يداري عنها   ؛  فال يكتم عنها شيئا من املخاوف     ؛   وهو يعاجل هذه النفس يف وضوح وفصاحة      

 ولكنه يسكب فيها الطمأنينة حبقائق أخرى وبضمانة اهللا        - مبا يف ذلك خطر املوت     - شيئا من األخطار  
  .. سبحانه وتعاىل

فليسـت  . وهذه هي اهلجرة املعتربة يف اإلسالم      ..  " يف سبيل اهللا   "  فهو أوال حيدد اهلجرة بأا    
أو هجرة ألي عـرض مـن       ،  أو هجرة للذائذ والشهوات   ،  أو هجرة للنجاة من املتاعب    ،  هجرة للثراء 

ألرض فسحة ومنطلقا فال تضيق بـه       جيد يف ا   - يف سبيل اهللا   - ومن يهاجر هذه اهلجرة   . أعراض احلياة 
 : للنجاة وللرزق واحلياة. وال يعدم احليلة والوسيلة، األرض
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  ..  " ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة " 
، مرهونة بـأرض ، خييل إليها أن وسائل احلياة والرزق؛  وإمنا هو ضعف النفس وحرصها وشحها 

 . البسات لو فارقتها مل جتد للحياة سبيالومرتبطة مب، ومقيدة بظروف
هو الذي جيعـل النفـوس      ؛   وهذا التصور الكاذب حلقيقة أسباب الرزق وأسباب احلياة والنجاة        

مصري الذين تتوفاهم   . مث تتعرض لذلك املصري البائس    ؛  وتسكت على الفتنة يف الدين    ،  تقبل الذل والضيم  
إنه سـيجد يف أرض اهللا       .. ة املوعودة ملن يهاجر يف سبيل اهللا      واهللا يقرر احلقيق  . املالئكة ظاملي أنفسهم  

  .. حيييه ويرزقه وينجيه، وسيجد اهللا يف كل مكان يذهب إليه. منطلقا وسيجد فيها سعة
كما تقدم يف سـياق      - واملوت ..  ولكن األجل قد يوايف يف أثناء الرحلة واهلجرة يف سبيل اهللا          

وسواء أقام أم   . إمنا هو حتم حمتوم عندما حيني األجل املرسوم       ؛  لظاهرةال عالقة له باألسباب ا     - السورة
 . فإن األجل ال يستقدم وال يستأخر، هاجر

واملنـهج يراعـي هـذا       ..  غري أن النفس البشرية هلا تصوراا وهلا تأثراا باملالبسات الظاهرة         
ىل مـن البيـت يف اهلجـرة إىل اهللا          فيعطي ضمانة اهللا بوقوع األجر على اهللا منذ اخلطوة األو         . ويعاجله
 : ورسوله

  " فقد وقع أجره على اهللا     - مث يدركه املوت   - ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله        " 
 .. 

فماذا بعد   .. أجر اهلجرة والرحلة والوصول إىل دار اإلسالم واحلياة يف دار اإلسالم          .  أجره كله 
 ؟ ضمان اهللا من ضمان

 . وهذا فوق الصفقة األوىل. ر التلويح باملغفرة للذنوب والرمحة يف احلساب ومع ضمانة األج
 .  " وكان اهللا غفورا رحيما " 

خطوة اخلروج   - يقبض فيها املهاجر الثمن كله منذ اخلطوة األوىل       .  إا صفقة راحبة دون شك    
والذي ال عالقة لـه     . أخريف موعده الذي ال يت    . واملوت هو املوت   - من البيت مهاجرا إىل اهللا ورسوله     

فـال  . وخلسر الصفقة الراحبة. ولو أقام املهاجر ومل خيرج من بيته جلاءه املوت يف موعده         . جرة أو إقامة  
 ! بل هنالك املالئكة تتوفاه ظاملا لنفسه. أجر وال مغفرة وال رمحة

 ! وشتان بني مصري ومصري!  وشتان بني صفقة وصفقة
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|     |     | 
، عدة اعتبارات  - إىل هذا املوضع   -  هذه اآليات اليت استعرضناها من هذا الدرس       وخيلص لنا من  

 . جنملها قبل أن نعرب إىل بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات
والقعود عـن االنضـمام     ؛   خيلص لنا منها مدى كراهية اإلسالم للقعود عن اجلهاد يف سبيل اهللا           

ومن العـاجزين عـن اهلجـرة ال        ،  ذرهم اهللا من أويل الضرر    اللهم إال من ع    .. للصف املسلم ااهد  
  .. يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال

، ويف النظام اإلسـالمي   ،  وخيلص لنا منها مدى عمق عنصر اجلهاد وأصالته يف العقيدة اإلسالمية          
وهلم من قوة    - وقد عدته الشيعة ركنا من أركان اإلسالم       .. ويف املقتضيات الواقعية هلذا املنهج الرباين     

 ...  بين اإلسالم على مخس   :  " لوال ما ورد يف حديث    . النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اجتاههم هذا       
وبروز ضرورته يف كـل     ؛  وأصالة هذا العنصر يف خطر احلياة اإلسالمية      ؛  ولكن قوة التكليف باجلهاد   " 

كلها تؤيد هـذا     - بسات زمنية الضرورة اليت تستند إىل مقتضيات فطرية ال مال        - وقت ويف كل أرض   
 . الشعور العميق جبدية هذا العنصر وأصالته

أو ختاف  ،  وأا قد حتجم أمام الصعاب    ؛   وخيلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية        
، وأن منهج العالج يف هذه احلالة     . يف خري األزمنة وخري اتمعات    ،  وتكسل أمام العقبات  ،  أمام املخاطر 

وفق . وطمأنتها يف آن واحد   ،  وحتذيرها،  وتشجيعها،  ولكن استجاشتها .  اليأس من هذه النفوس    ليس هو 
 . هذا املنهج القرآين الرباين احلكيم

وخيـوض  ؛  ويقود اتمع املسـلم   ؛   وأخريا خيلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع احلياة         
ورواسبها ،  وطبائعها الفطرية ؛  النفس البشرية وأول هذه امليادين هو ميدان       - يف كل ميادينها   - املعركة

ونتعامل معه وحنن نواجه واقع احلياة والنفس بالدعوة        ،  وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن    . كذلك من اجلاهلية  
 . إىل اهللا

أو الضـاربني يف األرض للجهـاد أو        ،  يبيحها اهللا للمهـاجرين   ،  بعد ذلك يستطرد اىل رخصة    
وهي رخصة القصـر    . فيفتنوهم عن دينهم  . ذهم الذين كفروا أسارى   يف حالة خوفهم أن يأخ    . للتجارة

 - وهو غري القصر املرخص به للمسافر إطالقا سواء خاف فتنة الذين كفروا أو مل خيـف                - من الصالة 
 . فهذا قصر خاص
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إن خفتم أن يفتنكم     - فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة      ،  وإذا ضربتم يف األرض    " 
  ..  " ن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناإ - الذين كفروا

وتكمـل  ، تعينه على ما هو فيـه ،  إن الضارب يف األرض يف حاجة ماسة إىل الصلة الدائمة بربه 
. والصالة أقرب الصـالت إىل اهللا      .. وما هو مرصود له يف الطريق     ،  عدته وسالحه فيما هو مقدم عليه     

فكلما كان هناك خوف أو مشـقة       .  يف الشدائد وامللمات   وهي العدة اليت يدعى املسلمون لالستعانة ا      
  ..  " واستعينوا بالصرب والصالة:  " قال هلم

فمـا أحـوج   . ويف وقت احلاجة إليها واالضـطرار ،  ومن مث جييء ذكرها هنا يف إباا املناسب 
تجى ء إىل محـى  وما أحوج املهاجر من أرضه إىل أن يل. اخلائف يف الطريق إىل أن يطمئن قلبه بذكر اهللا        

قد تعوق الضارب يف األرض عن       - وما فيها من قيام وركوع وسجود      - غري أن الصالة الكاملة    .. اهللا
أو قد متكن هلم منه وهـو راكـع أو          . أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعرفوه      . اإلفالت من كمني قريب   

 . صالة عند خمافة الفتنةومن مث هذه الرخصة للضارب يف األرض أن يقصر يف ال .. ساجد فيأخذوه
وهو أنـه لـيس     . )1( واملعىن الذي خنتاره يف القصر هنا هو املعىن الذي اختاره اإلمام اجلصاص             

بال ختصيص  ،  فهذا مرخص به للمسافر إطالقا    . القصر يف عدد الركعات جبعلها اثنتني يف الصالة الرباعية        
 - يف كل سـفر    ع كفعل رسول اهللا   - لمسافربل هذا هو املختار يف الصالة ل      . حالة اخلوف من الفتنة   

 . حبيث ال جيوز إكمال الصالة يف السفر يف أرجح األقوال
تعين معىن جديدا غـري جمـرد القصـر          - يف حالة خوف الفتنة    -  وإذن فهذه الرخصة اجلديدة   

ـ       . إمنا هو قصر يف صفة الصالة ذاا      . املرخص به لكل مسافر    جود كالقيام بال حركة وال ركوع وال س
 . ويومى ء للركوع والسجود، حيث يصلي الضارب يف األرض قائما وسائرا وراكبا. وال قعود للتشهد

، وال يدع سـالحه األول يف املعركـة       ،   وكذلك ال يترك صلته باهللا يف حالة اخلوف من الفتنه         
 : ويأخذ حذره من عدوه

 .  " إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " 
|     |     | 

                                                 
 . 308، 307اجلزء الثاين طبعة املطبعة البهية ص.  أحكام القرآن للجصاص)1(
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جييء حكم صالة   ،  اخلائف من فتنة الذين كفروا    ،  اسبة احلديث عن صالة الضارب يف األرض      ومبن
 : وحتتشد جنبات هذا احلكم الفقهي بلمسات نفسية وتربوية شىت؛ اخلوف يف أرض املعركة

فـإذا  ؛  وليأخذوا أسلحتهم ،  فلتقم طائفة منهم معك   ،  فأقمت هلم الصالة  ،  وإذا كنت فيهم   " 
وليأخـذوا حـذرهم    ؛  ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك      .  ورائكم سجدوا فليكونوا من  

وال . فيميلون عليكم ميلة واحدة   ،  ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم       . وأسلحتهم
وخـذوا  . أن تضـعوا أسـلحتكم     - أو كنتم مرضى  ،  إن كان بكم أذى من مطر      - جناح عليكم 

فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعـودا وعلـى          . ا مهينا إن اهللا أعد للكافرين عذاب    ،  حذركم
  ..  " إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة. جنوبكم

يطلع على عجب   ،  املتمثل فيه ،  ويف أسرار املنهج الرباين للتربية    ؛   إن املتأمل يف أسرار هذا القرآن     
  .. ومنها هذه اللفتة يف ساحة املعركة إىل الصالة. النافذة إىل أعماق الروح البشرية، من اللفتات النفسية

. يف صفة صالة اخلـوف     " الفقهي "  إن السياق القرآين ال جييء ذا النص هنا رد بيان احلكم          
 . ملسلمةولكنه حيشد هذا النص يف محلة التربية والتوجيه والتعليم واإلعداد للصف املسلم وللجماعة ا

ولكن هذا طبيعي بل بديهي يف      !  وأول ما يلفت النظر هو احلرص على الصالة يف ساحة املعركة          
فال بد من تنظيم استخدام     ! بل أا السالح  . إن هذه الصالة سالح من أسلحة املعركة      . االعتبار اإلمياين 
 ! وجو املعركة، مبا يتناسب مع طبيعة املعركة، هذا السالح

يلقـون عـدوهم ـذا       - الذين تربوا بالقرآن وفق املنهج الرباين      - لئك الرجال  ولقد كان أو  
؛ لقد كانوا متفوقني يف إميام بإله واحد يعرفونه حق املعرفة         . السالح الذي يتفوقون فيه قبل أي سالح      

فـع  ويشعرون أنه أر  ؛  متفوقني كذلك يف إميام دف يقاتلون من أجله       . ويشعرون أنه معهم يف املعركة    
تفـوقهم يف   ،  متفوقني أيضا يف تصورهم للكون واحلياة ولغاية وجـودهم اإلنسـاين          . األهداف مجيعا 

وتذكري ذا  ،  وكانت الصالة رمزا هلذا كله     .. تنظيمهم االجتماعي الناشى ء من تفوق منهجهم الرباين       
 ! بل كانت هي السالح. ومن مث كانت سالحا يف املعركة. كله

وهـذا  .  يلفت النظر يف هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة جتاه العدو             واألمر الثاين الذي  
، احلذر الذي يوصى املؤمنون به جتاه عدوهم الذي يتربص م حلظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم               

ون إذ خيربهم أم إمنا يواجه    ؛  التطمني والتثبيت ،  ومع هذا التحذير والتخويف   ! ليميل عليهم ميلة واحدة   
وهذا التقابل بـني التحـذير       ..  " إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا     :  " قوما كتب اهللا عليهم اهلوان    
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هو طابع هذا املنـهج يف تربيـة        ؛  وهذا التوازن بني استثارة حاسة احلذر وسكب فيض الثقة        ؛  والتطمني
 ! يف مواجهة العدو املاكر العنيد اللئيم، النفس املؤمنة والصف املسلم

ولكننا نكتفي بالصفة   ،  أخذا من هذا النص   ،  فتختلف فيها آراء الفقهاء   ؛   أما كيفية صالة اخلوف   
 . دون دخول يف تفصيل الكيفيات املتنوعة، العامة

فـإذا  ،  فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسـلحتهم      ،  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة      " 
وليأخـذوا حـذرهم    .  يصلوا فليصلوا معك   ولتأت طائفة أخرى مل   . سجدوا فليكونوا من ورائكم   

  ..  " وأسلحتهم
علـى  . فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة األوىل      ،  إذا كنت فيهم فأممتهم يف الصالة     :  واملعىن

فإذا أمتت الطائفة األوىل الركعة األوىل رجعت       . حني تقف طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم حلمايتكم       
. فلتصل معك ركعة كذلك   .  الطائفة اليت كانت يف احلراسة ومل تصل       وجاءت،  فأخذت مكان احلراسة  

 . ]وهنا يسلم اإلمام إذ يكون قد أمت صالته ركعتني [ 
بينما حترسـها    - وتسلم.  عندئذ جتيء الطائفة األوىل فتقضي الركعة الثانية اليت فاتتها مع اإلمام          

 بينما حترسها الطائفـة األوىل     -  اليت فاتتها وتسلم   مث جتيء الثانية فتقضي الركعة األوىل      - الطائفة الثانية 
 .. 

وأمـراء  ،  وكذلك مع خلفائـه وأمرائـه      ع  وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول      
 . يف كل معركة ]منهم [  املسلمني

، ود الذين كفروا لو تغفلون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم          . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم   " 
  ..  " واحدةفيميلون عليكم ميلة 

فتؤكـد هـذه    ،  والقرون متر ،  والسنون تتواىل .  وهي رغبة يف نفوس الكفار جتاه املؤمنني دائمة       
كمـا  . وهو يضع هلا اخلطط العامة للمعركة     . اليت وضعها اهللا يف قلوب اموعة املؤمنة األوىل       ،  احلقيقة

 .  اخلوفعلى هذا النحو الذي رأينا يف صالة. يضع هلا اخلطة احلركية أحيانا
ليس من شـأنه أن   ،  وهذا االستعداد بالسالح املستمر   ،  وهذه التعبئة النفسية  ،   على أن هذا احلذر   

 : فهم يأخذون منه بقدر الطاقة. يوقع املسلمني يف املشقة
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 " أن تضـعوا أسـلحتكم    ،  أو كنتم مرضى  ،  وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر         " 
 : وتوقع عون اهللا ونصره؛ ويكفي أخذ احلذر. وال يفيد، فحمل السالح يف هذه احلالة يشق

  ..  " إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا. وخذوا حذركم " 
وهذا احلذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب املهني الذي         ،  وهذه اليقظة ،   ولعل هذا االحتياط  

؛ وهي الطمأنينة مع ذلك احلـذر      .. وأداة مشيئته ؛  فيكون املؤمنون هم ستار قدرته    . أعده اهللا للكافرين  
  .. والثقة يف النصر على قوم أعد اهللا هلم عذابا مهينا

فـإذا اطمـأننتم فـأقيموا      . فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم         " 
  ..  " إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا. الصالة

فهذه هي   .. إىل جانب الصالة  ،  ويف كل وضع  ،  يف كل حال   وهكذا يوجههم إىل االتصال باهللا      
  .. وهذا هو السالح الذي ال يبلى، العدة الكربى

قصر اخلوف الذي    - أقيموها كاملة تامة بال قصر     ..  " فأقيموا الصالة  "  فأما حني االطمئنان  
ة مـن صـفاا     ومىت زالت أسباب الرخصة يف صف     . فهي فريضة ذات وقت حمدد ألدائها      - حتدثنا عنه 

 . عادت إىل صفتها املفروضة الدائمة
يأخذ الظاهرية رأيهـم     ..  " إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا      :  "  ومن قوله تعاىل  

فمىت . ألن الصالة ال تصح إال يف ميقاا املعني       . يف عدم قضاء الفائتة من الصالة ألا ال جتزي وال تصح          
وعلى حتسني التبكري يف    . واجلمهور على صحة قضاء الفوائت     .. قامة الصالة فال سبيل إل  ،  فات امليقات 

  .. وال ندخل بعد هذا يف تفصيالت الفروع .. والكراهية يف التأخري، األداء
|     |     | 

ويلمس القلـوب   . مع األمل والضىن والكالل   ؛  وخيتم هذا الدرس بالتشجيع على املضي يف اجلهاد       
وتلقي الضوء القوي علـى املصـائر والغايـات         ،  متس أعماق هذه القلوب   ،   موحية املؤمنة ملسة عميقة  

 : واالجتاهات
وترجون من اهللا مـا ال      . إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون      . وال نوا يف ابتغاء القوم     " 
  ..  " وكان اهللا عليما حكيما. يرجون
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بـني جبـهيت    ،  كشفن عن الشقة البعيـدة    وي،  يضعن اخلطوط احلامسة  .  إن كلمات معدودات  
  .. الصراع

إن  .. ولكنهم ليسوا وحدهم الـذين حيتملونـه      .  إن املؤمنني حيتملون األمل والقرح يف املعركة      
إن املـؤمنني    .. ولكن شتان بني هـؤالء وهـؤالء       .. أعداءهم كذلك يتأملون ويناهلم القرح والألواء     

ال يتجهـون  ، فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون .. ده جزاءهمويرتقبون عن، يتوجهون إىل اهللا جبهادهم   
  .. وال يرتقبون عنده شيئا يف احلياة وال بعد احلياة، هللا

وإذا احتمـل   ،  فما أجدر املؤمنني أن يكونوا هم أشد إصـرارا        ،   فإذا أصر الكفار على املعركة    
وما أجدرهم كذلك أن ال يكفوا عن        .فما أجدر املؤمنني بالصرب على ما يناهلم من آالم        ،  الكفار آالمها 

وحىت ال تكون فتنة ويكون الدين      ،  حىت ال تبقى هلم قوة    ،  وتعقب آثارهم ،  ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال   
 . هللا

فهناك اللحظات اليت تعلو فيها املشـقة علـى         .  وإن هذا هلو فضل العقيدة يف اهللا يف كل كفاح         
هنالك يأتى املـدد    . تاج القلب البشري إىل مدد فائض وإىل زاد       وحي. ويربو األمل على االحتمال   ،  الطاقة

 . ويأيت الزاد من ذلك الكنف الرحيم، من هذا املعني
ألن . معركة يأمل فيها املتقاتلون من الفريقني     .  ولقد كان هذا التوجيه يف معركة مكشوفة متكافئة       

 . كال الفريقني حيمل سالحه ويقاتل
ولكن القاعدة   .. ؤمنة فترة ال تكون فيها يف معركة مكشوفة متكافئة         ولرمبا أتت على العصبة امل    

مـن تناقضـه    . إنه يالقي اآلالم من داخله    ! حىت ولو كان غالبا   ،  فالباطل ال يكون بعافية أبدا    . ال تتغري 
 . ومن صراعه هو مع فطرة األشياء وطبائع األشياء. ومن صراع بعضه مع بعض؛ الداخلي

فـإن عـدوها    ،  وأن تعلم أا إن كانت تأمل     . ة حينئذ أن حتتمل وال تنهار      وسبيل العصبة املؤمن  
وهذا هـو العـزاء      ..  " وترجون من اهللا ما ال يرجون      ..  " والقرح ألوان . واألمل أنواع . كذلك يأمل 

  .. وهذا هو مفرق الطريق. العميق
  ..  " وكان اهللا عليما حكيما " 

  .. ويصف للنفس ما يطب هلا من األمل والقرح.  يعلم كيف تعتلج املشاعر يف القلوب
|     |     | 
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ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللّه والَ تكُن لِّلْخآِئِنني خِصـيما                + 
 والَ تجاِدلْ عِن الَِّذين يختانونَ أَنفُسهم ِإنَّ اللّه         106  واستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيما       105

 يستخفُونَ ِمن الناِس والَ يستخفُونَ ِمن اللِّه وهو معهم ِإذْ يبيتونَ            107الَ يِحب من كَانَ خوانا أَِثيما       
 هاأَنتم هـؤالء جادلْتم عنهم ِفي الْحياِة       108ه ِبما يعملُونَ مِحيطًا     ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَانَ اللّ      

 ومن يعملْ سوًءا أَو يظِْلم      109الدنيا فَمن يجاِدلُ اللّه عنهم يوم الِْقيامِة أَم من يكُونُ علَيِهم وِكيالً             
 ومن يكِْسب ِإثْما فَِإنما يكِْسبه علَى نفِْسِه وكَانَ         110 اللّه يِجِد اللّه غَفُورا رِحيما       نفْسه ثُم يستغِفرِ  

 ومن يكِْسب خِطيئَةً أَو ِإثْما ثُم يرِم ِبِه بِريئًا فَقَِد احتملَ بهتانا وِإثْما مِبينـا                111اللّه عِليما حِكيما    
 ولَوالَ فَضلُ اللِّه علَيك ورحمته لَهمت طَّآِئفَةٌ منهم أَن يِضلُّوك وما يِضلُّونَ ِإالُّ أَنفُسهم ومـا                 112

 فَضلُ اللّـِه    يضرونك ِمن شيٍء وأَنزلَ اللّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ             
  _113علَيك عِظيما 

|     |     | 
 - وتشـهد  .. وال تعرف هلا البشرية شبيها    ،  هذه اآليات حتكي قصة ال تعرف هلا األرض نظريا        

، مهما ارتفع تصورهم   - ألن البشر ؛  بأن هذا القرآن وهذا الدين ال بد أن يكون من عند اهللا            - وحدها
إىل هـذا    - بأنفسـهم  - ال ميكن أن يرتفعـوا     - قامت طبائعهم ومهما است ،  ومهما صفت أرواحهم  

هذا املستوى الذي يرسم خطا على األفق مل         .. إال بوحي من اهللا   ؛  املستوى الذي تشري إليه هذه اآليات     
 ! وال متلك الصعود إليه أبدا إال يف ظل هذا املنهج كذلك - إال يف ظل هذا املنهج - تصعد إليه البشرية
اليت حتويها جعبتـهم    ،  قت الذي كان اليهود يف املدينة يطلقون كل سهامهم املسمومة          إنه يف الو  

واليت حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبا منها           ؛  على اإلسالم واملسلمني  ،  اللئيمة
  .. ومن فعلها يف الصف املسلم

ويرمسون ،  ويشجعون املنافقني  ؛ويؤلبون املشركني ؛   يف الوقت الذي كانوا فيه ينشرون األكاذيب      
ويشككون يف الوحي   ،  ويطعنون يف القيادة النبوية   ؛  ويضللون العقول ؛  ويطلقون اإلشاعات ؛  هلم الطريق 

يف الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهـامجوه        ،  وحياولون تفسيخ اتمع املسلم من الداخل     ؛  والرسالة
ووشـائج  ؛  سب اجلاهلية ما يزال هلا آثارها يف النفوس       وروا،  واإلسالم ناشى ء يف املدينة     .. من اخلارج 

متثل خطـرا حقيقيـا     ،  القرىب واملصلحة بني بعض املسلمني وبعض املشركني واملنافقني واليهود أنفسهم         
  .. على متاسك الصف املسلم وتناسقه
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 على رسـول ، كانت هذه اآليات كلها تترتل .. الشديد اخلطورة، اخلطر،  يف هذا الوقت احلرج   
ولتدين الذين تـآمروا علـى      ؛  ام ظلما بسرقة  ،  لتنصف رجال يهوديا  ،  وعلى اجلماعة املسلمة   ع اهللا

يف مقاومة هـذا    ،  وجنده ع واألنصار يومئذ هم عدة الرسول    . وهم بيت من األنصار يف املدينة     ،  اامه
  ... ! ومن حول الرسالة والدين والعقيدة اجلديدة، الكيد الناصب من حوله

مث أي كالم ميكـن أن يرتفـع ليصـف هـذا     ! توى هذا من النظافة والعدالة والتسامي   أي مس 
اليت ال يبلغها البشر    ؛  يتهاوى دون هذه القمة السامقة    ،  وكل تعقيب ،  وكل تعليق ،  وكل كالم ؟  املستوى
 ! ؟ ءإىل هذا األفق العلوي الكرمي الوضي، إال أن يقادوا مبنهج اهللا. بل ال يعرفها البشر وحدهم. وحدهم

قتادة بن   -  والقصة اليت رويت من عدة مصادر يف سبب نزول هذه اآليات أن نفرا من االنصار              
. ]رفاعـة  [  فسرقت درع ألحـدهم  . يف بعض غزواته   ع غزوا مع رسول اهللا    - النعمان وعمه رفاعة  

ول فأتى صاحب الدرع رس   . بنو أبريق : فحامت الشبهة حول رجل من األنصار من أهل بيت يقال هلم          
أن : ويف هذه الرواية   .. إنه بشري بن أبريق   : ويف رواية [ . إن طعمة بن أبريق سرق درعي     : فقال ع اهللا

فلما رأى السارق ذلك عمد      ]! بشريا هذا كان منافقا يقول الشعر يف ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب           
إين غيبـت   :  من عشـريته   وقال لنفر . ]امسه زيد بن السمني     [  إىل الدرع فألقاها يف بيت رجل يهودي      

إن : يـا نـيب اهللا    : فقـالوا  ع فانطلقوا إىل رسول اهللا   . وستوجد عنده . وألقيتها يف بيت فالن   ،  الدرع
فاعذر صـاحبنا علـى رؤوس      . وقد أحطنا بذلك علما   . وإن الذي سرق الدرع فالن    ،  صاحبنا بريء 

أن الدرع وجدت يف     ع ل اهللا وملا عرف رسو   .. فإنه إن مل يعصمه اهللا بك يهلك      ،  وجادل عنه ،  الناس
قبل ظهـور    ع وكان أهله قد قالوا للنيب    . قام فربأ ابن أبريق وعذره على رؤوس الناس       ،  بيت اليهودي 

إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إىل أهل بيت منا أهـل إسـالم وصـالح                 - الدرع يف بيت اليهودي   
عمـدت اىل   :  " فقال. فكلمته ع سول اهللا فأتيت ر : قال قتادة ! يرموم بالسرقة من غري بينة وال ثبت      

، فرجعـت : قـال " ؟    إهل بيت يذكر منهم إسالم وصالح وترميهم بالسرقة على غري ثبت وال بينـة             
يا ابـن  : فأتاين عمي رفاعة فقال . يف ذلك  ع ولوددت أين خرجت من بعض مايل ومل أكلم رسول اهللا         

إنـا  :  " فلم نلبث أن نزلـت     .. اهللا املستعان  :فقال ع فأخربته مبا قال يل رسول اهللا     ؟  أخي ما صنعت  
أي بـين   -  " وال تكن للخائنني خصـيما ، أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا        

إن  " –أي مما قلت لقتادة      -  " واستغفر اهللا  " –أي حماميا ومدافعا وجمادال عنهم      : وخصيما - أبريق
  " رحيما:  " إىل قوله تعاىل   -  " وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم       "  .. " اهللا كان غفورا رحيما   

إمثـا  :  " إىل قوله  -  " ومن يكسب إمثا فإمنا يكسبه على نفسه       " –أي لو استغفروا اهللا لغفر هلم        -
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ـ  ..  " فسوف نؤتيه أجرا عظيمـا :  " إىل قوله .  " ولوال فضل اهللا عليك ورمحته     ..  "  " مبينا ا فلم
وكـان   - ملا أتيت عمي بالسالح   : قال قتادة  .. بالسالح فرده إىل رفاعة    ع نزل القرآن أتى رسول اهللا    

يا ابن  : فلما أتيته بالسالح قال   ،  وكنت أرى إسالمه مدخوال   ،  يف اجلاهلية  - أو عشي  - شيخا قد عمي  
فـأنزل  ،  باملشركنيفلما نزل القرآن حلق بشري! فعرفت أن إسالمه كان صحيحا. أخي هي يف سبيل اهللا 

، نوله ما تـوىل ، ويتبع غري سبيل املؤمنني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى    :  " اهللا تعاىل 
ومـن  . ويغفر ما دون ذلك ملن يشـاء      ،  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به      . ونصله جهنم وساءت مصريا   

 .  " يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا
وإن كانت تربئـة     - تامرت عليه عصبة لتوقعه يف االام     ،   تربئة برى ء    إن املسألة مل تكن جمرد    

كانت هي إقامة امليزان الـذي ال  . إمنا كانت أكرب من ذلك - بريء أمرا هائال ثقيل الوزن يف ميزان اهللا     
 . وال يتأرجح مع املودة والشنآن أيا كانت املالبسات واألحوال، وال مع العصبية، مييل مع اهلوى
وعالج عناصر الضعف البشري فيه مـع عـالج   ؛ ت املسألة هي تطهري هذا اتمع اجلديد  وكان

إذا تعلق األمر بإقامة العدل بـني       ،  يف كل صورها حىت يف صورة العقيدة       - رواسب اجلاهلية والعصبية  
صلبة املتينـة   على القاعدة الطيبة النظيفة ال    ،  الفريد يف تاريخ البشرية   ،  وإقامة هذا اتمع اجلديد    - الناس

 ! واليت ال تترجرج مع األهواء وامليول والشهوات، اليت ال تدنسها شوائب اهلوى واملصلحة والعصبية
أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه       ،   ولقد كان هناك أكثر من سبب لإلغضاء عن احلادث        

  .. على هذا النحو العنيف املكشوف - بل فضحه بني الناس. هكذا جلميع األبصار
ولو كانـت   . لو كانت االعتبارات األرضية هي اليت تتحكم وحتكم       ،   كان هناك أكثر من سبب    

 ! موازين البشر ومقاييسهم هي اليت يرجع إليها هذا املنهج
يهود اليت ال    "  .. يهود " من "  .. يهودي " أن هذا املتهم   ..  كان هناك سبب واضح عريض    

يهود اليت يذوق منها املسلمون األمـرين       .  يف حرب اإلسالم وأهله    تدع سهما مسموما متلكه إال أطلقته     
يهود اليت ال تعـرف حقـا وال عـدال وال           ]! ويشاء اهللا أن يكون ذلك يف كل حقبة       [  يف هذه احلقبة  

 ! وال تقيم اعتبارا لقيمة واحدة من قيم األخالق يف التعامل مع املسلمني على اإلطالق، نصفة
والـذين قـد   . األنصار الذين آووا ونصروا. هو أن األمر يف األنصارو؛ وكان هنالك سبب آخر   

يبعد شبح  ،  بينما أن اجتاه االام إىل يهودي     . يوجد هذا احلادث بني بعض بيوم ما يوجد من الضغائن         
 ! الشقاق
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وهـو أن   . هو عدم إعطاء اليهود سهما جديدا يوجهونه إىل األنصار        .  وكان هنالك سبب ثالث   
 ! وهم ال يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهري ا والتغرير! مث يتهمون اليهود، بعضابعضهم يسرق 

الصـغرية يف   . كان أكرب من كل هذه االعتبارات الصغرية      .  ولكن األمر كان أكرب من هذا كله      
كان أمر تربية هذه اجلماعة اجلديدة لتنهض بتكاليفها يف خالفـة األرض ويف قيـادة               . حساب اإلسالم 

وهي ال تقوم باخلالفة يف األرض وال تنهض بقيادة البشرية حىت يتضح هلا منهج فريد متفـوق                  .البشرية
وحىت ميحص كياـا متحيصـا      . وحىت يثبت هذا املنهج يف حياا الواقعية      ؛  على كل ما تعرف البشرية    

 - دلوحىت يقام فيها ميزان الع    . وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب اجلاهلية         ؛  شديدا
واملالبسات الـيت   ،  واملصاحل القريبة الظاهرة  ،  جمردا من مجيع االعتبارات األرضية     - لتحكم به بني الناس   

 ! يراها الناس شيئا كبريا ال يقدرون على جتاهله
من يهود الـيت يـذوق      .. مع يهودي  .. يف ميقاته ،  هذا احلادث بذاته   - سبحانه -  واختار اهللا 

وترصـد  ،  وتؤيد بينهم املنافقني  ،  واليت تؤلب عليهم املشركني   ؛  ذ ذاك يف املدينة   منها املسلمون األمرين إ   
، ويف فترة حرجة من حيـاة املسـلمني يف املدينـة     ! كل ما يف جعبتها من مكر وجتربة وعلم هلذا الدين         

 ! ووراء كل هذه العداوات يهود. والعداوات حتيط م من كل جانب
للجماعة املسـلمة مـا أراد أن        - سبحانه - ليقول فيه ،  ظرف اختار اهللا هذا احلادث يف هذا ال      

 ! وليعلمها به ما يريد هلا أن تتعلم، يقول
، وال للمهارة يف إخفاء ما حيـرج      ! وال للسياسة ! وال للكياسة !  ومن مث مل يكن هناك جمال للباقة      

 ! وتغطية ما يسوء
 ! عاة الظروف الوقتية احمليطة اومرا!  ومل يكن هناك جمال ملصلحة اجلماعة املسلمة الظاهرية

وكان هذا اجلد هو أمر هذا املنـهج        ! ال حيتمل الدهان وال التمويه    ،   هنا كان األمر جدا خالصا    
العـدل يف   . وأمر العدل بني الناس   . وأمر هذه األمة اليت تعد لتنهض ذا املنهج وتنشره        . الرباين وأصوله 

 . وعون من اهللا، إال بوحي من اهللا - بل ال يعرفه الناس - هذا املستوى الذي ال يرتفع إليه الناس
 يف مجيع األمم على مدار الزمـان       -  وينظر اإلنسان من هذه القمة السامقة على السفوح اهلابطة        

ويرى بني تلك القمة السامقة والسـفوح اهلابطـة صـخورا     .. هنالك يف السفوح .. فرياها هنالك  -
، ومصـلحة الدولـة   ،  واملهارة،  والرباعة،  والكياسة،  والسياسية،  واملراء،  من الدهاء ،  هنا وهناك ،  متردية

فإذا دقق اإلنسان فيها النظر رأى       .. إىل آخر األمساء والعنوانات    .. ومصلحة اجلماعة ،  ومصلحة الوطن 
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صاعدة من   - وحدها - وينظر اإلنسان مرة أخرى فريى مناذج األمة املسلمة        .. ! ! الدود .. من حتتها 
 . اليت وجهها إليها املنهج الفريد، وهي تتطلع إىل القمة، تتناثر على مدار التاريخ ..  إىل القمةالسفح

فال يستحق أن نرفع عنـه      ،  يف أمم اجلاهلية الغابرة واحلاضرة     " العدالة "  أما العفن الذي يسمونه   
  .. يف مثل هذا اجلو النظيف الكرمي. الغطاء

|     |     | 
 : ص الدرس بالتفصيل واآلن نواجه نصو

. وال تكن للخائنني خصـيما    ،  لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا     ،  إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق     " 
إن اهللا ال حيـب مـن   ، وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم. واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما  

 معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من        وهو. يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا      . كان خوانا أثيما  
فمن جيـادل اهللا    ،  ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا       . وكان اهللا مبا يعملون حميطا     - القول

  " . ؟ أم من يكون عليهم وكيال؟ عنهم يوم القيامة
يات وتشيع يف جو اآل   ؛  والغرية على العدل  ،  يفوح منها الغضب للحق   ،   إننا حنس يف التعبري صرامة    

 : وتفيض منها
بترتيل الكتاب إليه باحلق ليحكم بني الناس مبـا أراه           ع  وأول ما يبدو هذا يف تذكري رسول اهللا       

وتوجيهه الستغفار  . يدافع عنهم وجيادل  ،  وإتباع هذا التذكري بالنهي عن أن يكون خصيما للخائنني        . اهللا
 . عن هذه اادلة - سبحانه - اهللا

. وال تكن للخائنني خصـيما    . لكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا       إنا أنزلنا إليك ا    " 
  ..  " واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما

. بأم خيتـانون أنفسـهم     ع الذين جادل عنهم  ،  ووصف هؤالء اخلائنني  ؛   مث تكرار هذا النهي   
 : وتعليل ذلك بأن اهللا ال حيب من كان خوانا أثيما

 .  " إن اهللا ال حيب من كان خوانا أثيما. عن الذين خيتانون أنفسهموال جتادل  " 
، فقد خانوا اجلماعة ومنهجها   . ولكنهم يف احلقيقة خانوا أنفسهم    .  وهم خانوا غريهم يف الظاهر    

مث هـم خيتـانون      .. وهم منها ،  وخانوا األمانة امللقاة على اجلماعة كلها     . ومبادئها اليت متيزها وتفردها   
حيث يكـرههم   . صورة تعريض أنفسهم لإلمث الذي جيازون عليه شر اجلزاء        . يف صورة أخرى  أنفسهم  



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

275

هي تلويث  ،  وصورة ثالثة خليانتهم ألنفسهم    .. وهي خيانة للنفس من غري شك     . ويعاقبهم مبا أمثوا  ،  اهللا
 . هذه األنفس وتدنيسها باملؤامرة والكذب واخليانة

  ..  " إن اهللا ال حيب من كان خوانا أثيما " 
فالـذين ال حيبـهم اهللا ال       . وهي تلقي إىل جانبها إحياء آخر      ..  وهذ عقوبة أكرب من كل عقوبة     

 ! وقد كرههم اهللا لإلمث واخليانة. وال أن حيامي عنهم أحد، جيوز أن جيادل عنهم أحد
 :  ويعقب الوصف باإلمث واخليانة تصوير منفر لسلوك هؤالء اخلونة اآلمثني

 وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول         - الناس وال يستخفون من اهللا    يستخفون من    " 
 " ...  

وهم يبيتون ما   ،  زرية مبا فيها من ضعف والتواء     .  وهي صورة زرية داعية إىل االحتقار والسخرية      
بينما  .والناس ال ميلكون هلم نفعا وال ضرا   . ويستخفون ا عن الناس   ؛  يبيتون من الكيد واملؤامرة واخليانة    

وهم . مطلع عليهم وهم خيفون نيام ويستخفون     ؛  الذي ميلك النفع والضر معهم وهم يبيتون ما يبيتون        
 ؟ فأي موقف يدعو إىل الزراية واالستهزاء أكثر من هذا املوقف! يزورون من القول ماال يرضاه

  ...  " وكان اهللا مبا يعملون حميطًا " 
واهللا بكل شيء حمـيط وهـم       . واهللا معهم إذ يبيتون   . ا يبيتون فأين يذهبون مب   ..  إمجاال وإطالقا 
 ؟ حتت عينه ويف قبضته

 : على كل من جادل عن اخلائنني؛  وتستمر احلملة اليت يفوح منها الغضب
أم من يكون   ؟  فمن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة     . ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا        " 

  "  .. ؟ عليهم وكيال
فما جدوى اجلدال عنهم يف الدنيا وهي ال تـدفع          . اللهم ال جمادل عنهم يوم القيامة وال وكيل        و

 ؟ عنهم ذلك اليوم الثقيل
|     |     | 

جيـيء  . والعتاب الشديد للمنافحني عنهم واادلني    ،  وبعد هذه احلملة الغاضبة على اخلونة األمثة      
القاعدة العادلة  . ولقاعدة اجلزاء عامة  . للحساب عليها واجلزاء  و. تقرير القواعد العامة هلذه الفعلة وآثارها     
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 وأن يتخلقوا خبلق اهللا   ،  ويطلب إليهم أن حياولوا حماكاا يف تعاملهم فيما بينهم        . اليت يعامل ا اهللا العباد    
 : فيها - خلق العدل -

 يكسـب إمثـا     ومن. مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما      ،  ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه      " 
مث يرم به بريئا فقـد      ،  ومن يكسب خطيئة أو إمثا     .. وكان اهللا عليما حكيما   . فإمنا يكسبه على نفسه   
  ..  " احتمل تانا وإمثا مبينا

واليت ميلـك العبـاد أن يعـاملوا    ؛  إا آيات ثالث تقرر املبادىء الكلية اليت يعامل ا اهللا عباده   
 .  على أساسها فال يصيبهم السوءويعاملوا اهللا، بعضهم بعضا ا

وتطمع كل مذنب تائب    ؛  وباب املغفرة على سعته   ،   اآلية األوىل تفتح باب التوبة على مصراعيه      
 : يف العفو والقبول

 - سبحانه - إنه ..  " مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما      ،  ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه      " 
. ويظلم نفسـه  . والذي يعمل السوء يظلم غريه     .. ه مستغفر منيب  موجود للمغفرة والرمحة حيثما قصد    

وعلى أية حـال فـالغفور الـرحيم         .. وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة اليت ال تتعدى شخصه          
هكذا بال قيد وال شـرط وال       . ويغفر هلم ويرمحهم مىت جاءوه تائبني     ؛  يستقبل املستغفرين يف كل حني    

  .. وا تائبني مستغفرين وجدوا اهللا غفورا رحيماحيثما جاء! حجاب وال بواب
واليت ،  وهي القاعدة اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي يف اجلزاء        .  واآلية الثانية تقرر فردية التبعة    

والطمأنينة من أن ال حيمل     . اخلوف من عمله وكسبه   . تثري يف كل قلب شعور اخلوف وشعور الطمأنينة       
 . تبعة غريه

  ..  " وكان اهللا عليما حكيما. مثا فإمنا يكسبه على نفسهومن يكسب إ " 
كما أنه ليست   . كاليت تتحدث عنها تصورات الكنيسة    ،   ليست هناك خطيئة موروثة يف اإلسالم     

. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسـب        .. هناك كفارة غري الكفارة اليت تؤديها النفس عن نفسها        
هـو إحـدى    . يف هذا التصور الفريد   ،  توازن عجيب  .. لى ما تكسب  مطمئنة إىل أا ال حتاسب إال ع      

؛ وحتقق العـدل اإلهلـي املطلـق      ،  اليت تطمئن الفطرة  ،  )1(خصائص التصور اإلسالمي وأحد مقوماته      
 . املطلوب أن حياكيه بنو اإلنسان

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  يراجع كتاب)1(
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قة على حالة   وهي احلالة املنطب   ..  واآلية الثالثة تقرر تبعة من يكسب اخلطيئة مث يرمي ا الربى ء           
 : العصابة اليت يدور عليها الكالم

  ..  " فقد احتمل تانا وإمثا مبينا، مث يرم به بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إمثا " 
. وقد احتملهما معه   .. واإلمث يف ارتكابه الذنب الذي رمى به الربى ء        .  البهتان يف رميه الربى ء    

 . )1(اليت تربز املعىن وتؤكده يف التعبري القرآين املصور على طريقة التجسيم . وكأمنا مها محل حيمل
وال .  وذة القواعد الثالث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي حياسب كل فرد على ما اجتـرح              

ويف الوقت ذاته يفتح باب التوبة واملغفـرة علـى           .. يدع ارم ميضي ناجيا إذا ألقى جرمه على سواه        
الذين يطرقون األبواب   ،  يف كل حلظة للتائبني املستغفرين     - سبحانه - اهللاويضرب موعدا مع    ؛  مصراعيه

 ! بل يلجوا بال استئذان فيجدون الرمحة والغفران. يف كل حني
|     |     | 

فأطلعـه علـى    ؛  أن عصمه من االنسياق وراء املتأمرين املبيـتني        ع وأخريا مين اهللا على رسوله    
وهو معهم إذ يبيتون ماال يرضى من        - الناس وال يستخفون ا من اهللا     مؤامرام اليت يستخفون ا من      

وهي املنة على    .. مث مينت عليه املنة الكربى يف إنزال الكتاب واحلكمة وتعليمه ما مل يكن يعلم              - القول
 : ممثلة ابتداء يف شخص أكرمها على اهللا وأقرا هللا، البشرية كلها

وما . وما يضلون إال أنفسهم   . هلمت طائفة منهم أن يضلوك    ولوال فضل اهللا عليك ورمحته       " 
وكان فضـل اهللا    . وعلمك ما مل تكن تعلم    . وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة    . يضرونك من شيء  

 .  " عليك عظيما
مما بذله أعداء هذا    ؛  شىت األلوان واألنواع  ،   إن هذه احملاولة ليست إال واحدة من حماوالت كثرية        

كان يتواله بفضله ورمحته     - سبحانه - ولكن اهللا .  ليضلوه عن احلق والعدل والصواب     الرسول الكرمي 
 ع وسرية رسـول اهللا    .. وكان الكائدون املتأمرون هم الذين يضلون ويقعون يف الضاللة        . يف كل مرة  

 . وضالل املتأمرين وخيبتهم؛ وجناته وهدايته؛ حافلة بتلك احملاوالت
. ويطمئنه يف الوقت ذاته أم ال يضرونه شـيئا  ؛  ه بفضله ورمحته هذه   مينت علي  - سبحانه -  واهللا

 . بفضل من اهللا ورمحة

                                                 
 " . دار الشروق " .  " ين يف القرآن التصوير الف:  "  يراجع كتاب)1(
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وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بـرى ء         ؛   ومبناسبة املنة يف حفظه من هذه املؤامرة األخرية       
 : منة الرسالة .. جتى ء املنة الكربى .. وكشف احلقيقة له وتعريفه باملؤامرة، وتربئة جارم

 وكان فضل اهللا عليك عظيما    . وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم          " 
 " . 

ونشأ . املنة اليت ولد اإلنسان معها ميالدا جديدا      . يف هذه األرض   " اإلنسان "  وهي منة اهللا على   
  .. كما نشأ أول مرة بنفخة الروح األوىل " اإلنسان " ا

. إىل القمة السـامقة   ،  لترقى ا يف الطريق الصاعد    ،  رية من سفح اجلاهلية    املنة اليت التقطت البش   
  .. عن طريق املنهج الرباين الفريد العجيب

 - جاهلية الغابر واحلاضـر    -  املنة اليت ال يعرف قدرها إال الذي عرف اإلسالم وعرف اجلاهلية          
  .. وذاق اإلسالم وذاق اجلاهلية

وأكـرب مـن عرفهـا    . فألنه هو أول من عرفها وذاقها   ع رسوله وإذا كانت منة يذكر اهللا ا       
  .. وأعرف من عرفها وذاقها. وذاقها

 .  " وكان فضل اهللا عليك عظيما. وعلمك ما مل تكن تعلم " 
|     |     | 

ٍح بين النـاِس ومـن      الَّ خير ِفي كَِثٍري من نجواهم ِإالَّ من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف أَو ِإصالَ             + 
 ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين        114يفْعلْ ذَِلك ابتغاء مرضاِت اللِّه فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما          

          هِلِه جصنلَّى ووا تلِِّه مون ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيى ودالْه ا    لَهِصريم اءتسو م115ن     ِفرغالَ ي ِإنَّ اللّه 
 ِإن يدعونَ   116أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء ومن يشِرك ِباللِّه فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا                 

        ِريدا مطَانيونَ ِإالَّ شعدِإن ياثًا ووِنِه ِإالَّ ِإنا           117ا  ِمن دِصـيبن ـاِدكِعب ِخذَنَّ ِمـنقَالَ لَأَتو اللّه هنلَّع 
 وُألِضلَّنهم وُألمنينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَألنعاِم وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللّـِه            118مفْروضا  

 يِعدهم ويمنيِهم ومـا يِعـدهم   119يا من دوِن اللِّه فَقَد خِسر خسرانا مِبينا       ومن يتِخِذ الشيطَانَ ولِ   
 والَّـِذين آمنـواْ     121 أُولَـِئك مأْواهم جهنم والَ يِجدونَ عنها مِحيصا         120الشيطَانُ ِإالَّ غُرورا    
سندِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا وعد اللِّه حقا ومن             وعِملُواْ الصاِلحاِت   
 لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني أَهِل الِْكتاِب من يعملْ سوًءا يجز ِبِه والَ يِجد لَه               122أَصدق ِمن اللِّه ِقيالً     
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 ومن يعملْ ِمن الصاِلحات ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَأُولَـِئك            123 دوِن اللِّه وِليا والَ نِصريا       ِمن
بع ِملَّةَ   ومن أَحسن ِدينا ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن وات          124يدخلُونَ الْجنةَ والَ يظْلَمونَ نِقريا      

 وللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَـانَ اللّـه            125ِإبراِهيم حِنيفًا واتخذَ اللّه ِإبراِهيم خِليالً       
  _126ِبكُلِّ شيٍء مِحيطًا 

|     |     | 
ه تعليقا وتعقيبا على    فهو أوال نزلت بعض آيات    . بأكثر من صلة  ،  يتصل هذا الدرس بالدرس السابق    

وعودتـه إىل    ع ومشاقته للرسول  " بشري بن أبريق   " من ارتداد . األحداث اليت تلت حادث اليهودي    
ودور الشـيطان   ،  وعن تصوراا ومحاقاا وعالقاا بالشـيطان     ،  اليت حتدث هذا الدرس عنها    ؛  اجلاهلية

وهو ثانيـا يتحـدث عـن       . ملن يشاء  - ويغفر ما دون ذلك   ،  ويقرر أن اهللا ال يغفر أن يشرك به       ! فيها
. من أمثال ما بيتوا يف ذلك احلـادث وتنـاجوا         ،  وأنه ال خري يف كثري مما يتناجون به       ؛  النجوى والتآمر 

ويقرر . وهي التناجي يف فعل اخلري واملعروف واإلصالح بني الناس        ؛  وحيدد أنواع النجوى اليت حيبها اهللا     
وأا ؛  خريا يقرر القواعد العادلة اليت جيازي ا اهللا على األعمال         وأ .. جزاء هذه النجوى وتلك عند اهللا     

إمنا هي ترجـع    . ال أماين املسلمني وال أماين أهل الكتاب      . ليست تابعة لرغبات أحد من الناس ومتنيام      
  .. وإىل احلق الذي لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات واألرض؛ إىل عدل اهللا املطلق

  .. موصول األسباب بالدرس السابق من هذه الناحية، ا واجتاهاموضوع،  فالدرس كله
يف إعداد هذه اجلماعة لتكون األمة اليت تقـود         ،  مث هو حلقة من حلقات املنهج التربوي احلكيم       

؛ وليعاجل فيها مواضع الضعف البشري ورواسب اتمع اجلـاهلي        ؛  بتفوقها التربوي والتنظيمي  ؛  البشرية
ويتـواله  ،  وهو اهلدف الذي تتوخاه السورة بشىت موضوعاا       ..  ميادينها كلها  وليخوض ا املعركة يف   

  .. املنهج القرآين كله
|     |     | 

ومـن  . إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني النـاس          . ال خري يف كثري من جنواهم      " 
  ..  " فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا

وهي أن جتتمع طائفة بعيدا عن اجلماعة املسلمة وعـن          ؛  يف القرآن النهي عن النجوى     لقد تكرر   
وكان اجتاه التربية اإلسالمية واجتاه التنظيم اإلسالمي كذلك أن يأيت كل            .. لتبيت أمرا ،  القيادة املسلمة 

شيع عنـه   مسارة إن كان أمرا شخصيا ال يريد أن ي         ع فيعرضه على النىب  ،  إنسان مبشكلته أو مبوضوعه   
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الـيت ليسـت مـن    ، أو مساءلة علنية إن كان من املوضوعات ذات الصـبغة العامـة     . شيء يف الناس  
 . خصوصيات هذا الشخص

وأال تنعزل جمموعـات    ؛  يف اجلماعة املسلمة   " جيوب " هو أال تتكون  ،   واحلكمة يف هذه اخلطة   
، موعة من اجلماعة املسلمة أمرا بليـل      وأال تبيت جم  . أو بأفكارها واجتاهاا  ،  منها بتصوراا ومشكالا  

وإن كانـت ال     - أو ختفيه عن اجلماعة وتستخفي به عن أعينها       ؛  وتواجه به اجلماعة أمرا مقررا من قبل      
 . ختتفي به عن اهللا وهو معهم إذ يبيتون ماال يرضى من القول

زل عـن اجلماعـة      وهذا املوضع أحد املواضع اليت ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت مبع            
  .. املسلمة وقيادا

وكان . تتالقى فيه وتتجمع للصالة ولشؤون احلياة     ،   ولقد كان املسجد هو ندوة اجلماعة املسلمة      
؛ اليت ليست بأسرار للقيادة يف املعـارك وغـريه         - تعرض مشكالته ؛  اتمع املسلم كله جمتمعا مفتوحا    

       تمع   . عرضا عاما  - ا أن تلوكها األلسن   واليت ليست مبسائل شخصية حبتة ال حيب أصحاوكان هذا ا
أو على  ! إال الذين يتأمرون عليه   ،  ال يتجنبه ليبيت من وراء ظهره     . املفتوح من مث جمتمعا نظيفا طلق اهلواء      

 . وكذلك اقترنت النجوى باملنافقني يف معظم املواضع - من املنافقني غالبا - مبدأ من مبادئه
وأن يرجع أفراده إليه    ،  فاتمع املسلم جيب أن يكون بريئا من هذه الظاهرة        .  وهذه حقيقة تنفعنا  

 ! أو مبا يعرض هلم من خطط واجتاهات أو مشكالت، وإىل قيادم العامة مبا خيطر هلم من اخلواطر
 : وإن كان له شكلها، هو يف احلقيقة ليس منها ..  والنص القرآين هنا يستثين نوعا من النجوى

  ..  " أو إصالح بني الناس،  أمر بصدقة أو معروفإال من " 
هلم نتصدق على فالن فقد علمت حاجته       : فيقول له ،  وذلك أن جيتمع الرجل اخلري بالرجل اخلري      

أو هلم نصلح بني فالن وفالن فقد       . أو هلم إىل معروف معني نفعله أو حنض عليه        . يف خفية عن األعني   
وتتفق فيما بينـها    ،  العصبة من اخلريين ألداء أمر من هذه األمور       وقد تتكون    .. علمت أن بينهما نزاعا   

وإن كـان لـه شـكل     " أمرا " ومن مث مساه. فهذا ليس جنوى وال تآمرا  . سرا على النهوض ذا األمر    
  .. يف مسارة الرجل اخلري للخريين أمثاله بأمر يف معروف يعلمه أو خطر له، النجوى

 : تغاء مرضاة اهللا على شرط أن يكون الباعث هو اب
  ..  " ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما " 
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وال يكون ليشتهر الرجل    . أو اإلصالح بني فالن وعالن    ،   فال يكون هلوى يف الصدقة على فالن      
وال تكـون  ! ويسعى يف اإلصالح بني الناس    ،  حيض على الصدقة واملعروف    ! - واهللا رجل طيب   - بأنه

فهذا هو مفرق الطريق بني العمل يعمله املرء فريضى         . ذا اخلري ،   شائبة تعكر صفاء االجتاه إىل اهللا      هناك
 ! ويكتبه له يف سجل السيئات، والعمل نفسه يعمله املرء فيغضب اهللا عليه. اهللا عنه ويثيبه به

|     |     | 
، نوله ما توىل  ،  بيل املؤمنني ويتبع غري س   - من بعد ما تبني له اهلدى      - ومن يشاقق الرسول   " 

ومن  - ملن يشاء  - ويغفر ما دون ذلك   ،  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به      . ونصله جهنم وساءت مصريا   
 .  " يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا

أن بشري بن أبـريق قـد ارتـد والتحـق           .  وقد ذكر يف سبب نزول هذه اموعة من اآليات        
مث اتبـع غـري سـبيل    ، فقد كان يف صفوف املسلمني ..  "  له اهلدى من بعد ما تبني    "  .. باملشركني

ومشـاقته   ع ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول     ،  ينطبق على كل حالة   ،  ولكن النص عام   .. املؤمنني
 . ينطبق عليه ما ينطبق على ذلك احلادث القدمي، كفر وشرك وردة
 ع والذي يشاق الرسول  . ذي يأخذه اآلخر  أن يأخذ املرء شقا مقابال للشق ال       - لغة -  واملشاقة

ومعىن هـذا أن     ع هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غري الصف واجلانب والشق الذي يأخذه النىب             
جاء حيمل مـن     ع فالرسول. وأن خيتار له طريقا غري طريقه     ،  يتخذ له منهجا للحياة كلها غري منهجه      

كما يشتمل على الشريعة والنظـام     ،  ة والشعائر التعبدية  عند اهللا منهجا كامال للحياة يشتمل على العقيد       
حبيث تزهق روح هـذا     ،  وهذه وتلك كلتامها جسم هذا املنهج      .. الواقعي جلوانب احلياة البشرية كلها    

هو كل من ينكر منهجـه       ع والذي يشاق الرسول  ! املنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق        
 ! خذ بشق منه ويطرح شقافيأ، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، مجلة

إال بعـد   ،  وال يصلوا جهنم وساءت مصريا    ،  أال حيق عليهم القول   ،   وقد اقتضت رمحة اهللا بالناس    
وهي رمحـة اهللا    . مث خيتاروا الضاللة  . وبعد أن يتبينوا اهلدى   . وبعد أن يبني هلم   . أن يرسل إليهم رسوال   

. أي إذا علم أن هذا املنهج من عند اهللا        . ه اهلدى فإذا تبني ل  . الواسعة احلانية على هذا املخلوق الضعيف     
فعندئذ يكتـب اهللا عليـه   ، ومل يرض مبنهج اهللا الذي تبني له، ومل يتبعه ويطعه، فيه ع مث شاق الرسول 

وحيق عليه العـذاب  . ويلحقه بالكفار واملشركني الذين توجه إليهم،  ويوليه الوجهة اليت توالها   ،  الضالل
 : املذكور يف اآلية بنصه
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، ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل       - من بعد ما تبني له اهلدى      - ومن يشاقق الرسول   " 
  "  .. ! وساءت مصريا. ونصله جهنم

إال أن  .. تتناول كل شـيء  - سبحانه - بأن مغفرة اهللا،  ويعلل النص هذا املصري البائس السيء 
 : فهذه ال مغفرة ملن مات عليها .. يشرك به

ومن يشرك باهللا فقد ضل      - ملن يشاء  - ويغفر ما دون ذلك   . اهللا ال يغفر أن يشرك به     إن   " 
  ..  " ضالال بعيدا

يتحقق باختاذ آهلة    - كما أسلفنا يف هذا اجلزء عند تفسري مثل هذه اآلية من قبل            -  والشرك باهللا 
كما يتحقق بعدم إفراد     - لقدميةمع اهللا اختاذا صرحيا على طريقه اجلاهلية العربية وغريها من اجلاهليات ا           

كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه     . واالعتراف لبعض البشر ذه اخلصائص    ؛  اهللا خبصائص األلوهية  
ولكـن  . ومل يكونوا عبدوهم مع اهللا     " اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       " القرآن من أم  

. فـاتبعوهم يف هـذا    . فحرموا عليهم وأحلوا هلم   . دون اهللا كانوا فقط اعترفوا هلم حبق التشريع هلم من         
وقيل عنهم إم خالفوا ما أمروا      . فحق عليهم وصف الشرك   ! ومنحوهم خاصية من خصائص األلوهية    

ويتلقوا منـه وحـده     ،  فيقيموا له وحده الشعائر   .  " وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا      " به من التوحيد  
 . الشرائع واألوامر

 بينما باب املغفرة مفتوح لكل ذنب سـواه  - مىت مات صاحبه عليه  -  غفران لذنب الشرك    وال
أن من يشرك باهللا    ،  وخروجها من دائرة املغفرة   ،  والسبب يف تعظيم جرمية الشرك     .. عندما يشاء اهللا  .. 

 : وتفسد كل فطرته حبيث ال تصلح أبدا؛ خيرج عن حدود اخلري والصالح متاما
  ..  "  فقد ضل ضالال بعيداومن يشرك باهللا " 

ولو قبل املـوت    ؛   ولو بقي خيط واحد صاحل من خيوط الفطرة لشده إىل الشعور بوحدانية ربه            
 : فقد انتهى أمره وحق عليه القول - وهو على الشرك - فأما وقد غرغر .. بساعة

  " . ! وساءت مصريا. ونصله جهنم " 
|     |     | 

 هن املالئكة  - وأساطريها حول اختاذ اهللا بنات    . ية العربية يف شركها   مث يصف بعض أوهام اجلاهل    
كما يصـف بعـض      - وقد عبدوه كما عبدوا املالئكة ومتاثيلها األصنام       - وحول عبادم للشيطان   -
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وهـو  . والشرك باهللا . ويف تغيريهم خلق اهللا   ! شعائرهم يف تقطيع أو تشقيق آذان األنعام املنذورة لآلهلة        
 : طرة اليت فطر اهللا الناس عليهاخمالف للف
ألختـذن مـن    : لعنه اهللا وقال  ،  وإن يدعون إال شيطانا مريدا    ،  إن يدعون من دونه إال إناثا      " 

وآلمـرم فلـيغرين   ؛ وآلمرم فليبتكن آذان األنعام، وألمنينهم،  وألضلنهم،  عبادك نصيبا مفروضا  
يعـدهم ومينـيهم ومـا    . خسر خسرانا مبيناومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد          .. خلق اهللا 

 .  " يعدهم الشيطان إال غرورا
مث يتخذون هلـذه املالئكـة      . يزعمون أن املالئكة بنات اهللا     - يف جاهليتهم  -  لقد كان العرب  

بوصـفها   - وأمثاهلا مث يعبدون هذه األصنام     " ومناة. والعزى. الالت:  " متاثيل يسموا أمساء اإلناث   
مث ينسـون أصـل    .. كان هذا على األقل يف مبدأ األمر .. يتقربون ا إىل اهللا زلفى - ت اهللامتاثيل لبنا 
 . كما بينا ذلك يف اجلزء الرابع، بل يعبدون جنس احلجر، ويعبدون األصنام ذاا، األسطورة

 كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن      : قال الكليب  ..  كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا     
..  

: ويستمدون منـه  ،  فهم يف شركهم كله إمنا يدعون الشيطان      ،   على أن النص هنا أوسع مدلوال     
والذي بلغ من   . بسبب معصيته وعدائه للبشر   ،  الذي لعنه اهللا  ؛  هذا الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم      

يلجـأ إىل  إذنا بأن يغوي من البشر كل مـن ال   - سبحانه - أن يأخذ من اهللا،  حقده بعد طرده ولعنته   
 : محى اهللا

ألختذن مـن   : وقال. لعنه اهللا . وإن يدعون إال شيطانا مريدا    . إن يدعون من دونه إال إناثا      " 
وآلمـرم فلـيغرين   ، وآلمرم فليبتكن آذان األنعام،  وألمنينهم،  وألضلنهم. عبادك نصيبا مفروضا  

 .  " خلق اهللا
ذلـك  . ويستمدون منه هـذا الظـالل     ويستوحونه   - عدوهم القدمي  -  إم يدعون الشيطان  

ومتنيتهم باألمنيات الكاذبة يف    ،  والذي صرح بنيته يف إضالل فريق من أبناء آدم        . الشيطان الذي لعنه اهللا   
كما صرح بنيته يف أن     ! وجناة من اجلزاء يف اية املطاف     ،  وسعادة موهومة ،  من لذة كاذبة  ،  طريق الغواية 

ليصـبح  ،  كتمزيق آذان بعض األنعـام    . من نسج األساطري  ،  سخيفةوشعائر  ،  يدفع م إىل أفعال قبيحة    
ومن تغيري خلق اهللا وفطرتـه بقطـع         - دون أن حيرمها اهللا    - أو أكلها حراما  ،  ركوا بعد ذلك حراما   
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وما إليهـا   .. ووشم اجللود، كخصاء الرقيق، بعض أجزاء اجلسد أو تغيري شكلها يف احليوان أو اإلنسان   
 . يه الذي حرمه اإلسالممن التغيري والتشو

هو الذي يأمر ذا الشرك وتوابعه من الشـعائر          - عدوه القدمي  -  وشعور اإلنسان بأن الشيطان   
وقد جعل اإلسـالم املعركـة      . احلذر من الفخ الذي نصبه العدو      - على األقل  - يثري يف نفسه  ،  الوثنية

ح الشيطان والشـر الـذي ينشـئه يف         ووجه قوى املؤمن كلها لكفا    . الرئيسية بني اإلنسان والشيطان   
وهي معركـة دائمـة ال تضـع        : يف مواجهة الشيطان وحزبه   ،  والوقوف حتت راية اهللا وحزبه    ؛  األرض
وال ، واملـؤمن ال يغفـل عنـها    . ألن الشيطان ال ميل هذه احلرب اليت أعلنها منذ لعنه وطرده          . أوزارها

 .. وليس هنالك وسط  ؛  ا أن يكون وليا للشيطان    وإم،  وهو يعلم أنه إما أن يكون وليا هللا       . ينسحب منها 
ويتمثل يف أتباعه من املشركني وأهل      ؛  والشيطان يتمثل يف نفسه وما يبثه يف النفس من شهوات ونزوات          

معركة واحدة متصـلة طـوال       .. كما يكافحه يف أتباعه   ،  واملسلم يكافحه يف ذات نفسه    . الشر عامة 
 . احلياة

 : ومن جيعل الشيطان مواله فهو خاسر هالك. ج غامن ومن جيعل اهللا مواله فهو نا
  ..  " ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا " 

 . يف مثل حالة االستهواء،  ويصور السياق القرآين فعل الشيطان مع أوليائه
 .  " وما يعدهم الشيطان إال غرورا، يعدهم ومينيهم " 

إىل الكفـر   ،  ينة هي اليت تنحرف بالفطرة البشرية عن اإلميـان والتوحيـد           إا حالة استهواء مع   
 . ولكان اإلميان هو هادي الفطرة وحاديها، ولوال هذا االستهواء ملضت الفطرة يف طريقها. والشرك

ويعـده  ! فرياه حسنا ،   وإا حالة استهواء معينة هي اليت يزين فيها الشيطان لإلنسان سوء عمله           
ومينيه النجاة من عاقبة ما يعمـل فيطمـئن         ! فيعدو معه يف الطريق   ،  ة يف طريق املعصية   الكسب والسعاد 

 ! وميضي يف طريقه إىل املهلكة
  ..  " وما يعدهم الشيطان إال غرورا " 

ويسـتدرج  ،  ويضـع الفـخ   ،  والعدو القدمي يفتل احلبال   ،   وحني يرتسم املشهد على هذا النحو     
وال تتلفـت وال    ،  ملوكوسة املطموسة هي اليت تظل سادرة ال تسـتيقظ        ال تبقى إال اجلبالت ا    ،  الفريسة

 ! وإىل أية هوة تستهوى، حتاول أن تعرف إىل أي طريق تساق
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، وحقيقـة املوقـف   ،  وتصور حقيقة املعركة  ،   وبينما هذه اللمسة املوقظة تفعل فعلها يف النفوس       
وينفـذ  ،  ويصدق عليهم ظنه  ،  ويهم الشيطان عاقبة من يسته  : جييء التعقيب ببيان العاقبة يف اية املطاف      

واملؤمنون باهللا  . ألم آمنوا باهللا حقا   ،  وعاقبة من يفتلون من حبالته     .. فيهم ما صرح به من نيته الشريرة      
مل يـؤذن لـه يف      ،  وهو يستأذن يف إغواء الضالني     - لعنة اهللا عليه   - حقا يف جنوة من هذا الشيطان ألنه      

 : كلما اشتدت قبضتهم على حبل اهللا املتني؛ فهو إزاءهم ضعيف ضعيف. نياملساس بعباد اهللا املخلص
وما يعدهم  ،  يعدهم ومينيهم . ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا           " 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات    . وال جيدون عنها حميصا   ،  أولئك مأواهم جهنم  . الشيطان إال غرورا  
 ؟ ومن أصدق من اهللا قيال    ،  وعد اهللا حقا  ،  خالدين فيها أبدا  ،   من حتتها األار   سندخلهم جنات جتري  

 ..  " 
 .. وهي جنات اخللد ال خروج منها ألولياء اهللا        ..  فهي جهنم وال حميص عنها ألولياء الشيطان      

 : وعد اهللا
 ؟  " ومن أصدق من اهللا قيال " 

! واألماين الكاذبة يف قول الشيطان هناك     ،  خلادعيقابل الغرور ا  ؛   والصدق املطلق يف قول اهللا هنا     
 ! ومن يثق بتغرير الشيطان، وشتان بني من يثق بوعد اهللا

|     |     | 
إن ميزان الثواب والعقـاب لـيس    .. مث يعقب السياق بقاعدة اإلسالم الكربى يف العمل واجلزاء   

قانون تستوي أمامـه    . قانون ال حيايب  و،  وسنة ال تتخلف  ،  إنه يرجع إىل أصل ثابت    . موكوال إىل األماين  
وختالف مـن   ،  وليس أحد خترق له القاعدة     - فليس أحد ميت إىل اهللا سبحانه بنسب وال صهر         - األمم

وصـاحب احلسـنة جمـزى      ؛  إن صاحب السوء جمزى بالسوء     .. ويعطل حلسابه القانون  ،  أجله السنة 
 : وال حماباة يف هذا وال مماراة. باحلسنة

وال جيد له من دون اهللا وليا       ،  من يعمل سوءا جيز به    . كم وال أماين أهل الكتاب    ليس بأماني  " 
، فأولئك يدخلون اجلنـة    - من ذكر أو أنثى وهو مؤمن      - ومن يعمل من الصاحلات    .. وال نصريا 

، واتبع ملة إبراهيم حنيفـا     - وهو حمسن  - وال يظلمون نقريا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا         
 .  " براهيم خليالًواختذ اهللا إ
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لـن  :  " وكانوا يقولـون  ..  " حنن أبناء اهللا وأحباؤه:  "  ولقد كان اليهود والنصارى يقولون 
 ! إم شعب اهللا املختار: وكان اليهود وال يزالون يقولون ..  " متسنا النار إال أياما معدودة

وأن اهللا  . أخرجت للناس  ولعل بعض املسلمني كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أم خري أمة            
  .. مبا أم املسلمون .. متجاوز عما يقع منهم

ويرد الناس كلـهم إىل ميـزان       . والعمل وحده ،   فجاء هذا النص يرد هؤالء وهؤالء إىل العمل       
إبراهيم الذي اختذه اهللا    . واتباع ملة إبراهيم وهي اإلسالم     - مع اإلحسان  - هو إسالم الوجه هللا   . واحد
  .. خليال

واإلحسان  "  .. اإلحسان " وأحسن العمل هو   - ملة إبراهيم  - فأحسن الدين هو هذا اإلسالم     
وقد كتب اإلحسان يف كل شيء حـىت يف إراحـة           . أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك          

 ! حىت ال تعذب وهي تذبح، وحد الشفرة، الذبيحة عند ذحبها
كما أن فيـه    ؛  يف موقفهما من العمل واجلزاء    ،  النفس الواحدة  ويف النص تلك التسوية بني شقي       

 : وهو اإلميان باهللا، شرط اإلميان لقبول العمل
فأولئك يـدخلون اجلنـة وال       - وهو مؤمن  - ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى        " 

  ..  " يظلمون نقريا
كمـا  . من ذكر أو أنثى    -  وهو نص صريح على وحدة القاعدة يف معاملة شقي النفس الواحدة          

وال . وأنه ال قيمة عند اهللا لعمل ال يصدر عن اإلميـان          . هو نص صريح يف اشتراط اإلميان لقبول العمل       
ألن اإلميان باهللا هو الذي جيعل العمل الصاحل يصدر عن تصور           . وذلك طبيعي ومنطقي  . يصاحبه اإلميان 

وال فلتة عابرة ال تقوم     ،  تجابة هلوى شخصي  ال اس ،  كما جيعله حركة طبيعية مطردة    ؛  معني وقصد معلوم  
  .. على قاعدة

 وهذه األلفاظ الصرحية ختالف ما ذهب إليه االستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده رمحه اهللا يف تفسري                
إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل       ..  " فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره     :  " عند قوله تعاىل   " عم " جزء

وكذلك ما رآه األسـتاذ الشـيخ       . بينما النصوص الصرحية األخرى تنفي هذا متاما      . املسلم وغري املسلم  
 . ]اجلزء الثالثني من الظالل [  وقد أشرنا إىل هذه القصة يف جزء عم. رمحه اهللا - املراغي

 :  ولقد شق على املسلمني قول اهللا هلم
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  ..  " اوال جيد له من دون اهللا وليا وال نصري، ومن يعمل سوء ا جيز به " 
، مهمـا صـلحت   . ويعرفون أا ال بد أن تعمل سوءا      ؛   فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية     

 . ومهما عملت من حسنات
مل  .. وكانوا من مث يعرفـون أنفسـهم       - كما هي يف حقيقتها    -  كانوا يعرفون النفس البشرية   

 يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف       ومل؛  ومل خيفوا عن أنفسهم سيئاا    ؛  خيدعوا أنفسهم عن حقيقتها   
وهم يواجهون بـأن    ،  ومن مث ارجتفت نفوسهم   . ومل ينكروا أو يغطوا هذا الضعف الذي جيدونه       ،  أحيانا

وهـذه كانـت   ، ارجتفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعال ويالمسـها    . كل سوء يعملونه جيزون به    
ال كأـا آتيـة ال    . ا فعال مبشاعرهم كأم فيها    ويعيشوا فيه ،  أن حيسوا اآلخرة على هذا النحو     . ميزم

 ! ومن مث كانت رجفتهم املزلزلة هلذا الوعيد األكيد! ريب فيها فحسب
:  " قـال ،  عن أيب بكر بن أيب زهـري      ،  حدثنا إمساعيل ،  حدثنا عبداهللا بن منري   :  قال اإلمام أمحد  

ليس بأمـانيكم وال    " ؟     اآلية كيف الفالح بعد هذه   ،  يا رسول اهللا  :  " قال ا أخربت أن أبا بكر   
غفر :  " ع فقال النىب  .. فكل سوء عملناه جزينا به     ..  " من يعمل سوءا جيز به    ،  أماين أهل الكتاب  
! قـال بلـى  " ؟  ألست تصيبك الألواء؟ ألست حتزن؟ ألست تنصب؟ ألست مترض . اهللا لك يا أبا بكر    

  ]. يق سفيان الثورى عن إمساعيلورواه احلاكم عن طر[  "  .. فهو مما جتزون به:  " قال
كنت : قال. حيدث عن أىب بكر الصديق    ،  إىل ابن عمر   - بإسناده -  وروى أبو بكر بن مردويه    

 " وال جيد له من دون اهللا وليا وال نصـريا         ،  من يعمل سوءا جيز به    :  " فرتلت هذه اآلية   ع عند النىب 
 .. قلت يا رسول اهللا فأقرأنيهـا     : قال" ؟    لت علي أال أقرئك آية نز   ،  يا أبا بكر  :  " ع فقال رسول اهللا  

؟  مالك يأ أبا بكر   :  " ع فقال رسول اهللا  ! حىت متطيت هلا  ،  فال أعلم أين قد وجدت انفصاما يف ظهري       
فقـال  ! وإنا زيون بكل سوء عملنـاه     ،  وأينا مل يعمل السوء   ! بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا     : فقلت" 

حىت تلقـوا اهللا  ، أبا بكر وأصحابك املؤمنون فإنكم جتزون بذلك يف الدنيا    أما أنت يا    :  " ع رسول اهللا 
 . ]وكذا رواه الترمذي [  " . وأما اآلخرون فيجمع ذلك هلم حىت جيزوا به يوم القيامة. ليس لكم ذنوب

قلت يا رسول اهللا إىن ألعلم أشد آيـة يف          : عن عائشة قالت   - بإسناده -  وروى ابن أىب حامت   
ما يصـيب العبـد     .  " فقال " من يعمل سوءا جيز به    :  " قلت" ؟    ما هي يا عائشة   :  " الفق. القرآن
 . ]ورواه ابن جرير [  " . حىت النكبة ينكبها، املؤمن
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 عـن أىب هريـرة    - بإسـناده  -  وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة        
:  " ع على املسلمني فقال هلم رسول اهللا     شق ذلك    " من يعمل سوءا جيز به    :  " ملا نزلت : قال ا

  "  .. حىت الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. سددوا وقاربوا فإن يف كل ما يصاب به املسلم كفارة
ذات .  على أية حال لقد كانت هذه حلقة يف إنشاء التصور اإلمياين الصحيح عن العمل واجلزاء              

ولقد هزت هـذه    . امة الواقع العملي من ناحية أخرى     واستق،  أمهية كربى يف استقامة التصور من ناحية      
. ويعرفون صدق وعـد اهللا حقـا      . ألم كانوا يأخذون األمر جدا    ،  ورجفت هلا نفوسهم  ،  اآلية كيام 

 . ويعيشون هذا الوعد ويعيشون اآلخرة وهم بعد يف الدنيا
برد كل ما يف    ،  إلميانوقضية الشرك قبلها وا   ،   ويف اخلتام جييء التعقيب على قضية العمل واجلزاء       

 : وإحاطة اهللا بكل شيء يف احلياة وما بعد احلياة، السماوات واألرض هللا
 .  " وكان اهللا بكل شيء حميطًا، وهللا ما يف السماوات وما يف األرض " 

والسلطان  -  وإفراد اهللا سبحانه باأللوهية يصاحبه يف القرآن كثريا إفراده سبحانه بامللك واهليمنة           
توحيد الفاعلية والتـأثري  . وإمنا هو توحيد إجيايب  . فالتوحيد اإلسالمي ليس جمرد توحيد ذات اهللا      ،  والقهر

 . )1(وتوحيد السلطان واهليمنة أيضا ، يف الكون
ال يند شـيء    ،  وأنه بكل شيء حميط   .  ومىت شعرت النفس أن هللا ما يف السموات وما يف األرض          

وإىل حماولة  ؛  ها القوي إىل إفراد اهللا سبحانه باأللوهية والعبادة       كان هذا باعث   .. عن علمه وال عن سلطانه    
 وهو بكل شى ء حميط . وكل شيء يف قبضته. وكل شيء ملكه .. إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمره

. وبعضها ينفي عنه العلـم    . ولكن بعضها ينفي عنه اإلرداة    .  وبعض الفلسفات تقرر وحدانية اهللا    
!  فلسـفات  " إىل آخر هذا الركام الذي يسمى      .. وبعضها ينفي عنه امللك   . نوبعضها ينفي عنه السلطا   

؛ وال أثر له يف سلوكهم وأخالقهـم      ،  ومن مث يصبح هذا التصور سلبيا ال فاعلية له يف حياة الناس           "  .. 
 ! جمرد كالم! كالم .. وال قيمة له يف مشاعرهم وواقعهم

وهو بكل شيء    .. فهو مالك كل شيء   . يف األرض له ما يف السموات وما      ،   إن اهللا يف اإلسالم   
وتصـلح  . ويصلح السـلوك  . ويف ظل هذا التصور يصلح الضمري      .. فهو مهيمن على كل شيء    . حميط
  .. احلياة

                                                 
 " . دار الشروق .  " القسم األول" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته "  يراجع فصل اإلجيابية يف كتاب )1(
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|     |     | 
ي يتامى النساء   ويستفْتونك ِفي النساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتاِب فِ            + 

الَّالِتي الَ تؤتونهن ما كُِتب لَهن وترغَبونَ أَن تنِكحوهن والْمستضعِفني ِمن الِْولْـداِن وأَن تقُومـواْ                
 امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا       وِإنِ 127ِللْيتامى ِبالِْقسِط وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبِه عِليما            

أَو ِإعراضا فَالَ جناْح علَيِهما أَن يصِلحا بينهما صلْحا والصلْح خير وأُحِضرِت اَألنفُس الشـح وِإن                
لَن تستِطيعواْ أَن تعِدلُواْ بين النسـاء ولَـو          و 128تحِسنواْ وتتقُواْ فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا         

حرصتم فَالَ تِميلُواْ كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإن تصِلحواْ وتتقُواْ فَِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيمـا                
129       عن سم كُال ِن اللّهغقَا يفَرتِإن يا       وِكيما حاِسعو كَانَ اللّها      130ِتِه وماِت واوما ِفي السللِّه مو 

ِفي اَألرِض ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُم أَِن اتقُواْ اللّه وِإن تكْفُرواْ فَِإنَّ ِللِّه ما                  
 وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفـي اَألرِض         131 اَألرِض وكَانَ اللّه غَِنيا حِميدا       ِفي السماواِت وما ِفي   

 ِإن يشأْ يذِْهبكُم أَيها الناس ويأِْت ِبآخِرين وكَانَ اللّه علَى ذَِلـك قَـِديرا               132وكَفَى ِباللِّه وِكيالً    
133ابثَو ِريدن كَانَ يا  مِصريا بِميعس كَانَ اللّهِة واآلِخرا وينالد اباللِّه ثَو ا فَِعندين134 الد_  

|     |     | 
فيما خيـتص بـاملرأة     ،  هذا الدرس تكمله ملا بدأت به السورة من عالج رواسب اتمع اجلاهلي           

وتنقية اتمع املسلم مـن هـذه       . الوفيما خيتص مبعاملة الضعاف يف اتمع كاليتامى واألطف       ؛  واألسرة
، ورعاية مصـاحلهما معـا    ؛  وإقامة البيت فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة         ؛  الرواسب

فيؤدي إىل تقطيع هذه    ،  قبل أن يستفحل  ،  وتقوية روابط األسرة وإصالح ما يشجر يف جوها من خالف         
وإقامة اتمع   .. ية الضعيفة الناشئة يف احملاضن    وخباصة على الذر  ،  وحتطيم البيوت على من فيها    ،  الروابط

وتكون شريعة الغاب هي اليت     ؛  كي ال يكون األمر لألغلب    ؛  كذلك على أساس من رعاية الضعاف فيه      
 ! تتحكم

مما يشعر معه املخاطـب      .. ويربطهما بنظام الكون كله   ،   وهذا الدرس يعاجل بعض هذه الشؤون     
وهـو يف    .. هو أمر خطري كـبري    ،  يوت واألسرة والضعاف يف اتمع    أن أمر النساء والب   ،  ذه اآليات 

مبا فيـه   ؛  ويف مقدمات السورة يف اجلزء الرابع     ،  وقد حتدثنا يف ثنايا هذا اجلزء      .. حقيقتة أمر خطري كبري   
وعن اجلهد املبذول يف هذا املنهج لتخليص اتمع املسـلم مـن            ؛  الكفاية عن نظرة اإلسالم إىل األسرة     
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مبا يكفل تفوقه على اتمعات كلها      ،  ومن رفع مستواه النفسي واالجتماعي واخللقي     ،  اجلاهليةرواسب  
 . وال خيضع لنظامه الفريد، وال يترىب ذا املنهج، وعلى كل جمتمع آخر ال يدين ذا الدين، من حوله

 :  واآلن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل
|     |     | 

وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء        ،  اهللا يفتيكم فيهن  : قل. ويستفتونك يف النساء   " 
وأن تقومـوا  ؛ واملستضعفني مـن الوالـدان  ، الاليت ال تؤتون ما كتب هلن وترغبون أن تنحكوهن     

  ..  " وما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به عليما. لليتامى بالقسط
 .. ة عن النساء أسئلة واستفتاءات يف بعض شأن        لقد أثارت اآليات اليت نزلت يف أوائل السور       
؛ ظاهرة هلا داللتها يف اتمع املسلم الناشـى ء        ،  وظاهرة سؤال املسلمني واستفتائهم يف بعض األحكام      

فقد كانت اهلزة اليت أحدثتها النقلة مـن        . ويف رغبة املسلمني يف معرفة أحكام دينهم يف شؤون حيام         
حبيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه         ،  نفوسهم هزة عميقة  اجلاهلية إىل اإلسالم يف     

ويتطلبون أن يعرفوا حكم اإلسالم يف كل مـا  . أو عدله،  خمافة أن يكون اإلسالم قد نسخه     ،  يف اجلاهلية 
وهذه اليقظة وهذه الرغبة يف مطابقـة أحـواهلم ألحكـام           . يعرض هلم يف حيام اليومية من الشؤون      

 - على الرغم من بقاء بعض رواسب اجلاهلية يف حيـام          - هي العنصر البارز يف هذه الفترة     ،  اإلسالم
واالستفسار عن بعض األحكـام     ؛  فاملهم هو رغبتهم احلقيقية القوية يف مطابقة أحواهلم ألحكام اإلسالم         

ىل املفـتني يف هـذه      كمعظم ما يوجه إ   ! ال رد االستفتاء وال رد العلم واملعرفة والثقافة       . ذه الروح 
 ! األيام من استفتاءات

. ألا هي اليت تكون نظام حيـام اجلديـدة       ،   لقد كانت بالقوم حاجة إىل معرفة أحكام دينهم       
. ألن الغرض منها هو إجياد التطابق بني واقع حيام وأحكـام دينـهم            ،  وكانت م حرارة هلذه املعرفة    
مع . كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام        وإشفاق من   ،  وكان م اخنالع من اجلاهلية    

أو بتعبري أدق بقيمة هذا امليالد      . شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيري الكامل الذي أنشأه اإلسالم يف حيام          
 . اجلديد الذي ولدوه على يدي اإلسالم

د جزاء هذا كله    جن .. وصدق عزميتهم على االتباع   ،  وجزاء حرارم ،   وهنا جند جزاء تطلعهم هللا    
 : يتوىل إفتاءهم فيما يستفتون فيه - بذاته العلية - بأنه سبحانه .. عناية من اهللا ورعاية

  "  ..  ... قل اهللا يفتيكم فيهن. ويستفتونك يف النساء " 
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إن اهللا يفتـيكم    : قل ع يتفضل فيقول للنيب   - سبحانه - واهللا ع  فهم كانوا يستفتون الرسول   
يف عطـف اهللا    ،  وهي لفتة هلا قيمتها الـيت ال تقـدر        . الشؤون اليت جاء ذكرها يف اآلية     فيهن ويف بقية    

وفيمـا  ،  ويفتيها فيما تسـتفيت   ؛  ويرعاها بعينه ؛  وهو خياطبها بذاته  ؛  وتكرميه للجماعة املسلمة  ،  سبحانه
 . حتتاج إليه حياا اجلديدة

ملسلم من اجلاهلية اليت التقطه املنـهج        وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع املترسب يف اتمع ا         
 . لرفع حياة اتمع املسلم وتطهريها من الرواسب، كما تناولت التوجيه املطلوب. الرباين منها
وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتـون مـا              ؛  قل اهللا يفتيكم فيهن    " 
  " .  .. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. الولدانواملستضعفني من . وترغبون أن تنكحوهن، كتب هلن

كان الرجل يف اجلاهلية تكون عنده اليتيمـة  :  قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف هذه اآلية       
، وإن كانت مجيلة وهويها تزوجهـا     . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا        . فيلقي عليها ثوبه  

فحرم اهللا ذلك وـى     . فإذا ماتت ورثها  . لرجال أبد حىت متوت   وإن كانت دميمة منعها ا    . وأكل ماهلا 
. كانوا يف اجلاهلية ال يورثون الصغار وال البنـات         " واملستضعفني من الولدان  :  " وقال يف قوله   .. عنه

: وبني لكل ذي سهم سهمه فقـال      ؛  فنهى اهللا عن ذلك    ..  " ال تؤتون ما كتب هلن     " : وذلك قوله 
  .. صغريا أو كبريا، ثينيللذكر مثل حظ األن

كما إذا كانت ذات مجال      ..  " وأن تقوموا لليتامى بالقسط   :  "  وقال سعيد بن جبري يف قوله     
 . كذلك وإذا مل تكن ذات مال وال مجال فأنكحها واستأثر ا، وقال نكحتها واستأثرت ا

وترغبون أن  :  " قولهإىل   -.  قل اهللا يفتيكم فيهن   . ويستفتونك يف النساء   : ل  وعن عائشة 
حىت يف  ،  فأشركته يف ماله  ،  هو وليها ووارثها  ،  هو الرجل تكون عنده اليتيمة    : قالت عائشة  " تنكحوهن

فيعضلها فرتلـت   ،   ويكره أن يزوجها رجال فيشركه يف ماله مبا شركته         )1(فريغب أن ينكحها    ،  العذق
 . ]أخرجه البخاري ومسلم [  اآلية

أخربين يـونس  ، أخربنا ابن وهب،  مع حممد بن عبداهللا بن عبد احلكمقرأت:  وقال ابن أيب حامت 
بعد هـذه    ع مث إن الناس استفتوا رسول اهللا     :  " أخربين عروة بن الزبري قالت عائشة     ،  عن ابن شهاب  

  " وما يتلى عليكم يف الكتاب    ،  اهللا يفتيكم فيهن  : ويستفتونك يف النساء قل   :  " فأنزل اهللا . اآلية فيهن 

                                                 
 .  أي يرغب عن نكاحها وال يريد أن يتزوجها لدمامتها)1(
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وإن خفـتم أال    :  " اآلية األوىل اليت قـال اهللا     : والذي ذكر اهللا أنه يتلى يف الكتاب      . قالت .. يةاآل... 
:  " وذا اإلسناد عن عائشـة قالـت       " .  ... تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء        

يف حجـره   رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكـون         ..  " وترغبون أن تنكحوهن  :  " وقول اهللا عز وجل   
إال  - فنهوا أن ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتـامى النسـاء            . حني تكون قليلة املال واجلمال    

  " . من أجل رغبتهم هن - بالقسط
فيمـا خيـتص    ؛  ما كان عليه احلال يف اجلاهلية     . ومن النص القرآين  ،   وظاهر من هذه النصوص   

 - والغنب يف مهرها  ،  الطمع يف ماهلا  : ن وليها الطمع والغنب   فقد كانت اليتيمة تلقى م    . بالفتيات اليتيمات 
ومنعهـا أن   . والغنب إن مل يتزوجها كراهية هلا ألا دميمة       . فيأكل مهرها ويأكل ماهلا    - إن هو تزوجها  

 ! تتزوج حىت ال يشاركه زوجها فيما حتت يده من ماهلا
موم من املرياث ألم ال ميلكـون       إذ كانوا حير  ،   كذلك كان احلال يف الولدان الصغار والنساء      

حتت تـأثري الشـعور     ،  فال حق هلم يف املرياث    ،  أو أم غري حماربني   ؛  القوة اليت يدفعون ا عن مرياثهم     
 ! وال شيء للضعاف. الذي جيعل للمحاربني يف القبيلة كل شيء، القبلي

شى ء مكاا تقاليد إنسانية راقية      وين،  هي اليت أخذ اإلسالم يبدهلا    ،   وهذه التقاليد الشائهة البدائية   
ومـيالد  ،  إمنا هي يف حقيقتها نشأة أخرى     . يف اتمع العريب  ،  أو ضة ،  جمرد وثبة  - كما قلنا  - ال تعد 
 ! وحقيقة أخرى هلذه األمة غري حقيقتها اجلاهلية، جديد

ية خطـوات   مل تكن تطورا مسبوقا بأ    ،  هو أن هذه النشأة اجلديدة    :  واملهم الذي جيب أن نسجله    
 ! أو أنه انبثق من واقع مادي تغري فجأة يف حياة هذا الشعب؛ متهيدية له

 فالنقلة من إقامة حقوق اإلرث وامللك على أساس حق احملارب إىل إقامتها على أسـاس احلـق                 
 هذه النقلـة مل ! ال بصفتهم حماربني، وإعطاء الطفل واليتيمة واملرأة حقوقهم بصفتهم اإلنسانية     ،  اإلنساين

ومن مث قضى علـى احلقـوق       . تنشأ ألن اتمع قد انتقل إىل أوضاع مستقرة ال قيمة فيها للمحاربني           
 ! ألنه مل يعد يف حاجة إىل متييزهم، املكتسبة للمحاربني

ولكـن  ! وكانت احلاجة إليهم ماسة   ؛  فقد كان للمحاربني يف العهد اجلديد قيمتهم كلها       !  كال
؛ امليالد الذي انبثق من خالل كتـاب      . اك هذا امليالد اجلديد لإلنسان    كان هن  .. اإلسالم .. كان هناك 

وبدون حـدوث   . ويف ذات الظروف  . على نفس األرض  . فأقام جمتمعا جديدا وليدا   ؛  ومن خالل منهج  
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وإمنا جمرد انقالب يف التصور هو الذي انبثق منه         ! وال يف املادة وخواصها   ! انقالب ال يف اإلنتاج وأدواته    
 . ديدامليالد اجل

لطمس وحمو معـامل اجلاهليـة يف النفـوس         . وكافح طويال . وحقيقة أن املنهج القرآين قد كافح     
وحقيقة كـذلك أن رواسـب       .. وختطيط وتثبيت املعامل اإلسالمية يف النفوس واألوضاع      ،  واألوضاع

نفسـها يف   أو حتاول أن تعرب عن      ؛  وظلت تعاود الظهور يف بعض احلاالت الفردية      ؛  اجلاهلية ظلت تقاوم  
  .. صور شىت

هـو  ، والتصور الذي أنشأة هذا املنهج كذلك، هو أن املنهج املترتل من السماء:  ولكن املهم هنا  
 )1( " النقـيض  " ومل يكن قط أن الواقع املادي أو       .. ويعدله ويبدله  " الواقع املادي  " الذي كان يكافح  

هو الذي اقتضى تغـيري      " ! اهلوس املاركسي "  أو شيء من هذا    .. أو تبدل وسائل اإلنتاج   ؛  الكامن فيه 
 ! لتالئم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل اإلنتاج، وأوضاعها، التصورات ومناهج احلياة

 .. شيء هبط عليه من املأل األعلـى       ..  كان هناك فقط شيء جديد واحد يف حياة هذا الشعب         
. ومن مث وقع هذا التغيري     .. عه اهللا فيها  الذي أود ،  ألنه خياطب فيها رصيد الفطرة    ،  فاستجابت له نفوس  

يف كل جانـب مـن       .. امليالد الذي تغريت فيه مالمح احلياة كلها      . بل مت هذا امليالد اجلديد لإلنسان     
 ! ! ! عن املالمح املعهودة يف اجلاهلية .. جوانبها

يكن هناك من   ومهما  .  ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بني املالمح اجلديدة واملالمح القدمية           
هو الذي كان   ؛  وتصورا اعتقاديا ؛  ألن هناك رسالة علوية   . فقد مت هذا كله    .. آالم للمخاض وتضحيات  

ولكن ؛  الذي مل تقتصر موجته على اتمع اإلسالمي      . له األثر األول واألثر األخري يف هذا امليالد اجلديد        
 )2(تعدته كذلك إىل اتمع اإلنساين كله 

يف أمر   ع فيما يستفتون فيه الرسول   ،  ذا النص القرآين الذي يفيت فيه اهللا املؤمنني        ومن مث ينتهي ه   
ينتهي بربط هذه احلقوق وهـذه       .. وحقوق الولدان الضعاف  ،  ويقص عليهم حقوق اليتيمات   ،  النساء

 : باملصدر الذي جاء من عنده هذا املنهج، التوجيهات كلها
  ..  " يماوما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به عل " 

                                                 
 !  تعبري املادية اجلدلية، الذي تفسر به التغريات التارخيية)1(
دار .  " اجلزء الثالثون " عبس  " تفسري سورة   " يف ظالل القرآن    " كذلك يراجع   " . هذا الدين   :  " جع كتاب  يرا )2(

 " . الشروق 
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 . ولن يضيع خري سجل عند اهللا. وهو مسجل عنداهللا .. وهو غري ضائع،  فهو غري جمهول
واجلهة الوحيدة اليت يتعامل معها يف نيتـه        ،   وهذا هو املرجع األخري الذي يعود إليه املؤمن بعمله        

قوتـه وسـلطانه يف     هي اليت جتعل هلذه التوجيهات وهلذا املنهج        ،  وسلطانه،  وقوة هذا املرجع  . وجهده
 . ويف األوضاع ويف احلياة، النفوس

إمنا املهم هو السـلطان   .. وأن تقام أنظمة؛ وأن تبتدع مناهج؛  إنه ليس املهم أن تقال توجيهات  
السلطان الذي تستمد منه قوا ونفاذها وفاعليتها       . الذي ترتكن إليه تلك التوجيهات واملناهج واألنظمة      

،  بني توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من اهللا ذي اجلـالل والسـلطان     وشتان .. يف نفوس البشر  
ذلك على فرض تساوي هذه وتلـك يف        ! وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقوا من العبيد أمثاهلم من البشر        

أال إنه ليكفي   . وهو فرض ظاهر االستحالة    - وبلوغهما معا أوجا واحدا   ؛  كل صفة أخرى ويف كل مسة     
ولتفعل يف نفسـي مـا       .. ألعطيها يف نفسي ما تستحقه من مكان      ،  درت هذه الكلمة  أن أشعر ممن ص   

 ! أو كلمة اإلنسان ابن اإلنسان. تفعله كلمة اهللا العلي األعلى
|     |     | 

يف هذا اتمع الـذي كـان    - يف حميط األسرة - مث منضي خطوة أخرى مع التنظيم االجتماعي     
 : ال بعوامل التغري األرضية يف عامل املادة أو دنيا اإلنتاج، ترتل من املأل األعلىمبنهج اهللا امل، اإلسالم ينشئه

. فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا      ،  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا        " 
ولـن  . وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خـبريا . وأحضرت األنفس الشح. والصلح خري 

وإن . فتـذروها كاملعلقـة   ،  فال متيلوا كل امليـل     - ولو حرصتم  - أن تعدلوا بني النساء   تستطيعوا  
وكـان اهللا واسـعا     . وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته      . تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفورا رحيما      

 .  " حكيما
لمحافظة واإلجراءات اليت تتخذ ل   ؛  حالة النشوز من ناحية الزوجة     - من قبل  -  لقد نظم املنهج  

فاآلن ينظم حالة النشوز واإلعـراض حـني خيشـى           ]وذلك يف أوائل هذا اجلزء      [  على كيان األسرة  
، إن القلوب تتقلـب   . وأمن األسرة كلها كذلك   ،  فتهدد أمن املرآة وكرامتها   ،  وقوعها من ناحية الزوج   

يف نطـاق   ؛  يعرض هلا ويتعرض لكل ما    ،  واإلسالم منهج حياة يعاجل كل جزئية فيها      . وإن املشاعر تتغري  
 . وتصميم اتمع الذي يرمسه وينشئه وفق هذا التصميم؛ مبادئه واجتاهاته
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وهو أبغض احلالل إىل     - وأن تؤدي هذه اجلفوة إىل الطالق     ؛   فإذا خشيت املرأة أن تصبح جمفوة     
ج عليها  فليس هنالك حر  ،  ال هي زوجة وال هي مطلقة     . الذي يتركها كاملعلقة  ،  أو إىل اإلعراض   - اهللا

كأن تترك له جـزءا أو      . أن تتنازل له عن شيء من فرائضها املالية أو فرائضها احليوية          ،  وال على زوجها  
وكانت ،  إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها     ،  أو أن تترك له قسمتها وليلتها     . كال من نفقتها الواجبة عليه    

بكامـل اختيارهـا     - رأت هـي  هذا كله إذا     .. هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها       
 : أن ذلك خري هلا وأكرم من طالقها - وتقديرها جلميع ظروفها

  " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا               " 
  .. هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه.. 

 : ة والنشوز والطالق مث يعقب على احلكم بأن الصلح إطالقا خري من الشقاق واجلفو
  ..  " والصلح خري " 

والرغبة يف إبقاء   ،  نسمة من الندى واإليناس   ،   فينسم على القلوب اليت دبت فيها اجلفوة واجلفاف       
 . والرابطة العائلية، الصلة الزوجية

أن يرفع   - بكل وسائله املؤثرة   - فهو حياول .  إن اإلسالم يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله       
ولكنه يف الوقت ذاته ال يتجاهل حدود هـذه   .. ذه النفس إىل أعلى مستوى يئها له طبيعتها وفطرا     ه

اضربوا رؤوسكم يف   : وال يقول للناس  ؛  وال حياول أن يقسرها على ما ليس يف طاقتها        ؛  الطبيعة والفطرة 
 ! سواء كنتم تستطيعونه أو ال تستطيعونه! احلائط فأنا أريد منكم كذا والسالم

وال ينشد هلا أناشيد التمجيد وهـي       ؛   إنه ال يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها        
ولكنه كذلك ال يعلقها من رقبتها      ! حبجة أن هذا واقع هذه النفس      - وتتمرغ يف الطني  ،  تتلبط يف الوحل  

حبجة الرفعـة   . رضألن قدميها غري مستقرتني على األ     ؛  ويدعها تتأرجح يف اهلواء   ،  يف حبل باملأل األعلى   
 ! والتسامي

مبـا  ،  إنه يتعامل مع اإلنسان    .. أو الواقعية املثالية  . إنه املثالية الواقعية   .. إنه الفطرة  ..  إنه الوسط 
وينطلـق بروحـه إىل     ؛  هو وحده الذي يضع قدميه على األرض      . واإلنسان خملوق عجيب  . هو إنسان 

وال ينفصل إىل جسـد علـى األرض وروح يف          ؛  يف حلظة واحدة ال تفارق فيها روحه جسده       . السماء
 ! السماء
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وينص على خصيصة مـن خصائصـه يف   . يتعامل مع هذا اإلنسان - يف هذا احلكم -  وهو هنا 
 : هذا اال
 .  " وأحضرت األنفس الشح " 

والشح . الشح باملال . الشح بأنواعه . وهو دائما قائم فيها   .  أي أن الشح حاضر دائما يف األنفس      
أسباب تستثري هذا الشح يف نفس الزوج جتـاه          - أو تعرض  - وقد تترسب يف حياة الزوجني    . شاعربامل

تستبقي ،  إرضاء هلذا الشح باملال    - فيكون تنازهلا له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها          . زوجته
واألوىل مل تعد    - إن كانت له زوجة أخرى أثرية لديه       - وقد يكون تنازهلا عن ليلتها    ! معه عقدة النكاح  

واألمر على كـل حـال      ! تستبقي معه عقدة النكاح   ،  فيها حيوية أو جاذبية إرضاء هلذا الشح باملشاعر       
ولكنه فقط جييـز  ؛ ال يلزمها املنهج الرباين بشيء     .. متروك يف هذا للزوجة وتقديرها ملا تراه مصلحة هلا        

 .  تراهومينحها حرية النظر والتدبر يف أمرها وفق ما، هلا التصرف
ال يقف عندها باعتبارها كـل      ،   ويف الوقت الذي يتعامل املنهج اإلسالمي مع طبيعة الشح هذه         

 : ويعزف هلا نغمة أخرى، بل هو يهتف هلا هتافا آخر. جوانب النفس البشرية
 .  " وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا " 

فإن اهللا خبري   ،  ولن يضيع منهما شيء على صاحبة     . نهاية فاإلحسان والتقوى مها مناط األمر يف ال      
والنـداء هلـا    ،  واهلتاف للنفس املؤمنة باإلحسان والتقوى     .. خبري ببواعثه وكوامنه  ؛  مبا تعمله كل نفس   

بل هو وحـده اهلتـاف املـؤثر والنـداء           .. ونداء مستجاب ،  هتاف مؤثر ،  باسم اهللا اخلبري مبا تعمل    
 . املستجاب

، وهو يواجه واقع النفس البشرية ومالبسات احلياة البشرية       ،  دنا أمام املنهج الفريد    ومرة أخرى جن  
 : ويعترف مبا هو كامن يف تركيبها من ازدواج عجيب فريد، أو املثالية الواقعية، بالواقعية املثالية

فال متيلوا كـل امليـل فتـذروها         - ولو حرصتم  - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء      " 
وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكـان         . وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفورا رحيما       . لقةكاملع

 .  " اهللا واسعا حكيما
ومن مث أعطاها هلذه    . يعلم من فطرا أا ذات ميول ال متلكها       ،   إن اهللا الذي فطر النفس البشرية     

 ! اال ليعدمها ويقتله، خطاما لينظم حركتها فقط. امليول خطاما
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فيكـون  .  من هذه امليول أن مييل القلب البشري إىل إحدى الزوجات ويؤثرها على األخريـات  
إن ؟  فماذا .. وال ميلك حموه أو قتله    ؛  وهذا ميل ال حيلة له فيه     . ميله إليها أكثر من األخرى أو األخريات      

 موزعا بني ميل ال ميلكه وأمر       فيدعه؛  وال جيعل هذا إمثا يعاقبه عليه     ؛  اإلسالم ال حياسبه على أمر ال ميلكه      
ألن األمـر    - ولو حرصـوا   - بل إنه يصارح الناس بأم لن يستطيعوا أن يعدلوا بني النساء          ! ال يطيقه 

. العدل يف القسمة  . هناك العدل يف املعاملة   . ولكن هنالك ما هو داخل يف إرادم       .. خارج عن إرادم  
 .. والكلمة الطيبة باللسـان  ،  حىت االبتسامة يف الوجه   ،  كلهاالعدل يف احلقوق الزوجية     . العدل يف النفقة  

 ! لينظمه ال ليقتله. هذا هو اخلطام الذي يقود ذلك امليل. وهذا ما هم مطالبون به
  ..  " فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة " 

ها فـال تكـون     وامليل الذي حيرم األخرى حقوق    ،  امليل يف املعاملة الظاهرة   .  فهذا هو املنهي عنه   
والتجاوز عما ليس يف طاقـة      ؛  ومعه اهلتاف املؤثر العميق يف النفوس املؤمنة       .. زوجة وال تكون مطلقة   

 . اإلنسان
 .  " وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفورا رحيما " 

 وألن اإلسالم يتعامل مع النفس البشرية جبملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضـة مـن                  
أو مثاليتـها   ،  وبواقعيتها املثاليـة  . وجبملة ما فيها من استعدادات وطاقات     . والنفخة من روح اهللا   الطني  
 . دون تناقض ودون انفصام، وترف بروحها إىل السماء، اليت تضع قدميها على األرض، الواقعية

 من  هو الصورة الكاملة لإلنسانية حني تبلغ أوجها       ع كان نيب اإلسالم   ..  ألن اإلسالم كذلك  
 . فتنمو فيها مجيع اخلصائص والطاقات منوا متوازنا متكامال يف حدود فطرة اإلنسان؛ الكمال

ال ينكر أنـه    ،  ويعدل يف هذه القسمة   ،  وهو يقسم بني نسائه فيما ميلك      ع  وكان هذا الرسول  
 فال. اللهم هذا قسمي فيما أملك    :  " فكان يقول . وأن هذا خارج عما ميلك    . يؤثر بعضهن على بعض   

  .. ]أخرجه أبو داود [  يعين القلب " تلمين فيما متلك وال أملك
، وال يبقى يف نفوس الزوجني ما تستقيم معه احلياة        ؛  فال تطيق هذه الصلة   ،  فأما حني جتف القلوب   

إمنـا  ؛  وال بـالقيود واألغـالل    ،  ألن اإلسالم ال ميسك األزواج بالسالسل واحلبال      . فالتفرق إذن خري  
فإذا بلغ احلال أن ال تبلغ هذه الوسائل كلـها عـالج            . أو بالواجب والتجمل  ؛  والرمحةميسكهم باملودة   
أو يف ربـاط ظـاهري      ؛  فإنه ال حيكم عليها أن تقيم يف سجن من الكراهية والنفـرة           ،  القلوب املتنافرة 
 ! وانفصام حقيقي
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  ..  " وكان اهللا واسعا حكيما. وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته " 
يسع عباده ويوسع    - سبحانه - وهو؛  ومما عنده هو  ،  يعد كال منهما أن يغنيه من فضله هو        فاهللا  

 . عليهم مبا يشاء يف حدود حكمته وعلمه مبا يصلح لكل حال
وأوضاع احلياة يف واقعيتـها   ،  وكوامن الطباع ،  وهو يعاجل مشاعر النفوس   ،   إن دراسة هذا املنهج   

املوضـوع  ،  هذا املنهج امليسـر    .. تنكر الناس هلذا املنهج   من  ،  تكشف عن عجب ال ينقضي     .. الكلية
وفـق فطـرم   ؛ إىل القمة السـامقة ، يف املرتقى الصاعد، الذي يقود خطاهم من السفح اهلابط    ،  للبشر

ولـه  ؛  إال وله وتر يف فطرم يوقع عليـه       ،  وال يفرض عليهم أمرا من االرتفاع والتسامي      ؛  واستعدادم
إىل  - بعد هذا كلـه   - مث هو يبلغ م    .. وله جذر يف تكوينهم يستنبته    ؛  جيشهاستعداد يف طبيعتهم يست   

هي صورة طبق األصل من تكوين هذا        .. أو مثالية واقعية  . يف واقعية مثالية   .. ما ال يبلغه م منهج آخر     
 . )1(الكائن الفريد 

|     |     | 
؛  املنهج الرباين لتنظيم احلياة كلـها      قطاع من ،  وألن هذه األحكام اخلاصة بتنظيم احلياة الزوجية      

فهو يتوافق مع فطرة اهللا     ،  الذي أراده اهللا للكون كله    ،  وألن هذا املنهج جبملته قطاع من الناموس الكوين       
ألن هذه هي احلقيقة العميقة يف هذا املنـهج          .. الذي يعيش يف هذا الكون    ،  وفطرة اهللا لإلنسان  ،  للكون

ما يربطها بالنظام الكـوين     ،  السورة بعد األحكام اخلاصة بتنظيم األسرة     جييء يف سياق    ،  الشامل الكبري 
ووحدة الوصية اليت وصى اهللا ا النـاس يف         . وملكية اهللا للكون كله   ،  وسلطان اهللا يف الكون كله    ؛  كله

قواعـد احلـق    . وهي القواعد اليت يقوم عليها املنهج كله       .. وثواب الدنيا وثواب اآلخرة   ؛  كتبه كلها 
 : ل والتقوىوالعد

: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم       . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض       " 
وهللا مـا يف    ،  وإن تكفروا فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض وكان اهللا غنيا محيدا             . أن اتقوا اهللا  

وكان . ويأت بآخرين  - سأيها النا  - إن يشأ يذهبكم  . السماوات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال      
وكـان اهللا مسيعـا     . من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة         . اهللا على ذلك قديرا   

 .  " بصريا
                                                 

" دار الشروق   " .  " خصائص التصور اإلسالمي    :  " يف كتاب " الواقعية  " وفصل  " هذا الدين   :  "  يراجع كتاب  )1(
 . 
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وعلى األوامر والنواهي بأن هللا ما يف السماوات ومـا          ،   ويكثر يف القرآن التعقيب على األحكام     
فاملالك هـو صـاحب     . ألمران متالزمان يف احلقيقة   فا. أو بأن هللا ملك السماوات واألرض     ؛  يف األرض 

ومـن مث   ،  واهللا وحده هو املالك   . وهو صاحب حق التشريع ملن حيتويهم هذا امللك       ؛  السلطان يف ملكه  
 . فاألمران متالزمان. فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس

، الوصـية بـالتقوى    .. الكل من أنزل عليهم كتاب     - سبحانه -  كذلك يربز هنا من وصية اهللا     
 : ومن له حق الوصية يف ملكه، وذلك بعد تعيني من له ملكية السماوات واألرض

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيـاكم         . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض       " 
 .  " أن اتقوا اهللا

، ة بصالح القلـوب   وتقوى اهللا هي الكفيل   . فصاحب السلطان احلقيقي هو الذي خيشى وخياف      
 . وحرصها على منهجه يف كل جزئياته

وقدرته علـى   ؛  وهو أن أمرهم عليه سبحانه    ؛   كذلك يبني ملن يكفرون ضآلة شأم يف ملك اهللا        
 : الذهاب م وايء بغريهم

وإن تكفروا فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض وكان اهللا غنيـا محيـدا وهللا مـا يف                     " 
وكان . ويأت بآخرين  - أيها الناس  - إن يشأ يذهبكم  .  األرض وكفى باهللا وكيال    السماوات وما يف  
  ..  " اهللا على ذلك قديرا

، ال يعنيه يف شيء وال يضره يف شيء أال يسمعوا الوصـية           ،  إذ يوصيهم بتقواه   - سبحانه -  فهو
 "  ومـا يف األرض    فإن هللا ما يف السـماوات      ..  " فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئا      . وأن يكفروا 

ولصالح ،  إمنا هو يوصيهم بالتقوى لصالحهم هم     ،  وهو قادر على أن يذهب م ويستبدل قوما غريهم        
 . حاهلم

وكل مـن يف    ،  وتكرميه على كل ما يف األرض     ؛   وبقدر ما يقرر اإلسالم كرامة اإلنسان على اهللا       
 ويدعي خصائص األلوهية بغري حق    ،  ربويعتو وجت ،  بقدر ما يقرر هو أنه على اهللا حني يكفر به          .. الكون

  .. ويف حقيقة األمر والواقع كذلك، فهذه كفاء تلك يف التصور اإلسالمي.. 
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فعنـده   .. إىل أن فضل اهللا أوسع    ،  وخيتم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة يف الدنيا وحدها        
؛ ن يتطلعوا بأنظارهم وراءهـا    أ،  ويف استطاعة الذين يقصرون مههم على الدنيا       .. ثواب الدنيا واآلخرة  

 . وأن يأملوا يف خري الدنيا وخري اآلخرة
  ..  " وكان اهللا مسيعا بصريا .. فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة، من كان يريد ثواب الدنيا " 

أن ميلك اإلنسان التطلع إىل الدنيا واآلخرة       ،  كما يكون من سقوط اهلمة    ،   وإنه ليكون من احلمق   
 - وهذا ما يكفله املنهج اإلسالمي املتكامل الواقعي املثايل        - واب الدنيا وثواب اآلخرة مجيعا    وإىل ث ؛  معا

بينما هو ميلك أن يعـيش      ؛  ويعيش كاحليوان والدواب واهلوام   ؛  ويضع فيها مهه  ،  مث يكتفي بطلب الدنيا   
؛ ألرضوكيان يتحرك وفق قـوانني هـذه ا       . قدم تدب على األرض وروح ترف يف السماء       ! كاإلنسان

 ! وميلك يف الوقت ذاته أن يعيش مع املأل األعلى
كما تدل على الصلة الوثيقة بني األحكام اجلزئية يف شريعة           -  وأخريا فإن هذه التعقيبات املتنوعة    

حـىت  . تدل يف الوقت ذاته على خطورة شأن األسرة يف حساب اإلسـالم            - اهللا واملنهج الكلي للحياة   
وإال فاهللا قادر علـى  ؛ ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة لألديان مجيعا  ؛  ىلريبطها ذه الشؤون الكرب   

يدل على أن أمر    . وهو تعقيب خطري   .. ويقيمون شريعته ؛  أن يذهب بالناس ويأيت بغريهم يتبعون وصيته      
  .. ويف منهجه للحياة. األسرة كذلك خطري يف حساب اهللا

|     |     | 
 +   آم ا الَِّذينها أَيِن              يياِلـدأَِو الْو لَـى أَنفُِسـكُمع لَواء ِللِّه ودهِط شِبالِْقس اِمنيواْ قَوواْ كُونن

واَألقْرِبني ِإن يكُن غَِنيا أَو فَقَريا فَاللّه أَولَى ِبِهما فَالَ تتِبعواْ الْهوى أَن تعِدلُواْ وِإن تلْوواْ أَو تعِرضـواْ                   
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ آِمنواْ ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نـزلَ            135نَّ اللّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا       فَِإ

ِه والْيوِم اآلِخِر فَقَد    علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللِّه ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسلِ            
 ِإنَّ الَِّذين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّم يكُِن اللّه                136ضلَّ ضالَالً بِعيدا    

 الَّـِذين يتِخـذُونَ     138نَّ لَهم عذَابا أَِليمـا       بشِر الْمناِفِقني ِبأَ   137ِليغِفر لَهم والَ ِليهِديهم سِبيالً      
 وقَد نزلَ علَيكُم    139الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعا             

يكَفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَالَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضـواْ ِفـي            ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللِّه        
 الَّـِذين   140حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا مثْلُهم ِإنَّ اللّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهـنم جِميعـا                

كُم فَتح من اللِّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وِإن كَانَ ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُواْ أَلَـم  يتربصونَ ِبكُم فَِإن كَانَ لَ   



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

301

ى نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم من الْمؤِمِنني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَ              
 ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى             141الْمؤِمِنني سِبيالً   

 والَ ِإلَى هـؤالء     مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هـؤالء      142يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالً        
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْكَاِفِرين أَوِليـاء ِمـن دوِن      143ومن يضِلِل اللّه فَلَن تِجد لَه سِبيالً        

ناِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن الناِر       ِإنَّ الْم  144الْمؤِمِنني أَتِريدونَ أَن تجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانا مِبينا         
 ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ واعتصمواْ ِباللِّه وأَخلَصواْ ِدينهم ِللِّه فَأُولَـِئك           145ولَن تِجد لَهم نِصريا     

      رأَج ِمِننيؤالْم ِت اللّهؤي فوسو ِمِننيؤالْم عا   مِظيم146ا ع        منتآمو متكَرِإن ش ذَاِبكُمِبع لُ اللّهفْعا يم 
  _147وكَانَ اللّه شاِكرا عِليما 

|     |     | 
إلخراج األمة اليت قال    ؛  اليت تولتها يد الرعاية اإلهلية    ،  هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية املنهجية      

املرسـوم  ،  وهي حلقة من املنهج الثابت املطرد اخلطو       ..  " جت للناس كنتم خري أمة أخر   :  " اهللا فيها 
اخلـبري بـدروا     - سـبحانه  - األهداف ملعاجلة النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس         

  .. ومبقدراا وطاقاا، العليم بضروراا وأشواقها، البصري بطبيعتها وحقيقتها، ومنحنياا
، يف أجياهلم كلها  ،  املوضوعة للناس مجيعا  ،  ا ترسم قواعد املنهج واجتاهاته الثابته      وهذه احللقة كم  

إىل القمـة  ،  وتعرج م يف املرتقى الصـاعد      - حسب مكام يف الدرج    - لترفعهم من سفوح اجلاهلية   
املخاطبـة ـذا    ،  ترتسم فيها حال اجلماعة املسلمة األوىل      - يف الوقت ذاته   - هي كذلك  .. السامقة
وبكل . بكل ما فيها من بشرية     - كما هي  - وتربز من بني السطور صورة هلذة اجلماعة إذ ذاك        ؛  القرآن

وتربز كذلك طريقة املنهج يف      .. ومن رواسب جاهلية ومشاعر فطرية    ؛  ما يف بشريتها من ضعف وقوة     
 . وتضحيةبكل ما يف وقفتها مع احلق من جهد ؛ عالجها وتقويتها وتثبيتها على احلق الذي متثلة

يف إقامة العدل بني الناس علـى  ،  ويبدأ الدرس بنداء اجلماعة املؤمنة إىل النهوض بتكاليف دورها    
؛ العدل الذي تتعامل فيه اجلماعة مع اهللا مباشـرة         - النحو الفريد الذي مل يقم إال على يد هذه اجلماعة         

 اجلماعـة أو األمـة أو       مبا يف ذلك ما يسمى مصـلحة       - متخلصة من كل عاطفة أو هوى أو مصلحة       
العدل الذي رأينا منوذجـا منـه يف         .. متجردة من كل اعتبار آخر غري تقوى اهللا ومرضاته         -!  الدولة

وعلى اجلماعة املسلمة يف حـادث       ع بذاته العلية على النىب    - سبحانه - الدرس العملي الذي ألقاه اهللا    
 . اليهودي الذي سلف ذكره
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ومرتل هذا القـرآن يعلـم       .. بصورته هذه  .. نوا ليقيموا هذا العدل    يبدأ الدرس بنداء الذين آم    
، ويف النفس البشرية ضعفها املعـروف     . اليت تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو      ،  حقيقة ااهدة الشاقة  

جتـاه الوالـدين    . وجتاه الضعاف من املتقاضني وجتاه األقوياء أيضا      ؛  وعواطفها جتاه ذاا وجتاه األقارب    
ويعلم أن التجرد من هذا كلـه حيتـاج إىل           .. جتاه املودة وجتاه الشنآن   ؛  وجتاه الفقري والغين  ،  قربنيواأل

 . ال تتعلق فيها النفس بشيء إال حببل اهللا! جهاد للصعود إىل هذه القمة على سفوح ملساء. جهاد شاق
ته وكتبه ورسله واليـوم     باهللا ومالئك .  مث يدعوهم دعوة ثانية إىل اإلميان بعناصر اإلميان الشامل        

وقيمتـه يف تكـوين التصـور       ؛  ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته يف تكوين العقيدة اإلميانية         . اآلخر
وهـو   - قبل اإلسالم وبعده   - اليت عرفتها البشرية  ،  املتفوق على مجيع التصورات األخرى    ،  اإلسالمي

يف حياة اجلماعة املسلمة    ،  ي أو تنظيمي  ذاته التفوق الذي انبعث منه كل تفوق آخر أخالقي أو اجتماع          
والذي حيمل عنصر التفوق دائما لكل مجاعة تؤمن به حقا وتعمل مبقتضياته كاملة إىل أن يرث                 . األوىل

ولن جيعل اهللا للكافرين على      " –يف هذا الدرس نفسه      - حيث حتق كلمة اهللا   . اهللا األرض ومن عليها   
  ..  " املؤمنني سبيلًا

من بقي منهم على     - نداءين يأخذ السياق يف محلة منوعة األساليب على املنافقني         وبعد هذين ال  
ويرسم هلم فيهـا    ،  محلة يصور فيها طبيعة املنافقني     - ومن أعلن كفره بعد إعالن إسالمه     ،  حالة النفاق 
 وهم. ومن واقع مواقفهم املتلونة حسب الظروف     ؛  من واقع ما يقومون به يف الصف املسلم       ،  صورا زرية 

بدعواهم  - إذا انتصروا كذلك   - ويلقون الذين كفروا  . بامللق والنفاق  - إذا انتصروا  - يلقون املسلمني 
وهم مذبذبون بني ذلك ال إىل هؤالء       . وهم يقومون للصالة كساىل يراءون الناس     ! أم سبب انتصارهم  

 . وال إىل هؤالء
دل على مدى مـا كـان ألفاعيـل         ت.  وترد يف ثنايا هذه احلملة توجيهات للمؤمنني وحتذيرات       

وعلى مدى ضخامة اجلبهة املنافقة وتغلغلها يف حيـاة         ،  من آثار  - حينذاك - املنافقني يف الصف املسلم   
وأخذ املسلمني خطوة خطوة يف     ،  يومئذ " الواقع " مع مراعاة ،  مما استدعى هذه احلملة   ؛  اجلماعة املسلمة 

رهم باجتناب جمالس املنافقني اليت يتداولون فيها الكفر بايات         من ذلك ام  . االبتعاد عن املنافقني واجتنام   
مما يدل على أن جبهة النفاق كانت       . مبقاطعة املنافقني البتة   - حينذاك - ومل يأمرهم . اهللا واالستهزاء ا  

 ! ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على املسلمني مقاطعتهم
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. كـي ال يقعـوا فيهـا      ؛  ات النفاق ومقدماته   كذلك ترد يف ثناياها حتذيرات للمسلمني من مس       
وبأن اهللا لـن    ،  وتأمينهم بأن العزة هللا مجيعا    ! والقوة م ،  وابتغاء العزة عندهم  ،  وأخصها مواالة الكافرين  

. وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقني يف الـدنيا ويف اآلخـرة           ،  جيعل للكافرين على املؤمنني سبيال    
 . ألسفل من الناروتقرير أن مكام يف الدرك ا

تشي بطريقة املنـهج يف عـالج النفـوس          - ذا األسلوب  -  وهذه التوجيهات والتحذيرات  
؛ حىت ينتهي إىل تغـيريه ائيـا      ،  وتغيري الواقع يف حدود الطاقة واملالبسات القائمة كذلك       ؛  واألوضاع

ا من جبهة الكفر وجبهـة      كما تشي حبالة اجلماعة املسلمة حينذاك وموقفه      . آخر جديد  " واقع " وإقامة
 . النفاق املتعاونتني يف حرب اجلماعة املسلمة والدين اجلديد

وطبيعة ،   ومن خالل هذه وتلك تتبني طبيعة املعركة اليت كان القرآن خيوض ا اجلماعة املسلمة             
اجلاهلية يف  وهي املعركة الدائمة املتصلة بني اإلسالم و       .. األساليب املنهجية يف قيادته للمعركة وللنفوس     

وبني اجلماعة املسلمة وأعدائها الذين تتغري أشخاصهم ووسائلهم ولكن ال تتغري           . كل زمان وكل مكان   
 . طبيعتهم ومبادئهم

لـيس  . ودوره يف قيادة األمة املسلمة     .. القرآن ..  ومن خالل هذا كله تربز حقيقة هذا الكتاب       
، وليكون مرشدها وهاديهـا   ،  اء ليقود هذه األمة   إمنا ج . فما جاء ليقود جيال دون جيل      - باألمس فقط 

  .. يف مجيع االجيال والدهور
فهو  .. عن تعذيب العباد   - سبحانه -  ويف اية الدرس جتيء تلك اللفتة العجيبة إىل استغناء اهللا         

ولكن ذلك إمنـا هـو      . وهو سبحانه غين عن إميام وشكرهم     . ال يطلب منهم إال أن يؤمنوا ويشكروا      
فإذا هم ارتكسوا   . ومستوى النعيم يف اجلنة   ،  حىت يتأهلوا حلياة اآلخرة   ؛  وارتقاء مستواهم ،  حاهلملصالح  

 " حيث يسقط املنافقون إىل أحط الدركات     . وانتكسوا فإمنا يؤهلون أنفسهم ملستوى العذاب يف اجلحيم       
  ..  " يف الدرك األسفل من النار

|     |     | 
ولو على أنفسـكم أو الوالـدين        - قوامني بالقسط شهداء هللا   يا أيها الذين آمنوا كونوا       " 
وإن تلووا أو تعرضوا    . فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا    ؛  إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما        - واألقربني

  ..  " فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا
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صفتهم اليت ا أنشـئوا     . وهي صفتهم الفريدة  . نداء هلم بصفتهم اجلديدة   .  إنه نداء للذين آمنوا   
، وولدت مبـادئهم وأهـدافهم    ،  وولدت تصورام ،  ولدت أرواحهم . وولدوا ميالد آخر  ؛  نشأة أخرى 

أمانة القوامـة علـى      .. واألمانة العظيمة اليت وكلت إليهم    ،  وولدت معهم املهمة اجلديدة اليت تناط م      
يا أيهـا   :  " ذه الصفة قيمته وكان له معناه     ومن مث كان للنداء      .. واحلكم بني الناس بالعدل   ،  البشرية

وبسبب مـن   . كان التكليف ذه األمانة الكربى    ،  فبسبب من اتصافهم ذه الصفة     "  ... الذين آمنوا 
  .. اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ واالستعداد للنهوض ذه األمانة الكربى

 : ف الشاق الثقيلتسبق التكلي؛  وهي ملسة من ملسات املنهج التربوي احلكيم
إن يكـن  . ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقـربني      - شهداء هللا ،  كونوا قوامني بالقسط   " 

  ..  " غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما
القسط الذي مينـع  . يف كل حال ويف كل جمال. بالقسط على إطالقه ..  إا أمانة القيام بالقسط 

والذي يعطي كل ذي حق حقه مـن         - بني الناس  - كفل العدل والذي ي  - يف األرض  - البغي والظلم 
كما رأينا يف قصـة   - ففي هذا احلق يتساوى عند اهللا املؤمنون وغري املؤمنني   .. املسلمني وغري املسلمني  

  .. ويتساوى األغنياء والفقراء. ويتساوى األصدقاء واألعداء. ويتساوى األقارب واألباعد - اليهودي
  ..  " شهداء هللا،  بالقسطكونوا قوامني " 

وال ملصلحة فـرد أو  . ال حلساب أحد من املشهود هلم أو عليهم  . وتعامال مباشرا معه  .  حسبة هللا 
وتعامال ،  ولكن شهادة هللا  . وال تعامال مع املالبسات احمليطة بأي عنصر من عناصر القضية         . مجاعة أو أمة  

 . ومن كل اعتبار، صلحةومن كل م، ومن كل هوى، وجتردا من كل ميل. مع اهللا
  ..  " ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني " 

وجتاه الوالدين  ،  جتاه ذاا أوال  ،  ويف وجه عواطفها  ،   وهنا حياول املنهج جتنيد النفس يف وجه ذاا       
ومن إدراك معناهـا ومـدلوهلا      ،  أشق كثريا من نطقها باللسان     .. وهي حماولة شاقة   .. واألقربني ثانيا 

وال يعرف هذا الذي نقوله إال من حياول أن         . إن مزاولتها عمليا شيء آخر غري إدركها عقليا        .. العقلب
. ألا ال بد أن توجد    . ولكن املنهج جيند النفس املؤمنة هلذه التجربة الشاقة        .. يزاول هذه التجربة واقعيا   

 . بشروال بد أن يقيمها ناس من ال. ال بد ان توجد يف األرض هذه القاعدة
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حني يكون املشهود لـه أو      ؛   مث هو جيند النفس كذلك يف وجه مشاعرها الفطرية أو االجتماعية          
أو من يكون فقـره     . وتود أن تشهد له معاونة لضعفه     ،  تشفق النفس من شهادة احلق ضده     ،  عليه فقريا 

وحـني  . اهليةمدعاة للشهادة ضده حبكم الرواسب النفسية االجتماعية كما هو احلال يف اتمعات اجل            
أو قد يثري غناه وتبطـره الـنفس        . تقتضي األوضاع االجتماعية جماملته   ؛  يكون املشهود له أو عليه غنيا     
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية هلا ثقلها حني يواجهها الناس           ! ضده فتحاول أن تشهد ضده    

وحـب الوالـدين    ،  ه حب الذات  واملنهج جيند النفس جتاهها كذلك كما جندها جتا        .. يف عامل الواقع  
 . واألقربني
  ..  " إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما " 

 - وأن اإلسالم حني دفع نفوس املؤمنني      .. وال نفتأ نكرر أا حماولة شاقة      ..  وهي حماولة شاقة  
ـ  - اليت تشهد ا جتارب الواقع اليت وعاها التـاريخ        ،  إىل هذه الذروة   - يف عامل الواقع   ان ينشـى ء    ك

 . معجزة ال تقع إال يف ظل هذا املنهج اإلهلي العظيم القومي. معجزة حقيقية يف عامل البشرية
  ..  " فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا " 

. وحب األهل واألقـربني هـوى     . حب الذات هوى   ..  واهلوى صنوف شىت ذكر منها بعضها     
. ومضـارته هـوى   . وجماملة الغين هـوى   . هوى - يف موطن الشهادة واحلكم    - والعطف على الفقري  

وكراهـة  . هـوى  - يف موضع الشهادة واحلكم    - والتعصب للعشرية والقبيلة واألمة والدولة والوطن     
 وأهواء شىت الصنوف واأللوان    .. هوى - يف موطن الشهادة واحلكم    - األعداء ولو كانوا أعداء الدين    

 .. والعدول عن احلق والصدق حتت تأثريها، اكلها مما ينهي اهللا الذين آمنوا عن التأثر . 
  .. واإلعراض عن هذا التوجيه فيها،  وأخريا جييء التهديد واإلنذار والوعيد من حتريف الشهادة

  ..  " وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا " 
يرجتف ،  هذا من ديد خطري   ليستشعر ماذا وراء    ،   ويكفي أن يتذكر املؤمن أن اهللا خبري مبا يعمل        

 ! فقد كان اهللا خياطب ذا القرآن املؤمنني .. له كيانه
يقدر على أهل خيرب حمصـوهلم مـن         ع ملا بعثه رسول اهللا    ا  حدث أن عبداهللا بن رواحة    

أن حاول اليهـود     .. بعد فتح خيرب   ع حسب عهد رسول اهللا   ،  الثمار والزروع ملقامستهم إياها مناصفة    
وألنتم واهللا أبغض إيل مـن      . واهللا لقد جئتكم من عند أحب اخللق إيل       :  " فقال هلم ! ق م رشوته لريف 
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: فقالوا "  .. على أن ال أعدل فيكم    ،  وما حيملين حيب إياه وبغضي لكم     . أعدادكم من القردة واخلنازير   
 ! ذا قامت السماوات واألرض

وكان إنسانا مـن    . باين املنفرد على املنهج الر   ع قد خترج يف مدرسة الرسول     ا  لقد كان 
تلك  - كما حقق الكثريون غريه يف ظل ذلك املنهج        - وحقق؛  البشر خاض هذه التجربة الشاقة وجنح     

 ! املعجزة اليت ال تقع إال يف ظل ذلك املنهج
وحفلت املكتبـات بكتـب الفقـه       ؛   ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة        

. وضبط اإلجراءات والشكليات التنظيمية   ؛  ياة بالتنظيمات والتشكيالت القضائية   وحفلت احل ؛  والقانون
ووجـدت   .. وامتألت األفواه باحلديث عن إجراءاا الطويلـة      ؛  وامتألت الرؤوس بالكالم عن العدالة    

  .. نظريات وهيئات وتشكيالت منوعة لضبط هذا كله
؛ عي هلذا املعىن يف ضمائر الناس ويف حيـام        والتحقق الواق ؛   ولكن التذوق احلقيقي ملعىن العدالة    
يف تلك الفتـرة العجيبـة يف    .. مل يقع إال يف ذلك املنهج .. والوصول إىل هذه الذروة السامقة الوضيئة  

ويف القلوب اليت عمرت ذه     . وبعدها على مدار التاريخ يف األرض اليت قام فيها اإلسالم          .. ذروة القمة 
 . األفراد اليت خترجت على هذا املنهج الفريدويف اجلماعات و. العقيدة

وباإلجراءات ؛   وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيالت القضائية اليت جدت           
فيحسبون أن هذا كله أقمن     . وباألنظمة واالوضاع القضائية اليت منت وتعقدت     ؛  القضائية اليت استحدثت  

يف تلـك القـرون     ! لك اإلجراءات البسيطة يف تلك الفترة الفريدة      بتحقيق العدالة وأضمن مما كان يف ت      
 ! وأن األمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة! البعيدة

 ..  هذا وهم تنشئه األشكال واألحجام يف تصورات من ال يدركون حقائق األشياء واألوضـاع           
وهـو   .. على بساطة األشكال وبساطة األوضاع    إن املنهج الرباين وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ           

 ! وحده الذي ميكن أن يبلغ بالناس هذا املستوى على ما استحدث من األشكال واألوضاع
ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليسـت        .  وليس معىن هذا أن نلغي التنظيمات القضائية اجلديدة       

والفضل لألفضـل    .. ها وزماا ومكاا  أيا كان شكلها وحجم   . ولكن للروح اليت وراءها   . للتنظيمات
 ! ! ! بغض النظر عن الزمان واملكان

|     |     | 
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والكتاب الـذي   ،  والكتاب الذي نزل على رسوله    ،  يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله       " 
  ..   "فقد ضل ضالال بعيدا .. ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر .. أنزل من قبل

وحتـدد وظيفتـهم    . بصفتهم هذه اليت تفردهم من اجلاهلية حوهلم      .  إنه النداء الثاين للذين آمنوا    
 ! وتصلهم باملصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف. وتكاليفهم
والكتاب الـذي   ،  والكتاب الذي نزل على رسوله    ،  يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله       " 

  ..  " ل من قبلأنز
 : بيان للتصور اإلسالمي االعتقادي.  فهو بيان لعناصر اإلميان اليت جيب أن يؤمن ا الذين آمنوا

، وأرسل إليهم من يهديهم إليه    ،  يصل قلوب املؤمنني برم الذي خلقهم     .  فهو إميان باهللا ورسوله   
 . م عن رم الذي أرسلهوإميان برسالة الرسول وتصديقه يف كل ما ينقله هل ع وهو الرسول

يربطهم باملنهج الذي اختاره اهللا حليام وبينه هلم يف         . وهو إميان بالكتاب الذي نزل على رسوله      
وليس بعضه بأحق من بعضـه      ؛  وطريقه واحد ،  مبا أن مصدره واحد   ،  واألخذ بكل ما فيه   ؛  هذا الكتاب 

 . بالتلقي والقبول والطاعة والتنفيذ
وأساسـها  ؛  مبا أن مصدر الكتب كلها واحد هـو اهللا        . ذي أنزل من قبل    وهو إميان بالكتاب ال   

واإلقرار بأن منهج    - بكل خصائصها  - وإفراد اهللا سبحانه باأللوهية   ؛  كذلك واحد هو إسالم الوجه هللا     
وهذه الوحدة هي املقتضى الطبيعي البديهي لكون        .. اهللا وحده هو الذي جتب طاعته وتنفيذه يف احلياة        

وسـبيله  ،  وإرادته بالبشر واحدة  ،  ومنهج اهللا واحد  . صادرة كلها عن اهللا    - قبل حتريفها  - هذه الكتب 
 . تتفرق السبل من حوهلا وهي مستقيمة إليه واصلة، واحد

هو السـمة الـيت      - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد يف احلقيقة        -  واإلميان بالكتاب كله  
هو التصـور   ،  وطريقه الواحد ،  ومنهجه الواحد ،  را الواحد ألن تصورها ل  . تنفرد ا هذه األمة املسلمة    

 ويستقيم مع وحدة احلق الذي ال يتعـدد  . ويستقيم مع وحدة البشرية   . الذي يستقيم مع حقيقة األلوهية    
  " . ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل " والذي ليس وراءه إال الضالل.. 

مع التفصيل فيها يف موضع البيان      ،  ناصر اإلميان جييء التهديد على الكفر بع    ،   وبعد األمر باإلميان  
 : قبل العقاب
  ..  " فقد ضل ضالال بعيدا، واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته، ومن يكفر باهللا " 
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وكتب اهللا تتضمن ذكر    . ومل يذكر املالئكة  .  وقد ذكر يف األمر األول اإلميان باهللا وكتبه ورسله        
ولكنـه  . ومن مقتضى اإلميان ذه الكتب اإلميان باملالئكة وباليوم اآلخـر         ،  راملالئكة وذكر اليوم اآلخ   

 . الذي يبني فيه كل عنصر على التحديد، ألنه موطن الوعيد والتهديد، يربزها هنا
وال ؛  الذي ال يرجى معـه هـدى      ،   والتعبري بالضالل البعيد غالبا حيمل معىن اإلبعاد يف الضالل        

 ! يرتقب بعده مآب
، يكفر باهللا الذي تؤمن به الفطرة يف أعماقها كحركة ذاتية منها واجتـاه طبيعـي فيهـا        والذي  

الذي يكفـر هـذا      .. استمدادا من كفره باحلقيقة األوىل    ،  ويكفر مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر     
ب وال يرتق ؛  احلد الذي ال يرجى معه هدى     ،  الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل واخلراب        

 ! بعده مآب
|     |     | 

ويبدأ بوصـف   . وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق يف احلملة على النفاق واملنافقني           
وهو أقرب املواقف إىل احلديث عـن الكفـر         ،  متثل موقف بعضهم  ،  حالة من حاالم الواقعة حينذاك    

 : والكفار
وال ، مل يكن اهللا ليغفر هلـم    . مث ازدادوا كفرا   .مث آمنوا مث كفروا   . إن الذين آمنوا مث كفروا     " 

  ..  " ليهديهم سبيلًا
فالذي مل يشهد النور معذور إذا هو أدجل يف         .  إن الكفر الذي يسبق اإلميان يغفره اإلميان وميحوه       

إن الكفـر    .. فهو الكبرية اليت ال مغفرة هلا وال معـذرة         .. مرة ومرة . فأما الكفر بعد اإلميان    .. الظالم
وذاقت . واتصلت النبتة بالنبع  . واتصل الشارد بالركب  . حجاب فمىت سقط فقد اتصلت الفطرة باخلالق      

إمنا يفترون  ،  فالذين يرتدون بعد اإلميان مرة ومرة      .. حالوة اإلميان  .. الروح تلك احلالوة اليت ال تنسى     
 التيه الشارد والضالل البعيد   ويذهبون خمتارين إىل    . ويلجون يف الغواية عن عمد    . عن معرفة ،  على الفطرة 

 .. 
ألم هم الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفـوه         ؛  وعدل أال يهديهم سبيال   ؛  فعدل أال يغفر اهللا هلم    

  .. بعد ما هدوا إىل املثابة والنور، وهم الذين اختاروا السيئة والعمى. وسلكوه
|     |     | 
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، والضـرورات واملصـاحل   ،   القيم واألوضاع  مل تتحرر أبدا من ضغط    ،  وإذا مل تتجرد النفس هللا    
ومل تستشعر أبدا تلك الطالقة     . واملطامع واملطامح ،  ومل ترتفع أبدا على املصاحل واملغامن     . واحلرص والشح 

، وأمام األشخاص واألحداث  ،  أمام القيم واألوضاع  ،  والكرامة واالستعالء اليت حيسها القلب اململوء باهللا      
  .. لطان وأصحاب السلطانوأمام القوى األرضية والس

وما النفاق يف حقيقته إال الضعف عن اإلصـرار علـى احلـق يف     ..  ومن هنا تبذر بذرة النفاق    
ومثرة التقيـد مبالبسـات     ؛  وتعليقهما بغري اهللا  ،  وهذا الضعف هو مثرة اخلوف والطمع     . مواجهة الباطل 

 . يف عزلة عن منهج اهللا للحياة، األرض ومواضعات الناس
وبـني  ،  والتجرد يف القيام بالشهادة لـه     ،   مناسبة يف السياق بني احلديث عن اإلميان باهللا         فهناك

وهـو تربيـة    ،  اليت يكوا موضوع السورة األصـيل     ،  إىل جانب املناسبة العامة    - احلديث عن النفاق  
ك ضـد   وتعبئة النفـوس كـذل    ؛  ومعاجلة الرواسب الباقية من اجلاهلية    ؛  اجلماعة املسلمة مبنهج اإلسالم   

ومـع  ،  مع املشركني مـن حواليهـا      - ذه اجلماعة  - مث خوض املعركة   .. الضعف البشري الفطري  
 . من مبدأ السورة إىل منتهاها - والسياق متصل يف هذا اهلدف العام. املنافقني فيها

بعـد   .. وهو ختام هذا اجلـزء ،  وهكذا يستغرق احلديث عن النفاق واملنافقني بقية هذا الدرس        
مث ازدادوا  . مث آمنوا مث كفروا   . لصورة اليت رمستها اآلية السابقة لطائفة من املنافقني آمنوا مث كفروا          تلك ا 
  .. كفرا

 ومن هنا تبدأ احلملة اليت سبقت اإلشارة إليها على النفاق واملنافقني بشىت أسـاليبها اجلـديرة                 
 ! ويف واقع احلياة والقلوب؛ طبيعةملعرفة طبيعة املنهج وهو يزاول العمل على ال، بالدراسة والتأمل

أيبتغون . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني      . بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما      " 
وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفـر ـا              . فإن العزة هللا مجيعا   ؟  عندهم العزة 

إن اهللا جامع املنـافقني     . إنكم إذا مثلهم  .  حديث غريه  ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف       
؟ أمل نكن معكـم   : فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا      . الذين يتربصون بكم  . والكافرين يف جهنم مجيعا   

فاهللا حيكم بيـنكم يـوم      ؟  أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني     : وإن كان للكافرين نصيب قالوا    
 - وهو خـادعهم   - إن املنافقني خيادعون اهللا   . رين على املؤمنني سبيال   ولن جيعل اهللا للكاف   . القيامة

ال . وال يذكرون اهللا إال قليال مذبذبني بني ذلـك ، وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس     
  "  .. ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيلًا. إىل هؤالء وال إىل هؤالء
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|     |     | 
ويف جعل العذاب   . مكان كلمة أنذر   " بشر " تهلكم الواضح يف استعمال كلمة    تبدأ احلملة ذا ال   

وهـو واليتـهم للكـافرين دون       ،  مث ببيان سبب هذا العذاب األليم     ! األليم الذي ينتظر املنافقني بشارة    
 . وسوء تصورهم ملصدر العزة والقوة؛ وسوء ظنهم باهللا؛ املؤمنني

أيبتغون . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني      ،  بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما      " 
  ..  " فإن العزة هللا مجيعا؟ عندهم العزة

؛ الذين كان املنافقون يـأوون إلـيهم      ؛  اليهود - على األرجح  -  والكافرون املذكورون هنا هم   
 . ويبيتون معهم للجماعة املسلمة شىت املكائد، ويتخنسون عندهم

مل ؟  مل يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون اإلميـان       : يسأل يف استنكار   - هجل جالل  -  واهللا
؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين     ؟  ويتخذون ألنفسهم هذا املوقف   ،  يضعون أنفسهم هذا املوضع   

 . ويرتكن إىل محاه؛ ويطلبها عنده؛ فال جيدها إال من يتواله؛ بالعزة - عز وجل - لقد استأثر اهللا
وهي والية الكـافرين دون     ،  وصفتهم األوىل ،  كذا تكشف اللمسة األوىل عن طبيعة املنافقني       وه

وعن جترد الكافرين من العـزة والقـوة الـيت    ؛ كما تكشف عن سوء تصورهم حلقيقة القوى،  املؤمنني
 عنـد   فهي تطلب عنده وإال فال عزة وال قوة       ؛  وتقرر أن العزة هللا وحده    . يطلبها عندهم أولئك املنافقون   

 ! اآلخرين
وأال . فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه      ،   أال إنه لسند واحد للنفس البشرية جتد عنده العزة        

فإن ال تطمئن إليها النفس اسـتعبدت   .. العبودية هللا .. إا لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وحتررها    
يعصمها شيء من العبودية لكل أحـد       ومل  . وخماوف شىت ،  واعتبارات شىت ؛  وأشخاص شىت ؛  لقيم شىت 

  .. ولكل شيء ولكل اعتبار
وإما عبودية لعباد اهللا كلها اسـتخذاء وذلـة         .  وإنه إما عبودية هللا كلها استعالء وعزة وانطالق       

  .. وملن شاء أن خيتار .. وأغالل
هللا وهـو   وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعـداء ا        .  وما يستعز املؤمن بغري اهللا وهو مؤمن      

وهم يسـتعينون بأعـدى     ،  ويتسمون بأمساء املسلمني  ؛  وما أحوج ناسا ممن يدعون اإلسالم     . يؤمن باهللا 
وإال فـإن    .. إن كانت م رغبة يف أن يكونوا مسلمني        .. أن يتدبروا هذا القرآن   ،  أعداء اهللا يف األرض   
 ! اهللا غين عن العاملني
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االعتزاز باآلباء واألجداد الذين    :  من دون املؤمنني    ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وواليتهم      
كما يعتز ناس بالفراعنة واألشوريني     ! واعتبار أن بينهم وبني اجليل املسلم نسبا وقرابة       ؛  ماتوا على الكفر  

  .. ومحية جاهلية، والفينيقيني والبابليني وعرب اجلاهلية اعتزازا جاهليا
عن محيد الكنـدي عـن      . حدثنا أبو بكر بن عباس     ،حدثنا حسني بن حممد   :  روى اإلمام أمحد  

يريد ـم عـزا     ،  من انتسب إىل تسعة آباء كفار     :  " قال ع أن النيب : عن إىب رحيانة  ،  عبادة ابن نسي  
  "  .. فهو عاشرهم يف النار، وفخرا

 وأن األمة يف اإلسالم هي املؤمنون باهللا منذ فجر        .  ذلك أن آصرة التجمع يف اإلسالم هي العقيدة       
وال املتجمعني يف حيـز  ، وليست األمة جمموعة األجيال من القدم. ويف كل جيل، يف كل أرض . التاريخ

 . من األرض يف جيل من األجيال
|     |     | 

فيسـكت  ،  وأوىل مراتب النفاق أن جيلس املؤمن جملسا يسمع فيه آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا              
! ! ! أو يسميه سعة صدر وأفق وإميانا حبرية الـرأي        ،  ه دهاء أو يسمي ،  يسمي ذلك تساحما   .. ويتغاضى

حياء منـه أن تأخـذه      ،  وهو ميوه على نفسه يف أول الطريق      ؛  وهي هي اهلزمية الداخلية تدب يف أوصاله      
 ! نفسه متلبسا بالضعف واهلوان

ينهار بعـدها   وما تفتر هذه احلمية إال و     . هي آية اإلميان  . وآليات اهللا ،  ولدين اهللا ،   إن احلمية هللا  
وإن احلميـة لتكبـت يف   . وينجرف احلطام الواهي عند دفعة التيار  ،  ويرتاح بعدها كل حاجز   ؛  كل سد 

 ! مث متوت. مث ختمد. مث مد. أول األمر عمدا
فأما التغاضـي   . وإما أن يقاطع الس وأهله    ،  فإما أن يدفع  ،  فمن مسع االستهزاء بدينه يف جملس     

 ! وهو املعرب بني اإلميان والكفر على قنطرة النفاق. زميةوالسكوت فهو أول مراحل اهل
وكان ما   - ذوي النفوذ  -  وقد كان بعض املسلمني يف املدينة جيلسون يف جمالس كبار املنافقني          

حقيقة أن غشيان هذه االس      .. وجاء املنهج القرآين ينبه يف النفوس تلك احلقيقة       . يزال هلم ذلك النفوذ   
ولكن املالبسـات يف     .. وأراد أن جينبهم إياها   . هو أوىل مراحل اهلزمية   ،  ري فيها والسكوت على ما جي   

فبدأ يأمرهم مبقاطعتـها حـني      . ذلك احلني مل تكن تسمح بأن يأمرهم أمرا مبقاطعة جمالس القوم إطالقا           
نـافقني  مصـري امل  ،  وهو املصري املفزع   .. وإال فهو النفاق   ... يسمعون آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا      

 : والكافرين



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

312

فـال تقعـدوا    ،  أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا        : وقد نزل عليكم يف الكتاب     " 
إن اهللا جامع املنافقني والكـافرين يف جهـنم         . إنكم إذا مثلهم  . حىت خيوضوا يف حديث غريه    ،  معهم
  ...  " مجيعا

وهـي   - هو قوله تعاىل يف سورة األنعـام     ،  ب والذي حتيل إليه اآلية هنا مما سبق ترتيله يف الكتا         
  ..  " وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه " –مكية 

 :  والتهديد الذي يرجتف له كيان املؤمن
  ..  " إنكم إذا مثلهم " 

 :  والوعيد الذي ال تبقى بعده بقية من تردد
  ..  " لكافرين يف جهنم مجيعاإن اهللا جامع املنافقني وا " 

وعدم مشوله لكل عالقات    ،   ولكن قصر النهي على االس اليت يكفر فيها بآيات اهللا ويستهزأ ا           
إذ  - بطبيعة الفترة اليت كانت جتتازها اجلماعة املسلمة       - كما أسلفنا  - يشي،  املسلمني ؤالء املنافقني  

كما تشي بطبيعة املنهج يف أخذ األمـر         - ى وبيئات أخرى  واليت ميكن أن تتكرر يف أجيال أخر       - ذاك
مع اخلطو املطـرد     .. يف عامل الواقع   .. ومراعاة الرواسب واملشاعر واملالبسات والوقائع    ؛  رويدا رويدا 

 ! الثابت حنو تبديل هذا الواقع
|     |     | 

ـ  ؛  فريسم هلم صورة زرية منفرة    ،  مث يأخذ يف بيان مسات املنافقني      ون املسـلمني بوجـه     وهم يلق
 : ويتلوون كالديدان والثعابني، وميسكون العصا من وسطها؛ ويلقون الكفار بوجه

وإن كان للكافرين   ؟  أمل نكن معكم  : قالوا،  فإن كان لكم فتح من اهللا     . الذين يتربصون بكم   " 
لن جيعـل اهللا    و. فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة    ؟  أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني     : نصيب قالوا 

  ..  " للكافرين على املؤمنني سبيال
وما يتربصون ـا    ،  تبدأ بتقرير ما يكنه املنافقون للجماعة املسلمة من الشر        .  وهي صورة منفرة  

: يتظاهرون باملودة للمسلمني حني يكون هلم فتح من اهللا ونعمة فيقولون           - مع ذلك  - من الدوائر وهم  
 : حينئذ

  ..  " ؟ أمل نكن معكم " 
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:  فقد كانوا خيرجون أحيانا خيذلون وخيلخلون الصـفوف        -  ويعنون أم كانوا معهم يف املوقعة     
 ! وأم ناصروهم ومحوا ظهورهم! أو يعنون أم كانوا معهم بقلوم -

  "  .. ؟ أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني: وإن كان للكافرين نصيب قالوا " 
 ! ! وخذلوا عنهم وخلخلوا الصفوف؛ صروهم ومحوا ظهورهم يعنون أم آزروهم ونا

ولكنـهم بعـد    ! وعلى ألسنتهم الـدهان   . يف قلوم السم  . وهكذا يتلوون كالديدان والثعابني   
 . وهذه إحدى ملسات املنهج لنفوس املؤمنني .. صورم زرية شائهة تعافها نفوس املؤمنني؛ ضعاف

، هي اإلغضاء واإلعراض  ،  بتوجيه ربه يف مسألة املنافقني     ع  وملا كانت اخلطة اليت اتبعها الرسول     
فإنه يكلهم هنا إىل حكم     ! يف الطريق إىل تصفية هذا املعسكر اللعني      ؛  وحتذير املؤمنني وتبصريهم بأمرهم   

 : ويناهلم جزاء ما يكيدون للمسلمني، حيث يكشف الستار عنهم؛ اهللا يف اآلخرة
  ..  " فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة " 

 . وال جمال إلخفاء مكنونات الصدور؛  حيث ال جمال للكيد والتآمر والتبييت
، وهذا التآمر مع الكافرين   ،  أن هذا الكيد اخلفي املاكر    ؛   ويطمئن الذين آمنوا بوعد من اهللا قاطع      

 : ولن جيعل الغلبة والقهر للكافرين على املؤمنني؛ لن يغري ميزان األمور
  ..  " فرين على املؤمنني سبيلًاولن جيعل اهللا للكا " 

حيـث حيكـم اهللا بـني    .  ويف تفسري هذه اآلية وردت رواية أن املقصود ذا النص يوم القيامة         
 . املؤمنني واملنافقني فال يكون هناك للكافرين على املؤمنني سبيل

 علـى    كما وردت رواية أخرى بأن املقصود هو األمر يف الدنيا بأن ال يسـلط اهللا الكـافرين                
 . وإن غلب املسلمون يف بعض املعارك ويف بعض األحايني. املسلمني تسليط استئصال

 . ألنه ليس فيه حتديد،  وإطالق النص يف الدنيا واآلخرة أقرب
فإن الظواهر أحيانا قـد  ، أما بالنسبة للدنيا ..  واألمر بالنسبة لآلخرة ال حيتاج إىل بيان أو توكيد 

 : واهر خادعة حتتاج إىل متعن وتدقيقولكنها ظ. توحي بغري هذا
؛ أنه مىت استقرت حقيقة اإلميان يف نفوس املؤمنني       : وحكم من اهللا جامع   .  إنه وعد من اهللا قاطع    

وعبادة هللا يف   ،  وجتردا هللا يف كل خاطرة وحركة     ،  ونظاما للحكم ،  ومتثلت يف واقع حيام منهجا للحياة     
  .. فرين على املؤمنني سبيالفلن جيعل اهللا للكا .. الصغرية والكبرية
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 !  وهذه حقيقة ال حيفظ التاريخ اإلسالمي كله واقعة واحدة ختالفها
ومل تلحـق ـم يف      ،  أن اهلزمية ال تلحق بـاملؤمنني     ،   وأنا أقرر يف ثقة بوعد اهللا ال خياجلها شك        

ومن اإلميان أخذ العدة     - إما يف الشعور وإما يف العمل     . إال وهناك ثغرة يف حقيقة اإلميان     ،  تارخيهم كله 
وإعداد القوة يف كل حني بنية اجلهاد يف سبيل اهللا وحتت هذه الراية وحدها جمردة من كل إضافة ومـن                    

 ! حني يوجدون - مث يعود النصر للمؤمنني؛ وبقدر هذه الثغرة تكون اهلزمية الوقتية - كل شائبة
 " حنني " ويف.  الطمع يف الغنيمة   ويف ع مثال كانت الثغرة يف ترك طاعة الرسول       " أحد "  ففي

ولو ذهبنا نتتبع كل مرة ختلـف  ! كانت الثغرة يف االعتزاز بالكثرة واإلعجاب ا ونسيان السند األصيل        
أما وعد اهللا فهو حق      .. نعرفه أو ال نعرفه    .. فيها النصر عن املسلمني يف تارخيهم لوجدنا شيئا من هذا         

 . يف كل حني
هـي اسـتكمال حقيقـة      ،  ولكن االبتالء إمنا جييء حلكمة     .. ون لالبتالء إن احملنة قد تك   .  نعم

فمىت اكتملت تلك    - )1(كما وقع يف أحد وقصه اهللا على املسلمني          - ومقتضياته من األعمال  ،  اإلميان
 . جاء النصر وحتقق وعد اهللا عن يقني، احلقيقة باالبتالء والنجاح فيه

إمنا أعين باهلزميـة هزميـة       .. مشل من نتيجة معركة من املعارك      على أنين إمنا أعين باهلزمية معىن أ      
فاهلزمية يف معركة ال تكون هزمية إال إذا تركت آثارها يف النفوس مهودا وكالال              . وكالل العزمية ،  الروح
وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعـة      ،  وبصرت باملزالق ،  وأذكت الشعلة ،  فأما إذا بعثت اهلمة   . وقنوطا

 ! ولو طال الطريق. فهي املقدمة األكيدة للنصر األكيد .. عة الطريقاملعركة وطبي
فإمنا يشري إىل    .. أن اهللا لن جيعل للكافرين على املؤمنني سبيال       :  كذلك حني يقرر النص القرآين    

وإمنا يـدعو اجلماعـة املسـلمة إىل        . والفكرة املؤمنة هي اليت تسود    ؛  أن الروح املؤمنة هي اليت تنتصر     
ويف حياا واقعا وعمال وأال يكون اعتمادهـا كلـه          ؛  حقيقة اإلميان يف قلوا تصورا وشعورا     استكمال  

  .. إمنا هو للحقيقة اليت وراءها. فالنصر ليس للعنوانات. على عنواا
ونسـتكمل  . إال أن نستكمل حقيقة اإلميان    ،   وليس بيننا وبني النصر يف أي زمان ويف أي مكان         

. ومن حقيقة اإلميان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة        ..  حياتنا وواقعنا كذلك   مقتضيات هذه احلقيقة يف   
 . وأال نطلب العزة إال من اهللا؛ ومن حقيقة اإلميان أال نركن إىل األعداء

                                                 
دار .  "  من هذه الطبعة533 ص- 457جلزء الرابع من الظالل من ص تراجع غزوة أحد يف سورة آل عمران يف ا)1(

 " . الشروق 
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  .. يتفق متاما مع حقيقة األميان وحقيقة الكفر يف هذا الكون،  ووعد اهللا هذا األكيد
وإن الكفر انقطاع عن تلـك القـوة         .. يت التضعف وال تفىن   ال،   إن اإلميان صلة بالقوة الكربى    

أن تغلب قوة موصولة مبصدر القوة يف هذا        ،  ولن متلك قوة حمدودة مقطوعة منعزلة فانية       .. وانعزال عنها 
 . الكون مجيعا

إن حقيقة اإلميان قوة حقيقيـة       ..  غري أنه جيب أن نفرق دائما بني حقيقة اإلميان ومظهر اإلميان          
وهي حقيقـة   . ذات أثر يف النفس وفيما يصدر عنها من احلركة والعمل         .  ثبوت النواميس الكونية   ثابته

ولكن حني يتحـول     .. ضخمة هائلة كفيلة حني تواجه حقيقة الكفر املنعزلة املبتوتة احملدودة أن تقهرها           
ألن  .. اهلـا إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملـت يف جم        ،  الكفر تغلبه  " حقيقة " اإلميان إىل مظهر فإن   

 ! ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر اإلميان. أي شيء " مظهر " حقيقة أي شيء أقوى من
وحني يوجد احلق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر        .  إن قاعدة املعركة لقهر الباطل هي إنشاء احلق       

بـل   ..  " اخلادعة للعيون مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية        . مصري املعركة بينه وبني الباطل    
  ..  " نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

  ..  " ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيلًا " 
|     |     | 
املخذل للمنـافقني الـذين يتولـون       ،  مث ميضي السياق بعد هذا الوعد القاطع املطمئن للمؤمنني        

مصحوبة بالتـهوين مـن     ،  ضي فريسم صورة زرية أخرى للمنافقني     مي .. الكافرين يبتغون عندهم العزة   
 : وبوعيد اهللا هلم، شأم

وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يـراؤون         - وهو خادعهم  - إن املنافقني خيادعون اهللا    " 
 ومن يضـلل اهللا   . ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء     . مذبذبني بني ذلك  . وال يذكرون اهللا إال قليال    . الناس

  ..  " فلن جتد له سبيلًا
فإن هذه القلوب ال بد أن تشمئز من قـوم          .  وهذه ملسة أخرى من ملسات املنهج للقلوب املؤمنة       

وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك       - ال خيدع  - فإن هذه القلوب تعرف أن اهللا سبحانه      . خيادعون اهللا 
لى قدر من السوء ومن اجلهل ومن الغفلـة         أن الذي حياول أن خيدع اهللا ال بد أن تكون نفسه حمتوية ع            

 ! ومن مث تشمئز وحتتقر وتستصغر كذلك هؤالء املخادعني. كبري
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أي مستدرجهم وتاركهم يف     ..  " وهو خادعهم  "  ويقرر عقب هذه اللمسة أم خيادعون اهللا      
طريق اهلاويـة   تاركهم ميضون يف     .. وال يوقظهم بقارعة تفتح عيوم    ؛  ال يقرعهم مبصيبة تنبههم   ؛  غيهم

، فالقوارع واحملن كثريا ما تكون رمحة من اهللا        .. هلم - سبحانه - وذلك هو خداع اهللا    .. حىت يسقطوا 
وكثريا مـا تكـون      .. أو تعلمهم ما مل يكونوا يعلمون     ؛  فتردهم سريعا عن اخلطأ   ،  حني تصيب العباد  

ا من اإلمث والغواية ما يستحقون معـه أن         ألم بلغو ؛  العافية والنعمة استدراجا من اهللا للمذنبني الغاوين      
 . حىت ينتهوا إىل شر مصري؛ يتركوا بال قارعة وال نذير

 : ال تثري يف قلوب املؤمنني إال االمشئزاز واالحتقار؛  مث يستمر السياق يرسم هلم صورا زرية شائنة
فهـم ال    " ليلًـا وال يذكرون اهللا إال ق    . وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس        " 

إمنا  .. واالستمداد منه ،  واالتصال به ،  والوقوف بني يديه  ،  يقومون إىل الصالة حبرارة الشوق إىل لقاء اهللا       
! أو يسخر سخرة شاقة   ؛  كالذي يؤدي عمال ثقيال   ،  ومن مث يقومون كساىل   . هم يقومون يراءون الناس   

وهم ال يتوجهـون إىل     !  إمنا يتذكرون الناس   فهم ال يتذكرون اهللا   . وكذلك هم ال يذكرون اهللا إال قليال      
 . اهللا إمنا هم يراءون الناس

ومن ،  تثري يف نفوسهم االحتقار واالمشئزاز    . يف حس املؤمنني   - وال شك  -  وهي صورة كريهة  
وهي مراحل   .. وأن يوهن العالئق الشخصية واملصلحية    ؛  شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبني املنافقني       

 ! للبت بني املؤمنني واملنافقني؛ لتربوي احلكيميف املنهج ا
 :  ويستمر السياق يف رسم الصور الزرية املنفرة

  ..  " وال إىل هؤالء ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيلًا. ال إىل هؤالء. مذبذبني بني ذلك " 
ـ : وعدم االستقرار والثبات يف أحد الصـفني      ،  واالهتزاز،  واألرجحة،   وموقف الذبذبة  ف الص
كمـا أنـه    . موقف ال يثري إال االحتقار واالمشئزاز كذلك يف نفوس املؤمنني          .. املؤمن أو الصف الكافر   

هذا الضعف الذي جيعلهم غري قادرين على اختاذ موقف حاسم هنـا أو             . يوحي بضعف املنافقني الذايت   
  .. مع هؤالء أو هؤالء .. وال على املصارحة برأي وعقيدة وموقف .. هناك

؛ بأم قد حقت علـيهم كلمـة اهللا       ،  وهذه املواقف املهزوزة  ،  ب على هذه الصور الزرية     ويعق
وال أن جيد هلـم طريقـا       . ومن مث فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيال       ؛  واستحقوا أال يعينهم يف اهلداية    

 : مستقيما
  ..  " ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيلًا " 
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|     |     | 
قد بلغ من إثارة االمشئزاز واالحتقار واالستضعاف للمنافقني يف نفـوس           وإىل هنا يكون السياق     

 .. فيلتفت باخلطاب للمؤمنني حمذرا إياهم أن يسلكوا طريق هـؤالء املنـافقني            .. املؤمنني مبلغا عظيما  
، وحيذرهم بطش اهللا ونقمته   . هو اختاذهم الكفار أولياء من دون املؤمنني       - كما سبق  - وطريق املنافقني 

 : مهني كذلك ذليل، وهو مصري مفزع رعيب. ا يصور هلم مصري املنافقني يف اآلخرةكم
أتريـدون أن جتعلـوا هللا      . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني           " 

إال الـذين تـابوا     . ولن جتد هلم نصريا   . إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار      ؟  عليكم سلطانا مبينا  
وسوف يؤت اهللا املؤمنني أجرا     . فأولئك مع املؤمنني  . وأخلصوا دينهم هللا  ،  واعتصموا باهللا ،  وأصلحوا
  ..  " عظيما

واليت ا يتميز منهجهم    . بالصفة اليت تفرقهم ومتيزهم ممن حوهلم     ،  إا العودة إىل نداء الذين آمنوا     
 .  التوجيهاتواليت ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون. وسلوكهم وواقعهم

 وحيذروا أن يتولوا الكفار من دون املؤمنني      ،   نداء هلم ذه الصفة أن حيذروا سلوك طريق املنافقني        
حيث كانت الصالت مـا تـزال       . وهو نداء ال بد كانت هناك حاجة إليه يف اتمع املسلم يومذاك           .. 

ولـو   -  املسلمني وقرابتهم يف قريش    وبني بعض ؛  قائمة يف اتمع بني بعض املسلمني واليهود يف املدينة        
الذي فصـم كـل عالقاتـه    ؛ ألن هناك البعض اآلخر   " بعض املسلمني  " ونقول - من الناحية النفسية  

؛ وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم        - حىت مع اآلباء واألبناء    - باتمع اجلاهلي 
 . كما علمهم اهللا

بعد  - اجة قائمة لتنبيهه إىل أن هذا هو طريق النفاق واملنافقني          وذلك البعض هو الذي كانت احل     
وحتذيره من التعرض لغضب اهللا وبطشـه        - تصوير النفاق واملنافقني تلك الصور الزرية املنفرة البغيضة       

 : ونقمته
  " ؟ أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا " 

ومن مث   .. جتافة من التعرض لبطش اهللا ونقمته      وال يفرق قلب املؤمن ويرجتف أكثر من فرقة وار        
 ! وجمرد التلويح باالستفهام يكفي يف خطاب قلوب املؤمنني .. جاء التعبري يف صورة االستفهام

 .. ولكن عن طريق التلـويح    . غري موجهة إليها مباشرة   .  وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب     
 : قنيطرقة تقرر املصري الرعيب املفزع املهني للمناف



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

318

 .  " ولن جتد هلم نصريا. إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار " 
فـال ينطلقـون وال     ،  إنه مصري يتفق مع ثقلة األرض اليت تلصقهم بالتراب         ..  يف الدرك األسفل  

الثقلة اليت بط م إىل مـواالة       ! والضعف واخلور ،  واحلرص واحلذر ،  ثقلة املطامع والرغائب  . يرتفعون
ال إىل هؤالء   . مذبذبني بني ذلك  :  " والوقوف يف احلياة ذلك املوقف املهني     . رين ومداراة املؤمنني  الكاف

  ..  " وال إىل هؤالء
يف الـدرك    "  فهم كانوا يف احلياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك املصـري املهـني             

فـأىن  . كانوا يوالون الكفـار يف الـدنيا      وهم   .. بال أعوان هنالك وال أنصار     ..  " األسفل من النار  
 ؟ ينصرهم الكفار

 : باب التوبة ملن أراد النجاة .. باب النجاة - بعد هذا املشهد املفزع -  مث يفتح هلم
. فأولئـك مـع املـؤمنني     . وأخلصوا دينهم هللا  ،  واعتصموا باهللا ،  إال الذين تابوا وأصلحوا    " 

 .  . " وسوف يؤت اهللا املؤمنني أجرا عظيما
فالتوبة واإلصالح   ..  " إال الذين تابوا وأصلحوا   :  "  ويف مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      

. وإخالص الـدين هللا   ،  ولكنه هنا ينص على االعتصام باهللا     . وإخالص الدين هللا  ،  يتضمنان االعتصام باهللا  
على ،  وبة واإلصالح فناسب أن ينص عند ذكر الت     . وتولت غري اهللا  ،  ونافقت،  ألنه يواجه نفوسا تذبذبت   

وتلـك األخـالق   ، وخالص هذه النفوس من تلك املشاعر املذبذبـة   ؛  واالعتصام به وحده  ،  التجرد هللا 
  .. ويف اإلخالص هللا وحده خلوص وجترد، ليكون يف االعتصام باهللا وحده قوة ومتاسك .. املخلخلة

وبط ـم يف    ،  اللصوق باألرض  بذلك ختف تلك الثقلة اليت بط باملنافقني يف احلياة الدنيا إىل            
 . احلياة اآلخرة إىل الدرك األسفل من النار

. املستعلني باإلميـان  . املعتزين بعزة اهللا وحده   ؛   وبذلك يرتفع التائبون منهم إىل مصاف املؤمنني      
 : معروف - ومن معهم - وجزاء املؤمنني .. املنطلقني من ثقلة األرض بقوة اإلميان

 .  " ملؤمنني أجرا عظيماوسوف يؤيت اهللا ا " 
وينبـه  ؛  ويقلل من شـأم   ،  يكشف حقيقة املنافقني يف اتمع املسلم     ،   وذه اللمسات املنوعة  

أن ،  ليحاول من فيه منهم خري    ؛  ويفتح باب التوبة للمنافقني   . وحيذرهم مصريه ،  املؤمنني إىل مزالق النفاق   
  .. ة ويف إخالصوينضم إىل الصف املسلم يف صدق ويف حرار، خيلص نفسه
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|     |     | 
، أخريا بعد ذكر العقـاب املفـزع       .. املوحية املؤثرة العميقة  ،  وأخريا جتيء تلك اللمسة العجيبة    

من نقمـة    - سبحانه - فما به . لتشعر قلوب البشر أن اهللا يف غىن عن عذاب العباد          .. واألجر العظيم 
من حاجة الظهار سلطانه وقوته عن       - سبحانه - وما به . ذاتية عليهم يصب عليهم من أجلها العذاب      

كما حتفل أساطري الوثنية كلها مبثـل       . من رغبة ذاتية يف عذاب الناس      - سبحانه - وما به . هذا الطريق 
وهو . مع حتبيبهم يف اإلميان والشكر هللا      .. وإمنا هو صالح العباد باإلميان والشكر هللا       .. هذه التصورات 

 : لم خبايا النفوسالذي يشكر صاحل العمل ويع
  ..  " وكان اهللا شاكرا عليما -؟  إن شكرمت وآمنتم - ما يفعل اهللا بعذابكم " 

وديـد  ؛  إن عذابه جلزاء على اجلحود والكفران     ؟  ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم      !  نعم
وال ،   التـذاذ اآلالم   وال؛  وال رغبة التنكيل  ،  إا ليست شهوة التعذيب    .. لعله يقود إىل الشكر واإلميان    

فهنالك ؛  فمىت اتقيتم بالشكر واإلميان    .. تعاىل اهللا عن ذلك كله علوا كبريا       .. إظهار البطش والسلطان  
 . بعبده - سبحانه - وعلمه. لعبده - سبحانه - وهناك شكر اهللا. الغفران والرضوان
  معلوم أن الشكر مـن اهللا      إنه .. يلمس القلب ملسة رفيقة عميقة    ،  للعبد - سبحانه -  وشكر اهللا 

 - سـبحانه  - ولكن التعبري بأن اهللا    .. ومعناه ما يالزم الرضى من الثواب     ،  معناه الرضى  - سبحانه -
 ! تعبري عميق اإلحياء .. شاكر

يشكر لعباده صالحهم وإميـام      .. الغين عن العاملني  ،  املنعم املتفضل ،   وإذا كان اخلالق املنشى ء    
، إذا كان اخلالق املنشى ء     .. وهو غين عنهم وعن إميام وعن شكرهم وامتنام         ..وشكرهم وامتنام 

 .. املغمورين بنعمة اهللا  ؛  فماذا ينبغي للعباد املخلوقني احملدثني     .. الغين عن العاملني يشكر   ،  املنعم املتفضل 
 ! ؟ جتاه اخلالق الرازق املنعم املتفضل الكرمي
 .  اليت ينتفض هلا القلب وخيجل ويستجيب أال إا اللمسة الرفيقة العميقة

  .. الشاكر العليم، الطريق إىل اهللا الواهب املنعم ..  أال إا اإلشارة املنرية إىل معامل الطريق
|     |     | 

يضم جناحية على مثل هذا احلشد       .. من هذا القرآن  ،  من ثالثني جزءا  ،  فهذا جزء واحد   .. وبعد
، ويف واقع اتمـع   ،  وينشى ء يف عامل النفس    . والتنظيف والتقومي ؛  والترميمالعجيب من عمليات البناء     
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الذي ال تعرف لـه     ؛  ويعلن مولد اإلنسان اجلديد   . ذلك البناء الضخم املنسق العريض    ،  ويف نظام احلياة  
شاطه مع مزاولة ن  ،  ويف نظافته وتطهره  . يف مثاليته وواقعيته  ،  البشرية من قبل وال من بعد مثيال وال شبيها        

ودرج بـه يف    ،  هذا اإلنسان الذي التقطه املنهج الرباين من سفح اجلاهليـة          .. اإلنساين يف شىت امليادين   
  .. ويف رفق ويف لني. يف يسر. إىل القمة السامقة، املرتقى الصاعد

|     |     | 
 تابع تفسري سورة النساء/ بداية تفسري اجلزء السادس من القرآن الكرمي 

اليت بـدأت يف أواخـر      ؛  الشطر األول تتمة سورة النساء    : سادس مؤلف من شطرين   هذا اجلزء ال  
وهو معظم هـذا     - والشطر الثاين  .. وبقيتها يف هذا اجلزء   ؛  واستغرقت اجلزء اخلامس كله   ،  اجلزء الرابع 

 . من سورة املائدة - اجلزء
 احلديث عـن    ونؤجل؛  عن الشطر األول من هذا اجلزء      - يف هذا املوضع   -  وسنقصر احلديث 
سورة املائدة وجوها وموضوعاا على املنهج الـذي         " شخصية " لنستعرض؛  شطره الثاين إىل موضعه   
 . بعون من اهللا. اتبعناه يف هذا الكتاب

|     |     | 
، )1(متضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه يف التقدمي هلا يف اجلـزء الرابـع                  

 : إليه ملخصا هنا يف أخصر صورةوالذي حيسن أن نشري 
يف ضمري اجلماعة املسلمة اليت التقطهـا       ،   إن هذه السورة تعاجل بناء التصور اإلسالمي الصحيح       

وختليص هذا الضمري   ؛  إىل القمة السامقة  ،  لريقى ا صعدا يف الطريق الصاعد     ،  اإلسالم من سفح اجلاهلية   
حمو املالمح اجلاهلية وتثبيت املالمـح       - ا قلنا هناك  كم - أو! اليت تغبش الصورة  ،  من رواسب اجلاهلية  

  .. اإلسالمية اجلديدة
، وتقاليدها االجتماعيـة  ،  وخلقها،  ضمري األمة املسلمة   - على ضوء التصور اجلديد    -  مث تعاجل 

. كما خلصته من رواسب اجلاهلية يف التصور واالعتقاد       ؛  وختلصه من رواسب اجلاهلية يف اخللق والتقاليد      
 . على أساس املنهج الرباين القومي، وروابطها العائلية، م حياا االجتماعيةوتنظ

                                                 
 .  من اجلزء الرابع571 - 554 ص)1(
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سواء منهم  ،  وتواجه أصحاب هذه العقائد   ،  تواجه العقائد املنحرفة   - يف أثناء هذا وذلك    -  وهي
وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه احلق يف االحنرافات        ؛  املشركون أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى      

 . فسدهااليت ت
واليهود من أهل الكتاب    ،   مث ختوض باجلماعة املسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة          

ومنذ أن تـبني    ،  إىل املدينة  ع فهم الذين وقفوا للدعوة اجلديدة منذ أن وصل رسول اهللا         . بصفة خاصة 
م يف التفرد بـالقرب     ودعاويه،  اليهود خطر هذه الدعوة اجلديدة على كيام ووضعهم املمتاز يف يثرب          

والسورة تكشف طبيعتهم   ! ومن مث حرم للدعوة اجلديدة بكل سالح      ،  وأم شعب اهللا املختار   ،  من اهللا 
ولو كـان   ،  مما يصور موقفهم من دعوة احلق أيا كان ممثلها        ،  وتارخيهم مع أنبيائهم أنفسهم   ،  ووسائلهم

 ! هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم
وضخامة ،  جسامة التبعة امللقاة على عاتقها     - بعد هذا كله   - سلمةكذلك تبني السورة لألمة امل    

وضرورة ،  وحكمة إعدادها وتطهريها وتصفية رواسب اجلاهلية يف ضمريها ويف حياا         ،  الدور املقدر هلا  
مبا يف ذلك   ،  وأداء للتكاليف اليت يتطلبها هذا الدور الضخم      ،  أخذها هذا األمر مبا يستحق من يقظة وقوة       

  .. وتضحيات ثقال،  يف عامل النفس وجهاد يف عامل الواقعمن جهاد
بقية من هذا   ،  وبقيتها يف هذا اجلزء   ،  يف كل حلقاا املاضية   ،   وقد سارت السورة يف طريقها هذا     

  .. على نفس الطريق، املنهج
|     |     | 

، ماعة املسـلمة  وإشاعة الثقة يف جو اجل    ،  يبدأ هذا اجلزء بطرف من تطهري النفس وتطهري اتمع        
وتقرير أن اهللا ال    ،  واحلض على العفو والسماحة    - مع االنتصاف من الظلم    - واستبعاد قالة السوء فيها   

، ومع هذا فإنه سبحانه حيب العفو عـن السـوء          - إال من مظلوم ينتصف لظلمه     - حيب اجلهر بالسوء  
 .  " قدير "  " عفو " وهو

وجيعل رسل اهللا موكبا حيمل هذا      ،  ي جيعل دين اهللا واحدا    الذ،   مث بيان لطبيعة التصور اإلسالمي    
هذا البيـان جيـيء      .. والتفرقة بني ما جاءوا به كفرا صراحا      ،  وجيعل التفرقة بني الرسل   ؛  الدين الواحد 

تعصـبا   - بعد أنبيـائهم   - الذي ينكرون النبوة واألنبياء    - من أهل الكتاب   - بصدد التنديد باليهود  
 . وحقدا
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عليـه   - موسى: بدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم       ومن هنا ت  
؛ وموقفهم جتاه احلق ودعوته أيا كان الداعي إىل هذا احلق         ،  مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم      - السالم

وكذلك موقفهم من عيسى عليه السالم وأمه وإطالق قالـة السـوء     ،  ولو كان هو نبيهم األكرب موسى     
ومن دعوة احلق األخرية مفهوما      ع فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول     - مما يكرهه اهللا وال حيبه     - فيها

، يقرر القرآن حقيقة األمر   ! وتبجحهم بقتله ،  ومبناسبة دعاوى اليهود على املسيح عليه السالم      ! ومكشوفا
وأخذهم الربـا   ،  ويذكر كيف عاقب اهللا اليهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل اهللا          . وطبيعة هذا الزعم  

، حبرمام من بعض الطيبات اليت أحلت هلـم يف الـدنيا           .. وأكلهم أموال الناس بالباطل   ،  وقد وا عنه  
مستثينا الراسخني يف العلم واملؤمنني الذي عرفوا احلق وآمنوا         . وبالعذاب األليم الذي ينتظرهم يف اآلخرة     

  .. به واتبعوه
بتقرير أا أمر طبيعي مألوف ال يثري عجبا وال غرابـة   ع  ويرد على تكذيب اليهود برسالة النىب    

مث إبـراهيم   ؛  من لدن نوح عليه السالم    ؛  إذ هو جاء على سنة اهللا يف إرسال الرسل للبشر         . وال استنكارا 
وغريهم ممن   .. وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود         

وهو األمر الطبيعي أن يرسل اهللا لعبادة       . م وينكرون رسالة بعضهم تعنتا وحقدا     يقر اليهود برسالة بعضه   
، فهو أمر ضـروري    ..  " لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل        ..  " رسال مبشرين ومنذرين  

  .. فوق أنه طبيعي
. شـهيدا وكفى بـاهللا    . وشهادة املالئكة  - سبحانه -  ويف مقابل إنكار اليهود يقرر شهادة اهللا      

يتوعدهم أال يغفر اهللا هلـم وأال        .. الذين كفروا وظلموا   .. ويتوعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا      
وإعالم أن هذا   ،  ويعقب على هذا بنداء للناس كافة      .. يهديهم سبيال إال سبيل جهنم خالدين فيها أبدا       

وقـد  .  هللا ما يف السماوات واألرض     وإال فإن ،  ودعوم إىل اإلميان  ،  الرسول قد جاءهم باحلق من رم     
فهم إذن وما خيتارون ألنفسهم بإزاء دعوة ممن له مـا           ،  شهد بصحة هذه الرسالة ودعاهم إىل اإلميان ا       

 . يف السماوات واألرض
وقد كشفت عن طبيعتـهم ووسـائلهم       .  وهكذا تنتهي هذه اجلولة مع اليهود من اهل الكتاب        

 ع وقررت كلمة احلـق يف رسـالة حممـد   ، كيدهم ذا الكشفوردت ، وعادة السوء فيهم من قدمي  
وأصـحاب  ،  فوق ما قررته من جسامه تبعة الرسـل        .. وأقامت احلجة على الناس بشهادة اهللا سبحانه      

ومن اجلانب اآلخر أن أمر الناس كلـهم معلـق          ،  فهي إقامة احلجة على الناس من جانب      ،  دعوة احلق 
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وهـي تبعـة     .. أو يستحقوه عن بينة   ؛  ينجو الناس من عقاب اهللا    ل،  بأعناق الرسل واملؤمنني برسالتهم   
 . خطرية جسيمة

|     |     | 
وكذب دعاوى السوء   ؛  وأنصف اهللا عيسى بن مرمي وأمه منهم      ؛  فإذا انتهت هذه اجلولة مع اليهود     

 - أتباع عيسـى عليـه السـالم       - بدأت اجلولة الثانية مع النصارى     .. اليهودية عن عيسى وعن مرمي    
فهـو  : وتقرير احلق يف شـأنه    ،  وكفهم عن هذا الغلو    - عبداهللا ونبيه  - لتصحيح غلوهم يف أمر املسيح    

ونفي  - تصحيحا ملزاعمهم عن روح القدس     - وكذلك املالئكة . عبداهللا ال يستنكف أن يكون عبدا هللا      
  .. التثليث ونفي األبوة عن اهللا سبحانه وتعاىل

: ويتمحض األمر كله يف أن يكـون      ،  تصور اإلسالمي الصحيح   ويف ثنايا هذا التصحيح يتقرر ال     
وهي القاعـدة الكـربى يف العقيـدة         .. وعبودية كل من عداه   ؛  ألوهية اهللا وحده   .. ألوهية وعبودية 

  .. واملقوم األساسي، والسمة البارزة، اإلسالمية
وجييء إعالن عام   ؛  ة هللا واإلنذار للكافرين املستنكفني عن العبودي    ،   ومن مث جييء التبشري للمؤمنني    

فـال  ،  بأنه قد جاء للناس برهان من رم ونور مبني        ،  للناس كالذي ختمت به اجلولة األوىل مع اليهود       
 . حجة وال شبهة وال معذرة للمتخلفني

|     |     | 
وقد سبق يف السورة حكـم      . وختتم السورة بآية حتتوي بقية يف أحكام املواريث يف حالة الكاللة          

وهي بقية من التنظيم االجتماعي واالقتصادي اجلديد الذي جاء اإلسالم           .. وهذه بقيتها . االتبعض احل 
هلا طابع األمـة    ،  إىل أمة  - كما قلنا يف أول السورة     - وحيوهلا؛  ليقيم على أساسه حياة اجلماعة املسلمة     

. ويف اتمع اإلنسـاين    ؛لتؤدي دورها الضخم يف احلياة البشرية     . املتميزة ونظامها وخصائصها املستقلة   
 . دور القيادة والوصاية والتقومي

أن التنظـيم    - مث استعراض هذا القطـاع منـها      ،  من استعراض السورة كلها    -  وهكذا يبدو 
مـع  ،  مع تصحيح العقيـدة والتصـور     ،  يسري مع التهذيب اخللقي   ،  االجتماعي واالقتصادي والسياسي  

مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هـذه         ،  عة املسلمة خوض املعركة مع األعداء املتربصني باجلما     
يف  .. ينهض ذا كلـه    - كتاب هذه الدعوة ودستور هذه األمة      - وأن القرآن  .. اجلماعة أن تقوم به   

صورة جتعل من احلتم على كل من يريد إعادة بنـاء هـذه األمـة               . صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة    
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ومنـهجا  ،  أن يتخذ من هذا القرآن منهجا لدعوته      ،  جديد بتبعاا ودورها  لتنهض من   ،  وإحياءها وبعثها 
والقرآن حاضر ألداء دوره الذي      .. ومنهجا لكل خطوة يف طريق اإلحياء والبعث وإعادة البناء        ،  حلركته

ال تنقضي عجائبه وال خيلق على      . وهو خطاب اهللا الباقي للنفس البشرية يف كل أطوارها        . أداه أول مرة  
الذي جاهد به الكفار واملنـافقني وأهـل الكتـاب           ع كما يقول عنه أعرف الناس به      .. الردكثرة  

  .. وأقام به هذه األمة املتفردة يف تاريخ الناس أمجعني؛ املنحرفني
|     |     | 

 ِإن تبدواْ   148عا عِليما   الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل ِإالَّ من ظُِلم وكَانَ اللّه سِمي            + 
 ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللِّه ورسـِلِه       149خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُواْ عن سوٍء فَِإنَّ اللّه كَانَ عفُوا قَِديرا             

ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَن يتِخـذُواْ بـين   ويِريدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُونَ نؤِمن ِببعٍض  
 والَِّذين آمنـواْ    151 أُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ حقا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا          150ذَِلك سِبيالً   

       أُو مهنٍد مأَح نيقُواْ بفَري لَمِلِه وسرـا          ِباللِّه وِحيما رغَفُـور كَانَ اللّهو مهورأُج ِتيِهمؤي فوس لَـِئك
 يسأَلُك أَهلُ الِْكتاِب أَن تنزلَ علَيِهم ِكتابا من السماء فَقَد سأَلُواْ موسى أَكْبر ِمن ذَِلك فَقَالُواْ                 152

ِعقَةُ ِبظُلِْمِهم ثُم اتخذُواْ الِْعجلَ ِمن بعِد ما جاءتهم الْبينات فَعفَونا عـن      أَِرنا اللِّه جهرةً فَأَخذَتهم الصا    
 ورفَعنا فَوقَهم الطُّور ِبِميثَاِقِهم وقُلْنا لَهم ادخلُواْ الْباب سجدا          153ذَِلك وآتينا موسى سلْطَانا مِبينا      

 فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم بآياِت      154 لَهم الَ تعدواْ ِفي السبِت وأَخذْنا ِمنهم ميثَاقًا غَِليظًا           وقُلْنا
الَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِلـيالً     اللِّه وقَتِلِهم اَألنِبياء ِبغيِر حق وقَوِلِهم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم فَ             

 وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مـريم         156 وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتانا عِظيما        155
ختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك منه ما لَهم ِبـِه         رسولَ اللِّه وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَـِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين ا           

 وِإن 158 بل رفَعه اللّه ِإلَيِه وكَانَ اللّه عِزيزا حِكيمـا        157ِمن ِعلٍْم ِإالَّ اتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقينا         
 فَِبظُلٍْم مـن الَّـِذين   159ِه ويوم الِْقيامِة يكُونُ علَيِهم شِهيدا من أَهِل الِْكتاِب ِإالَّ لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موتِ    

 وأَخِذِهم الربا وقَد نهواْ     160هادواْ حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثريا            
 لَّـِكِن الراِسخونَ ِفـي     161الناِس ِبالْباِطِل وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين ِمنهم عذَابا أَِليما        عنه وأَكِْلِهم أَموالَ    

الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصـالَةَ والْمؤتـونَ                 
 ِإنا أَوحينا ِإلَيـك كَمـا       162ةَ والْمؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر أُولَـِئك سنؤِتيِهم أَجرا عِظيما          الزكَا

              و قُـوبعيو قـحإْساِعيلَ ومِإسو اِهيمرا ِإلَى ِإبنيحأَوِدِه وعِمن ب نيِبيالنوٍح وا ِإلَى ننيحاِط  أَوـباَألس
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 ورسالً قَد قَصصناهم علَيـك      163وِعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا         
ِرين ِلـئَالَّ    رسالً مبشِرين ومنـذِ    164ِمن قَبلُ ورسالً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكِْليما           

 لَّـِكِن اللّه يشهد ِبما أَنزلَ      165يكُونَ ِللناِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللّه عِزيزا حِكيما            
واْ وصدواْ عن سـِبيِل   ِإنَّ الَِّذين كَفَر166ِإلَيك أَنزلَه ِبِعلِْمِه والْمآلِئكَةُ يشهدونَ وكَفَى ِباللِّه شِهيدا       

 ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُِن اللّه ِليغِفر لَهم والَ ِليهِديهم طَِريقاً             167اللِّه قَد ضلُّواْ ضالَالً بِعيدا      
 يا أَيها الناس قَد جاءكُم      169ِه يِسريا    ِإالَّ طَِريق جهنم خاِلِدين ِفيها أَبدا وكَانَ ذَِلك علَى اللّ          168

الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم فَآِمنواْ خيرا لَّكُم وِإن تكْفُرواْ فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَـانَ                 
  _170اللّه عِليما حِكيما 

|     |     | 
ينشئها من اموعات املسلمة اليت التقطها اإلسالم من        . نشى ء أمة جديدة   لقد كان هذا القرآن ي    

 - وليسـلمها ؛  إىل القمة السامقة  ،  ليأخذ بيدها يف املرتقى الصاعد    ؛  سفوح اجلاهلية اليت كانت يم فيها     
  .. وحيدد هلا دورها الضخم يف هذه القيادة؛ بعد أن تكمل نشأا قيادة البشرية

ورفـع  ؛  وتطهري جو اتمع الذي تعيش فيه     ؛  لبناء تطهري ضمائر هذه اجلماعة     ومن بني عوامل ا   
 . املستوى اخللقي والنفسي الذي تستوي عليه

بقدر تفوقها  ؛  تفوقت يف أخالقها الفردية واالجتماعية    ؛   وحينما بلغت تلك اجلماعة هذا املستوى     
؛  ا يف األرض ما قدر أن يصـنعه        وعندئذ صنع اهللا   .. على سائر أهل األرض   ؛  يف تصورها االعتقادي  

وأمينة علـى قيـادة البشـرية    ؛ وقائده للبشرية الضالة إىل النور واهلدى    ؛  وأقامها حارسة لدينه ومنهجه   
  .. وإرشادها

فكانت قيادا للبشرية أمـرا     ؛   وحينما تفوقت يف هذه اخلصائص تفوقت على كل أهل األرض         
ومن هذا الوضع املمتاز تفوقـت كـذلك يف العلـم           ..  وقائما على أسسه الصحيحة   ؛  طبيعيا وفطريا 

وكان هذا التفوق األخري مثرة للتفوق األول يف املسـتوى االعتقـادي            . واحلضارة واالقتصاد والسياسة  
 . وهذه هي سنة اهللا يف األفراد واجلماعات. واالخالقي

 :  وطرف من هذا التطهري للنفس واتمع يتمثل يف هاتني اآليتني
إن تبـدوا   . وكان اهللا مسيعا عليمـا     - إال من ظلم   - ب اهللا اجلهر بالسوء من القول     ال حي  " 

  ..  " فإن اهللا كان عفوا قديرا، خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء
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ورب كلمة  . ويف حاجة إىل آداب اجتماعية تتفق مع هذه احلساسية        ،   إن اتمع شديد احلساسية   
ولكن  .. ورب شائعة عابرة مل يرد قائلها ا إال فردا من الناس          ؛  راءهاعابرة ال حيسب قائلها حسابا ملا و      

وتتجاوز الفرد املقصود   ؛  هذه وتلك تترك يف نفسية اتمع ويف أخالقه ويف تقاليده ويف جوه آثارا مدمرة             
 . إىل اجلماعة الكبرية

كن هناك حترج   سهل على اللسان ما مل ي      - يف أية صورة من صوره     -  واجلهر بالسوء من القول   
كثريا ما يدمر    .. وشيوع هذا السوء كثريا ما يترك آثارا عميقة يف ضمري اتمع          . يف الضمري وتقوى هللا   

وكثريا ما يزين ملـن يف نفوسـهم        . الثقة املتبادلة يف هذا اتمع فيخيل إىل الناس أن الشر قد صار غالبا            
،  ألن السوء قد أصبح ديدن اتمع الشائع فيه        أن يفعلوه ،  ولكنهم يتحرجون منه  ،  استعداد كامن للسوء  

، وكثريا ما يذهب ببشاعة السوء بطـول األلفـة        ! وهم ليسوا بأول من يفعل    ،  فال حترج إذن وال تقيه    
خفت حدة اسـتقباحه    ،  حىت إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره      ؛  فاإلنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة     

 . وال تثور للتغيري على املنكر - بل أن ترى - عوسهل على النفوس أن تسم؛ واالمشئزاز منه
وقد يكونـون منـه      -  ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم            

فإن الربيء قد يتقول عليه مع      ،  وحني يصبح اجلهر ا هينا مألوفا     ؛  ولكن قالة السوء حني تنتشر     - أبرياء
ويسقط احلياء النفسي واجلتماعي الذي مينـع       ؛  ج من فرية أو اام    وخيتلط الرب بالفاجر بال حتر    ؛  املسيء

 . والذي يعصم الكثريين من اإلقدام على السوء؛ األلسنة من النطق بالقبيح
؛ وينتهى احنـالال اجتماعيـا     - سبا وقذفا  -  إن اجلهر بالسوء يبدأ يف أول األمر اامات فردية        

وتنعدم فيها الثقة بني بعض     ؛  عضهم لبعض أفرادا ومجاعات   تضل فيها تقديرات الناس ب    ؛  وفوضى أخالقية 
 . والكتها األلسنة بال حترج؛ وقد شاعت االامات؛ الناس وبعض

وأن يقتصر حق اجلهر ا علـى       .  لذلك كله كره اهللا للجماعة املسلمة أن تشيع فيها قالة السوء          
 !  ما وقع عليه منه من الظلميف حدود؛ يدفعه بكلمة السوء يصف ا الظامل؛ من وقع عليه ظلم

  ..  " –إال من ظلم  - ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول " 
ويشمل ما تعرب عنه املصطلحات القانونيـة بالسـب          -  ففي هذه احلالة يكون الوصف بالسوء     

هريا وتش؛  وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته        ،  ودفعا لعدوان ،  انتصارا من ظلم   - والقذف
وليخشى الظـامل عاقبـة   ؛ وليضرب على يد الظامل؛ لينتصف اتمع للمظلوم؛  بالظلم والظامل يف اتمع   

من الشخص الذي وقـع عليـه    - واجلهر بالسوء عندئذ يكون حمدد املصدر .. فيتردد يف تكراره،  فعله
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ص بذاته هو الذي وقع     موجها إىل شخ   - فهو الظلم املعني الذي يصفه املظلوم      - حمدد السبب  - الظلم
ويكون حتقيق العدل والنصـفة هـو       ؛  عندئذ يكون اخلري الذي يتحقق ذا اجلهر مربرا له         .. منه الظلم 

  .. اهلدف ال مطلق التشهري
وأذن ؛  فإذا ظلموا مل يستحقوا هـذه احلمايـة        - ما مل يظلموا   -  إن اإلسالم حيمي مسعة الناس    

وكان هذا هو االستثناء الوحيد من كف األلسنة عـن كلمـة   ؛  هللمظلوم أن جيهر بكلمة السوء يف ظامل      
 . السوء

وحرصه على األخـالق    ،   وهكذا يوفق اإلسالم بني حرصه على العدل الذي ال يطيق معه الظلم           
  .. الذي ال يطيق معه خدشا للحياء النفسي واالجتماعي

 :  ويعقب السياق القرآين على ذلك البيان هذا التعقيب املوحي
  ..  " وكان اهللا مسيعا عليما " 

ال حيـب اهللا اجلهـر      :  " بعد ما ربطه يف البداية حبب اهللا وكرهه       ،   لريبط األمر يف النهاية باهللا    
السميع ،  هللا،  وتقدير القول واالام  ،  وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث       .  ..  " بالسوء
 . عليه الصدورالعليم مبا وراءه مما تنظوي ، ملا يقال

إمنا يوجـه إىل اخلـري      ؛   مث ال يقف السياق القرآين عند احلد السليب يف النهي عن اجلهر بالسوء            
، ويلوح بصفة اهللا سبحانه يف العفو وهو قادر على األخـذ          ؛  ويوجه إىل العفو عن السوء    ؛  اإلجيايب عامة 

 : ليتخلق املؤمنون بأخالق اهللا سبحانه فيما ميلكون وما يستطيعون
  ..  " فإن اهللا كان عفوا قديرا، إن تبدوا خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء " 

يف أول درجـة     ..  وهكذا يرتفع املنهج التربوي بالنفس املؤمنة واجلماعة املسلمة درجة أخرى         
ويرخص ملن وقع عليه الظلم أن ينتصف أو يطلب         . للجهر بالسوء  - سبحانه - حيدثهم عن كراهة اهللا   

ويف الدرجة الثانية يرتفع م جيمعا إىل        .. ومما وقع عليه من الظلم    ،  باجلهر بالسوء فيمن ظلمه   ،  النصف
 - أن تعفو وتصفح   - وهي متلك أن تنتصف من الظلم باجلهر       - ويرتفع بالنفس اليت ظلمت   ؛  فعل اخلري 

وهي أرفـع   ؛  ماحةفريتفع على الرغبة يف االنتصاف إىل الرغبة يف الس         - عن مقدرة فال عفو بغري مقدرة     
  .. وأصفى
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 ويؤدي دوره يف تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه       .  عندئذ يشيع اخلري يف اتمع املسلم إذا أبدوه       
. فال يكون للجهر بالسوء جمال    ،  وعندئذ يشيع العفو بني الناس     - فاخلري طيب يف السر طيب يف العلن       -

وعلى أن يكـون ختلقـا      ؛  فس ال عن مذلة العجز    على أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن مساحة الن         
 : الذي يقدر ويعفو، بأخالق اهللا
 .  " فإن اهللا كان عفوا قديرا " 

مث ينتقـل منـها إىل      ! بصفة عامة  " الذين أوتوا الكتاب   "  بعد ذلك يأخذ السياق يف جولة مع      
على مرمي   - إفكا وتانا  - واليهود جيهرون بالسوء   .. وإىل النصارى يف الشوط اآلخر    ،  اليهود يف شوط  

فترتبط هذه اجلولة بذلك البيان الـذي تتضـمنة         ؛  ويأيت ذكر هذا اجلهر يف ثنايا اجلولة       - وعلى عيسى 
 . اآليتان السابقتان يف السياق

والـيت  .  واجلولة كلها طرف من املعركة اليت خاضها القرآن مع أعداء اجلماعة املسلمة يف املدينة             
  .. سورة ويف سوريت البقرة وآل عمران أطراف أخرىسلفت منها يف هذه ال

 :  فنأخذ يف استعراضها هنا كما وردت يف السياق القرآين
|     |     | 

نؤمن ببعض  : ويقولون؛  ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله     ؛  إن الذين يكفرون باهللا ورسله     " 
وأعتدنا للكـافرين   ،  افرون حقا أولئك هم الك  . ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال     ؛  ونكفر ببعض 

؛ أولئك سوف يؤتيهم أجـورهم    ،  ومل يفرقوا بني أحد منهم    ،  والذين آمنوا باهللا ورسله   . عذابا مهينا 
 .  " وكان اهللا غفورا رحيما

كمـا كـان   ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة حممـد ؛  لقد كان اليهود يدعون اإلميان بأنبيائهم  
 . وينكرون رسالة حممد كذلك - فضال عن تأليهه - ىالنصارى يقفون بإميام عند عيس

ويقرر التصور اإلسالمي الشامل الكامل عن اإلميان باهللا        ؛   وكان القرآن ينكر على هؤالء وهؤالء     
وـذا الشـمول كـان      . وبدون تفريق كذلك بني رسله مجيعا     ؛  بدون تفريق بني اهللا ورسله    ؛  ورسوله

؛ ألنه هو الـذي يتفـق مـع وحدانيـة اهللا          ،  هللا من الناس غريه   الذي ال يقبل ا    " الدين " اإلسالم هو 
 . ومقتضيات هذه الوحدانية
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وتوحيد رسـله   ،   إن التوحيد املطلق هللا سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر            
 وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانيـة اهللا يف             .. الذين محلوا هذه األمانة للناس    

هو هـو ال يـتغري يف       ،  فدين اهللا للبشر ومنهجه للناس    . وسوء تصور ملقتضيات هذه الوحدانية    ؛  احلقيقة
 . أساسه كما أنه ال يتغري يف مصدره

 ]بأن يؤمنوا باهللا ويكفروا بالرسـل  [  لذلك عرب السياق هنا عمن يريدون التفرقة بني اهللا ورسله        
 عرب عن هؤالء وهؤالء بأم     ]وا ببعضهم ويكفروا ببعضهم     بأن يؤمن [  وعمن يريدون التفرقة بني الرسل    

كفرا ،  وتفرقتهم بني بعض رسله وبعض    ،  وعد تفرقتهم بني اهللا ورسله    ،   " الذين يكفرون باهللا ورسله   " 
 . باهللا وبرسله

ووحدانيته تقتضي وحدة    - سبحانه - اإلميان باهللا إميان بوحدانيته    ..  إن اإلميان وحدة ال تتجزأ    
ويقتضي وحدة الرسل الـذين     . على أساسه  - كوحدة -  الذي ارتضاه للناس لتقوم حيام كلها      الدين

ووحـدة املوقـف     - ال من عند أنفسهم وال يف معزل عن إرادته ووحيه          - جاءوا ذا الدين من عنده    
نـون  وإن حسب أهله أم يؤم    ؛  إال بالكفر املطلق  . وال سبيل إىل تفكيك هذه الوحدة      .. جتاههم مجيعا 

  .. أمجعني .. وكان جزاؤهم عند اهللا أن أعد هلم العذاب املهني! ببعض ويكفرون ببعض
  ..  " وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أولئك هم الكافرون حقا " 
بـال  ؛  فهم الذين يشتمل تصورهم االعتقادي على اإلميان باهللا ورسله مجيعـا           " املسلمون "  أما

ما مل يقـع     - وكل الديانات السماوية عندهم حق    ؛  وضع اعتقاد واحترام  فكل الرسل عندهم م   . تفرقة
وهم  - إذ أن الدين وحدة   ،  وإن بقي فيها جانب مل حيرف     ،  فيها التحريف فال تكون عندئذ من دين اهللا       

ووضع حليام منهجا   ؛  ارتضى للناس دينا واحدا   ،  إهلا واحدا  : - كما هو يف حقيقته    - يتصورون األمر 
 - يف حسهم  - وموكب اإلميان . سل رسله إىل الناس ذا الدين الواحد وهذا املنهج الواحد         وأر،  واحدا

صـلوات اهللا وسـالمه      - يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخوام من الرسل        ،  موصول
وهم ورثة  ،  وهم محلة هذه األمانة الكربى    ؛  ونسبهم هم إىل هذا املوكب املوصول عريق       - عليهم مجيعا 

وإليهم وحدهم انتـهى    . ال تفرقة وال عزلة وال انفصام      .. ذا اخلري املوصول على طول الطريق املبارك      ه
 . وليس وراء ما عندهم إال الباطل والضالل. مرياث الدين احلق
الـذين   " املسـلمون  " وهـؤالء هـم   . الذي ال يقبل اهللا غريه من أحد       " اإلسالم "  وهذا هو 

 : ويستحقون منه املغفرة والرمحة فيما قصروا فيه،  ما عملوايستحقون األجر من اهللا على
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  ..  " وكان اهللا غفورا رحيما، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم " 
ألن هذا التوحيد هو األساس     ،   واإلسالم إمنا يتشدد هذا التشدد يف توحيد العقيدة يف اهللا ورسله          

غري متروك للتعـدد    ،  ساس الالئق بوجود منظم   كما أنه هو األ    - سبحانه - الالئق بتصور املؤمن إلهله   
وألنه . وألنه هو العقيدة الالئقة بإنسان يرى وحدة الناموس يف هذا الوجود أينما امتد بصره             . والتصادم

ويف حزب واحـد    ،  يقف أمام صفوف الكفر   ،  هو التصور الكفيل بضم املؤمنني مجيعا يف موكب واحد        
 - لصف الواحد ليس هو صف أصحاب االعتقادات احملرفـة      ولكن هذا ا   .. يقف أمام أحزاب الشيطان   
  .. إمنا هو صف أصحاب اإلميان الصحيح والعقيدة اليت مل يدخلها احنراف - ولو كان هلا أصل مساوي

 " خري أمة أخرجـت للنـاس     "  " املسلمون " وكان " . الدين " هو " اإلسالم "  ومن مث كان  
وال كل من   ،  ال كل من ولد يف بيت مسلم      . املون ذه العقيدة  الع،  املسلمون املعتقدون عقيدة صحيحة   

 ! الك لسانه كلمة اإلسالم
، ويفرقون بني بعض الرسـل وبعـض      ،   ويف ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بني اهللا ورسله         

ـ ، مفرقني للوحدة اليت مجعها اهللا    ،  منقطعني عن موكب اإلميان    ان منكرين للوحدانية اليت يقوم عليها اإلمي
 . باهللا

|     |     | 
فيمـا  ،  وبعد تركيز تلك القاعدة األساسية يف التصور اإلسالمي عن حقيقة اإلميان وحقيقة الكفر            

ويف جمـال اجلهـر     ،  يأخذ يف استعراض بعض مواقف اليهود يف هذا اال         .. يتعلق بالرسل والرساالت  
وتعنتهم يف طلـب اآليـات      ،  ورسالته ع منددا مبوقفهم من النىب   ،  بالسوء الذي بدى ء به هذا الدرس      

مث  - عليه السـالم  - ويقرن بني موقفهم هذا وما كان هلم من مواقف مع نبيهم موسى        ،  واألمارات منه 
 .. فإذا هم جبلة واحدة يف أجياهلم املتتابعة      ،  وأمه مرمي  - عليه السالم  - مع رسول اهللا من بعده عيسى     

واجليـل   .. واجليل الذي واجه عيسى عليه السالم     ،  ع سولوالسياق يوحد بني اجليل الذي يواجه الر      
 : ويكشف عن هذه اجلبلة، ليؤكد هذا املعىن، الذي واجه موسى كذلك من قبل

، فقد سألوا موسى أكرب من ذلك      .. يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء         " 
؛ ا العجل من بعد ما جـاءم البينـات        مث اختذو ،  فأخذم الصاعقة بظلمهم  ! أرنا اهللا جهرة  : فقالوا

ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا هلم ادخلوا البـاب         . وآتينا موسى سلطانا مبينا   ،  فعفونا عن ذلك  
وكفـرهم  ،  فبما نقضهم ميثاقهم  . وأخذنا منهم ميثاقا غليظا   ؛  ال تعدوا يف السبت   : وقلنا هلم ؛  سجدا
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بل طبع اهللا عليها بكفرهم فال يؤمنون        - قلوبنا غلف : موقوهل،  وقتلهم األنبياء بغري حق   ،  بآيات اهللا 
إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول       : وقوهلم. وبكفرهم وقوهلم على مرمي تانا عظيما      - إال قليال 

، ما هلم به من علـم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه؛ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم  ! اهللا
وإن من أهل الكتاب إال     . وكان اهللا عزيزا حكيما   ،  بل رفعه اهللا إليه   ،  ا قتلوه يقينا  وم،  إال اتباع الظن  

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات        - ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا        
وأكلهم أموال النـاس     - وقد وا عنه   - وأخذهم الربا ،  وبصدهم عن سبيل اهللا كثريا    ،  أحلت هلم 

  "  .. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، الباطلب
،  لقد وقف اليهود يف اجلزيرة من اإلسالم ونيب اإلسالم ذلك املوقف العدائي املتعنت املكشـوف       

واستعرضنا ألوانـا منـه يف      ،  الذي وصفه القرآن تفصيال   ،  وكادوا له ذلك الكيد املبيت املستمر العنيد      
وهذا الذي تقصـه     - يف اجلزء اخلامس   -  هذه السورة كذلك من قبل     ويف،  سوريت البقرة وآل عمران   

 . اآليات هنا لون آخر
كتاب خمطوط يرتله عليهم من      .. أن يأتيهم من السماء    ع  إم يتعنتون فيطلبون إىل رسول اهللا     

 : السماء جمسما يلمسونه بأيديهم
 :  " يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء " 
يف مواجهـة    - ويقص عليه وعلى اجلماعة املسـلمة     . اإلجابة عن نبيه   - سبحانه - توىل اهللا  وي

الذي يزعمون أـم    - عليه السالم  - صفحة من تارخيهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى        - اليهود
 ! ويرفضون التصديق بعيسى من بعده ومبحمد؛ يؤمنون به

إمنا هي جبلتهم مـن  ، ت طابع هذا اجليل وحده منهموليس؛  إن هذه اجلبلة ليست جديدة عليهم  
 . قدمي

إم هم هم غلظ حس فال يدركون        - نبيهم وقائدهم ومنقذهم   -  إم هم هم من عهد موسى     
وهم هم كفرا وغـدرا   .. وهم هم تعنتا وإعناتا فال يسلمون إال حتت القهر والضغط         .. إال احملسوسات 

وهم هم قحـة     - ال مع الناس وحدهم ولكن مع رم كذلك        - فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم    
وهم هـم طمعـا يف       .. وال يتورعون كذلك عن اجلهر بالنكر     ؛  فال يعنيهم أن يتثبتوا من قول     ؛  وافتراء

  .. وإعراضا عن أمر اهللا وعما عنده من ثواب؛ وأكال ألموال الناس بالباطل؛ عرض الدنيا
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على ما كان يقتضيه املوقف ملواجهة      ،  ا وتنوع اجتاهاا  وتدل قو ؛  إا محلة تفضحهم وتكشفهم   
وهو هو خبث الكيد الذي مـا يزالـون    .. خبث الكيد اليهودي لإلسالم ونيب اإلسالم يف ذلك األوان     

 . يزاولونه ضد هذا الدين وأهله حىت اآلن
  .. .  " يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء " 

 : وال غرابة فيه وال عجب منه؛ التعنت فال عليك من هذا 
 .  " أرنا اهللا جهرة: فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا " 

وتـوقظ  ؛   ومل تبلغ اآليات البينات اليت أظهرها اهللا هلم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسـهم               
وهـو  ! عيانا - نهسبحا - فإذا هم يطلبون رؤية اهللا    ؛  وجدام وتقود قلوم إىل الطمأنينة واالستسالم     

 . أو فيه استعداد لإلميان؛ مطلب طابعة التبجح الذي ال يصدر عن طبع خالطته بشاشة اإلميان
  ..  " فأخذم الصاعقة بظلمهم " 

كما ؛  وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السالم وضراعته إىل ربه        ؛  عفا عنهم  - سبحانه -  ولكن اهللا 
ألكنا . رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي      : قال،  لرجفةفلما أخذم ا   " ورد يف السورة األخرى   

أنت ولينا فـاغفر لنـا      . إن هي إال فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشاء          ؟  مبا فعل السفهاء منا   
  " .  .. . إنا هدنا إليك. واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة. وارمحنا وأنت خري الغافرين

 .  " – بعد ما جاءم البينات من - مث اختذوا العجل " 
من نسـاء املصـريني      - حيلة - مما كانوا قد أخذوه   ،  الذي صاغه هلم السامري   ،   عجل الذهب 

، ويتخذونه إهلا يف غيبة موسى عنهم يف مناجاة ربـه         ؛  فإذا هم يعكفون عليه    - وهم خارجون من مصر   
 . ليرتل عليه األلواح فيها هدى ونور، يف املوعد الذي حدده له

  ..  " فعفونا عن ذلك " 
 : ال يفلح معهم إال القهر واخلوف.  ولكن اليهود هم اليهود

. ادخلوا الباب سجدا  : وقلنا هلم . ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم   . وآتينا موسى سلطانا مبينا    " 
  ..  " وأخذنا منهم ميثاقا غليظًا. ال تعدوا يف السبت: وقلنا هلم

فشـريعة اهللا   ،  الشريعة اليت تضمنتها األلواح    - يف الغالب  -  موسى هو   والسلطان الذي آتاه اهللا   
وما جعل فيها من سطوة علـى  ؛  وكل شريعة غري شريعة اهللا ما أنزل اهللا ا من سلطان          ؛  سلطان من اهللا  
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وال تنفذها إال حتت عني     ،  لذلك تستهني القلوب بالشرائع والقوانني اليت يسنها البشر ألنفسهم        . القلوب
  .. وهلا يف النفس مهابة وخشية؛ فأما شريعة اهللا فالقلوب ختضع هلا وختنع. يب وسيف اجلالدالرق

وهنا جاءهم القهر    ..  ولكن اليهود الذين ال تستشعر قلوم اإلميان أبوا االستسالم ملا يف األلواح           
ددهم بـالوقوع   ؛  إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم      . املادي الذي يناسب طبيعتهم الغليظة    

وما كتب عليهم من التكاليف     ؛  إذا هم مل يستسلموا ومل يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم اهللا من العهد           ؛  عليهم
 .. مؤكدا وثيقا  .. ميثاقا غليظا  .. وأعطوا امليثاق ؛  وأخذوا العهد ؛  عندئذ فقط استسلموا   .. يف األلواح 

وغلـظ القلـب الـذي يف       ،  رفوع فوقهم ليتناسق املشهد مع غلظ الصخر امل      - ذه الصفة  - يذكره
إىل جانب التناسق معىن اجلسامة والوثاقة واملتانة على طريقة القرآن الكـرمي يف              - مث يعطي ،  صدورهم

 . )1(وبالتخييل احلسي والتجسيم ، التعبري بالتصوير
ون وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يك      . أن يدخلوا بيت املقدس سجدا    :  وكان يف هذا امليثاق   

 . هلم عيدا
متلصوا من امليثاق الغلـيظ     ،  وغياب القهر هلم  ؛  إم مبجرد ذهاب اخلوف عنهم    ؟  ولكن ماذا كان  

وال ،  إن قلوبنا ال تقبل موعظـة     : وتبجحوا فقالوا . وقتلوا أنبياءه بغري حق   ،  وكفروا بآيات اهللا  ،  فنقضوه
خرى اليت يقصها اهللا سبحانه علـى       وفعلوا كل األفاعيل األ   ! ألا مغلفة دون كل قول    ،  يصل إليها قول  

  .. يف سياق هذه اآليات - يف مواجهة اليهود - رسوله وعلى املسلمني
 .. وقوهلم قلوبنا غلف  ،  وقتلهم األنبياء بغري حق   ،  وكفرهم بآيات اهللا  ،  فبما نقضهم ميثاقهم   " 

 "  . 
إما  ع لى دعوة الرسول  وهي القولة اليت كانوا جييبون ا ع       ..  " قلوبنا غلف :  "  وعند قوهلم 

، وتبجحا بالتكذيب وعدم اإلصغاء   ،  وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم    ،  تيئيسا له من إميام واستجابتهم    
 : عند قوهلم هذا ينقطع السياق للرد عليهم .. وإما هذا وذلك معا

  " –فال يؤمنون إال قليال  - بكفرهم - بل طبع اهللا عليها " 
فإذا هي صـلدة    ،  إمنا هم كفرهم جر عليهم أن يطبع اهللا على قلوم         . عها فهي ليست مغلفة بطب   

ممـن مل   ،  إال قلـيال  ،  فال يقع منه اإلميـان    ،  ال تستشعر نداوة اإلميان وال تتذوق حالوته      ،  جامدة مغطاة 

                                                 
 " . دار الشروق " التصوير الفين يف القرآن :  يراجع كتاب)1(
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 فهداهم اهللا إليه  ،  أي أولئك الذين فتحوا قلوم للحق واستشرفوه      . أن يطبع اهللا على قلبه    ،  يستحق بفعله 
وأسد بن  ،  وأسد بن سعية  ،  وثعلبة بن سعية  ،  كعبد اهللا بن سالم   . وهم قلة قليلة من اليهود    . ورزقهم إياه 

  .. عبيداهللا
يعود السياق إىل تعداد األسباب اليت استحقوا عليها ما استحقوا         ،   وبعد هذا االستدراك والتعقيب   
 ! لتكون يف انتظارهم يف اآلخرة، يئتها هلمومن إعداد النار و، من حترمي بعض الطيبات عليهم يف الدنيا

 وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا        . وبكفرهم وقوهلم على مرمي تانا عظيما      " 
 "  . .. 

ومـا   - فقد ذكرها عند قتلهم األنبياء بغري حق .  ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكرام      
وقد قالوا  . وذكرها هنا مبناسبة قوهلم على مرمي تانا عظيما        - الواقعيقتل نيب حبق أبدا فهي حال لتقرير        

لعنـة اهللا    - فرموها بالزنا مع يوسف النجـار     ! على مرمي الطاهرة ذلك املنكر الذي ال يقوله إال اليهود         
قتلنـا املسـيح    : وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون    ،  مث تبجحوا بأم قتلوا املسيح وصلبوه     ! عليهم

 ! يسى بن مرمي رسول اهللاع
 : وتقرير احلق فيها،  وحني يصل السياق إىل هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها

ما هلم به من    ؛  وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه      ،  ولكن شبه هلم  ،  وما قتلوه وما صلبوه    " 
  ..  " ا حكيماوكان اهللا عزيز، بل رفعه اهللا إليه. وما قتلوه يقينا. علم إال اتباع الظن

كما خيبط فيهـا النصـارى    - قضية خيبط فيها اليهود،  إن قضية قتل عيسى عليه السالم وصلبه   
فيقررون له هذه الصفة على     ،  إنه رسول اهللا  : إم قتلوه ويسخرون من قوله    : فاليهود يقولون  - بالظنون

يسـكت   " التاريخ " و. ة أيام ولكنه قام بعد ثالث   ،  إنه صلب ودفن  : والنصارى يقولون ! سبيل السخرية 
 ! عن مولد املسيح وايته كأن مل تكن له يف حساب

؛ فلقد تتابعت األحـداث سـراعا      .. وما من أحد من هؤالء أو هؤالء يقول ما يقول عن يقني           
إال ما يقصـه رب   .. وتضاربت الروايات وتداخلت يف تلك الفترة حبيث يصعب االهتداء فيها إىل يقني      

  .. العاملني
كلـها   ..  واألناجيل األربعة اليت تروي قصة القبض على املسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامتـه            

كانت كلها اضطهادا لديانته ولتالميذه يتعذر معه حتقيق األحداث يف          ؛  كتبت بعد فترة من عهد املسيح     
بعة اخـتريت  ولكن هذه األناجيل األر. وقد كتبت معها أناجيل كثرية  .. جو السرية واخلوف والتشريد   
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ألسباب ليست كلـها فـوق مسـتوى        ؛  واعترف ا ،  واعتربت رمسية ؛  قرب اية القرن الثاين للميالد    
 ! الشبهات

وهو خيالف األناجيل   . إجنيل برنابا :  ومن بني األناجيل اليت كتبت يف فترة كتابة األناجيل الكثرية         
 : فيقول، يف قصة القتل والصلب، األربعة املعتمدة

فلذلك . مسع يسوع دنو جم غفري    ،  من احملل الذي كان فيه يسوع     ،  نت اجلنود مع يهوذا   وملا د  " 
أمر جربيل وميخائيـل    ،  فلما رأى اخلطر على عبده    . وكان األحد عشر نياما   . انسحب إىل البيت خائفا   

وأخذوا يسوع مـن    ،  فجاء املالئكة األطهار  . أن يأخذوا يسوع من العامل     .. سفراءه،  ورفائيل وأوريل 
 يف صحبة املالئكة اليت تسبح إىل األبد      ،  ووضعوه يف السماء الثالثة   ،  فحملوه،  لنافذة املشرفة على اجلنوب   ا

فأتى اهللا العجيـب  . وكان التالميذ كلهم نياما. ودخل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت أصعد منها يسوع     .. 
أما هـو  . ننا اعتقدنا أنه يسوع   حىت أ . بأمر عجيب فتغري يهوذا يف النطق ويف الوجه فصار شبيها بيسوع          

أنسـيتنا  . أنت يا سيدي معلمنا   : لذلك تعجبنا وأجبنا  . فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان املعلم        
 . )1( " إخل.. ؟  اآلن

اليت حدثت يف ظالم الليل قبل       -  وهكذا ال يستطيع الباحث أن جيد خربا يقينا عن تلك الواقعة          
 . ن فيها سندا يرجح رواية على روايةوال جيد املختلفو - الفجر

 .  " ما هلم به من علم إال اتباع الظن. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه " 
 :  أما القرآن فيقرر قراره الفصل

 .  " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم " 
  ..  " وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما " 

أم كان بالروح بعد    ؟  يل القرآن بتفصيل يف هذا الرفع أكان باجلسد والروح يف حالة احلياة            وال يد 
وهم ما قتلوه وما صلبوه وإمنا وقع القتل والصلب على من شـبه             . ومىت كانت هذه الوفاة وأين    ؟  الوفاة

 . هلم سواه
 " رى من قوله تعـاىل إال ما ورد يف السورة األخ؛  ال يديل القرأن بتفصيل آخر وراء تلك احلقيقة    

وهذه كتلك ال تعطي تفصيال عن الوفاة وال عن طبيعة هـذا             ..  " يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل     
                                                 

 . لألستاذ الشيخ حممد أبو زهرة" . حماضرات يف النصرانية :  "  نقالً عن كتاب)1(
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وال أن  ؛  ال نريد أن خنرج عن تلك الظـالل        - على طريقتنا يف ظالل القرآن     - وحنن .. التويف وموعده 
  .. إليها سبيلوليس لنا ، ليس لدينا من دليل عليها؛ نضرب يف أقاويل وأساطري

 : مع عودة السياق القرآين إىل بقية هذا االستدراك،  ونعود من هذا االستطراد
 .  " ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا؛ وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته " 

: فقال مجاعـة  " موته " باختالفهم يف عائد الضمري يف،  وقد اختلف السلف يف مدلول هذه اآلية  
وذلك علـى   - أي عيسى - قبل موته - عليه السالم - ما من أهل الكتاب من أحد إال يؤمن بعيسى        و

أي  .. وقال مجاعة وما من أهل الكتاب من أحد إال يؤمن بعيسى قبل موته             .. القول برتوله قبيل الساعة   
حيث ال ينفعه   ،  يتبني له احلق   - وهو يف سكرات املوت    - وذلك على القول بأن امليت     - موت الكتايب 

 ! أن يعلم
 "  .. إال ليؤمنن به قبـل مـوم      :  " الذي ترشح له قراءة أىب    ؛   وحنن أميل إىل هذا القول الثاين     

أن اليهود الذين   : وعلى هذا الوجه يكون املعىن     .. وأنه أهل الكتاب  ؛  فهذه القراءة تشري إىل عائد الضمري     
ما من أحد منهم    ،  إم قتلوه وصلبوه  : وقالوا،  هم به وما زالوا على كفر    - عليه السالم  - كفروا بعيسى 
فيؤمن ،  ورسالته حق ،  فريى أن عيسى حق   ،  حىت تكشف له احلقيقة عند حشرجة الروح      ،  يدركه املوت 

 . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا .. ولكن حني ال ينفعه إميان، به
وما ناهلم عليها   ؛  تعداد مناكر اليهود  مث يعود بعدها إىل     .  بذلك حيسم القرآن الكرمي قصة الصلب     

 . من اجلزاء األليم يف الدنيا واآلخرة
. وبصدهم عن سـبيل اهللا كـثريا    . فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم         " 

  ..  " وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأخذهم الربا وقد وا عنه
. والصد الكثري عن سـبيل اهللا     . الظلم: إىل ما سبق من مناكرهم هذه املنكرات اجلديدة        فيضيف  

فقد وا عنه فأصـروا      - ال عن جهل وال عن قلة تنبيه       - وأخذهم الربا . فهم ممعنون فيه ودائبون عليه    
 . بالربا وبغريه من الوسائل. وأكلهم أموال الناس بالباطل! عليه

. حرمت عليهم طيبات كانت حالال هلـم       .. مما أسلفه السياق منها   و،   بسبب من هذه املنكرات   
 . وأعد اهللا للكافرين منهم عذابا أليما
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وفضـح تعالـم وعـدم      ؛   وهكذا تتكشف هذه احلملة عن كشف طبيعة اليهود وتـارخيهم         
 ويسر ارتكـام للمنكـر    ؛  ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم     ؛  االستجابة للرسول وتعنتهم  

وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس    ! بل قتلهم والتبجح بقتلهم   . وجهرهم بالسوء يف حق األنبياء والصاحلني     
ما ينبغـي أن تعرفـه     - وتعرف اجلماعة املسلمة  . اليهود يف الصف املسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم      

وفهم للحـق   ومدى وق ؛  ووسائلهم وطرائقهم ،  عن طبيعة اليهود وجبلتهم    - األمة املسلمة يف كل حني    
يف كـل أجيـاهلم    . وللهدى ومحلته ،  فهم أعداء للحق وأهله   . يف ذاته سواء جاء من غريهم أو نبع فيهم        

غليظة ،  جاسية قلوم ؛  ألن جبلتهم عدوة للحق يف ذاته      .. مع أصدقائهم ومع أعدائهم   . ويف كل أزمام  
  .. لقوة مصلت على رقاموال يسلمون للحق إال وسيف ا! أكبادهم ال حينون رؤوسهم إال للمطرقة

. ليقصر على اجلماعة املسـلمة األوىل يف املدينـة  ،  وما كان هذا التعريف ذا الصنف من اخللق  
وإذا استنصـحته يف أمـرهم      ،  فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها    ،  فالقرآن هو كتاب هذه األمة ما عاشت      

 فدانت هلا رقـام ، أرشدها يف شأن يهودوقد أفتاها ونصح هلا و   . وإذا استرشدت به أرشدها   ؛  نصح هلا 
وهـي  ،  كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشر ذمة الصغرية       ،  مث ملا اختذته مهجورا دانت هي لليهود      .. 

! ! متبعة قول فـالن وفـالن     ! ملقية به وراءها ظهريا   ،  شاردة عن هدية   .. القرآن .. غافلة عن كتاا  
  .. حىت تثوب إىل القرآن، يهودوستبقى كذلك غارقة يف كيد يهود وقهر 
، ويقرر حسـن جـزائهم  ؛ حىت ينصف القليل املؤمن منهم،  وال يترك السياق املوقف مع اليهود     

ويقرر أن الذي هداهم إىل التصديق      ،  ويشهد هلم بالعلم واإلميان   ،  وهو يضمهم إىل موكب اإلميان العريق     
 : هو الرسوخ يف العلم وهو اإلميان ،وما أنزل من قبله ع ما أنزل إىل الرسول: بالدين كله
. وما أنزل مـن قبلـك     ،  لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك          " 

  ..  " أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر، واملؤتون الزكاة، واملقيمني الصالة
كالمها يقود إىل توحيد    .  أهله إىل اإلميان بالدين كله     كالمها يقود ،  واإلميان املنري ،   فالعلم الراسخ 

 . الدين الذي جاء من عند اهللا الواحد
لفتـة  ،   وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إىل املعرفة الصحيحة كاإلميان الذي يفتح القلب للنور            

لبشرية يف كـل  كما تصور واقع النفس ا؛ من اللفتات القرآنية اليت تصور واقع احلال اليت كانت يومذاك         
وحنـن   .. مها اللذان حيوالن بني القلب وبني املعرفة الصحيحة       ،  فالعلم السطحي كالكفر اجلاحد   . حني

جيدون أنفسهم أمام   ،  ويأخذون منه بنصيب حقيقي   ،  فالذين يتعمقون يف العلم   . نشهد هذا يف كل زمان    
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ال جييب عليها إال االعتقاد بأن      ،  ثريةأو على األقل أمام عالمات استفهام كونية ك       ؛  دالئل اإلميان الكونية  
 .. وضعت ذلـك النـاموس الواحـد   ، وذا إرادة واحدة،  هلذا الكون إهلا واحدا مسيطرا مدبرا متصرفا      

أمـا   .. وتتصل أرواحهم باهلدى  ،  يفتح اهللا عليهم   - املؤمنون - وكذلك الذين تتشوق قلوم للهدى    
فهم الذين حتول قشور العلم بينـهم وبـني إدراك          ،  اءالذين يتناوشون املعلومات وحيسبون أنفسهم علم     

وشأم شأن من   . عالمات االستفهام  - بسبب علمهم الناقص السطحي    - أو ال تربز هلم   ،  دالئل اإلميان 
وكالمها هو الذي ال جيد يف نفسه حاجة للبحث عـن طمأنينـة              .. ال فو قلوم للهدى وال تشتاق     

، اهلية فيفرق بني األديان الصحيحة اليت جاءت من عند ديان واحـد           أو جيعل التدين عصبية ج    ،  اإلميان
 . صلوات اهللا عليهم أمجعني، على أيدي موكب واحد متصل من الرسل

أولئك النفـر مـن      - أول من تعين   -  وقد ورد يف التفسري املأثور أن هذه اإلشارة القرآنية تعين         
ولكن النص عام ينطبق على كـل مـن         ،  ن قبل وذكرنا أمساءهم م   ع الذين استجابوا للرسول  ،  اليهود

 )1( .. يقوده العلم الراسخ أو اإلميان البصري، يهتدي منهم هلذا الدين
 : الذين تعينهم صفام،  ويضم السياق القرآين هؤالء وهؤالء إىل موكب املؤمنني

 .  " واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر، واملؤتون الزكاة، واملقيمني الصالة " 
 .. واإلميان باهللا واليـوم اآلخـر     ،  إقامة الصالة وإيتاء الزكاة   : صفات املسلمني اليت متيزهم    وهي  

 . وجزاء اجلميع ما يقرره اهللا هلم
  ..  " أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما " 

وقد يكون ذلك إلبراز    . تأخذ إعرابا غري سائر ما عطفت عليه       " املقيمني الصالة  "  ونالحظ أن 
وهلا نظائر يف األساليب العربية      - وأخص املقيمني الصالة   - ة يف هذا املوضع على معىن     قيمة إقامة الصال  

وهي هكذا يف سائر املصاحف وإن      . إلبراز معىن خاص يف السياق له مناسبة خاصة       ،  ويف القرآن الكرمي  
 . يف مصحف عبداهللا بن مسعود " واملقيمون الصالة:  " كانت قد وردت مرفوعة

|     |     | 

                                                 
النمساوي، وكان امسـه    " حممد أسد   "  يف الزمن احلديث     - وال نزكي على اهللا أحداً       -كر منهم    ونستطيع أن نذ   )1(

 . اإلسالم على مفترق الطرق: وهو صاحب كتاب. وقد اهتدى وأسلم، ومسى نفسه حممد أسد. ليوبولد فايس
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وموقفهم من   - واليهود منهم يف هذا املوضع خاصة      - ويستطرد السياق يف مواجهة أهل الكتاب     
وتعنتهم وهم يطلبون أمـارة علـى       ،  وتفريقهم بني الرسل  ،  وزعمهم أن اهللا مل يرسله     ع رسالة حممد 

 سنة اهللا   فهو،  وليس غريبا ،  فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعا      .. كتابا يرتله عليهم من السماء    : رسالته
اقتضـت  ؛  وكلهم رسل أرسلوا للتبشري واإلنذار    . من عهد نوح إىل عهد حممد     ،  يف إرسال الرسل مجيعا   

وكلـهم جـاءوا بـوحي     .. وإنذاره هلم قبل يوم احلساب    ،  وأخذه احلجة عليهم  ،  هذا رمحة اهللا بعبادة   
 - هم وتعنتوا فإن اهللا يشهد    وإذا أنكروا    .. فالتفرقة بينهم تعنت ال يستند إىل دليل      ؛  هلدف واحد ،  واحد

 . واملالئكة يشهدون - وكفى به شاهدا
وأوحينا إىل إبـراهيم وإمساعيـل      ،  إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده          " 

ورسال . وآتينا داود زبورا  ،  وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان    ،  وإسحاق ويعقوب واألسباط  
رسال مبشـرين    .. وكلم اهللا موسى تكليما   ،  ال مل نقصصهم عليك   قد قصصناهم عليك من قبل ورس     

  ..  " وكان اهللا عزيزا حكيما. ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل
ورسالة واحدة دى واحد    ،   فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري املوصول         

. وإمساعيل. وإبراهيم. نوح: صفوة املختارة من بني البشر    موكب واحد يضم هذه ال     .. لإلنذار والتبشري 
 .. . وموسـى . وداود. وسليمان. وهارون. ويونس. وأيوب. وعيسى. واألسباط. ويعقوب. وإسحاق

موكب من شـىت األقـوام       .. وممن مل يقصصهم عليه   ،  يف القرآن  ع وغريهم ممن قصهم اهللا على نبيه     
وال أرض  ،  ال يفرقهم نسب وال جـنس     . شىت اآلونة واألزمان  يف  . وشىت البقاع واألرضني  ،  واألجناس
. وكلهم حيمل ذلك النـور اهلـادي      . كلهم آت من ذلك املصدر الكرمي     . وال زمن وال بيئة   . وال وطن 

سـواء   .. وكلهم حياول أن يأخذ بزمام القافلة البشرية إىل ذلك النـور       . وكلهم يؤدي اإلنذار والتبشري   
: مث من جاء للنـاس أمجعـني   .. ومن جاء ملدينة ومن جاء لقطر. اء لقومومن ج. منهم من جاء لعشرية  

 . خامت النبيني ع حممد رسول اهللا
وإذا كان اهللا قد كلم موسى تكليما فهو        . فما جاء بشيء من عنده    .  كلهم تلقى الوحي من اهللا    

 الـذي ال    وهو املصدر الوحيد الصـحيح     - ألن القرآن . لون من الوحي ال يعرف أحد كيف كان يتم        
؟ ولكن مـا طبيعتـه  . فال نعلم إال أنه كان كالما   . مل يفصل لنا يف ذلك شيئا      - يرقى الشك إىل صحته   

. كل ذلك غيب من الغيب مل حيدثنا عنه القـرآن      .. . ؟    بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه      ؟  كيف مت 
 . إال أساطري ال تستند إىل برهان - يف هذا الباب - وليس وراء القرآن
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اقتضت عدالة اهللا ورمحته أن      - من قص اهللا على رسوله منهم ومن مل يقصص         - إولئك الرسل  
وينذروم ما أعده اهللا    ؛  يبعث م إىل عبادة يبشروم مبا أعده اهللا للمؤمنني الطائعني من نعيم ورضوان            

 : كل ذلك .. للكافرين العصاة من جحيم وغضب
  ..  "  الرسللئال يكون للناس على اهللا حجة بعد " 

وقد أعطى اهللا البشر من العقل ما يتدبرون بـه دالئـل            ؛   وهللا احلجة البالغة يف األنفس واآلفاق     
وتقديرا لغلبة الشهوات علـى تلـك       ،  رمحة منه بعباده   - سبحانه - ولكنه. اإلميان يف األنفس واآلفاق   

مبشرين  " ه أن يرسل إليهم الرسل    اقتضت رمحته وحكمت   - أداة العقل  - األداة العظيمة اليت أعطاها هلم    
الـيت  ،  وحياولون استنقاذ فطرم وحترير عقوهلم من ركام الشهوات       ؛  يذكروم ويبصروم  " ومنذرين

 . حتجب عنها أو حتجبها عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق
  ..  " وكان اهللا عزيزا حكيما " 

يدبر األمر كله باحلكمة ويضع كـل أمـر يف          : حكيما.  كسبوا قادرا على أخذ العباد مبا    : عزيزا
  .. والقدرة واحلكمة هلما عملهما فيما قدره اهللا يف هذا األمر وارتضاه .. نصابه

|     |     | 
أمـام حشـد مـن       " لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسـل        :  " ونقف من هذه اللفتة   

 .  ثالثا على سبيل االختصار الذي ال خيرج بنا من الظاللاإلحياءات اللطيفة العميقة وخنتار منه
قضـية   " اإلنسان " أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره يف أخطر قضايا        : أوال:  نقف منها 

بكـل مقوماـا واجتاهاـا وواقعياـا        ؛  اليت تقوم عليها حياته يف األرض من جذورها       ؛  اإلميان باهللا 
 .  مآله يف اآلخرة وهي أكرب وأبقىكما يقوم عليها؛ وتصرفاا

الذي وهبه  ،  يعلم أن العقل البشري   ،  وهو أعلم باإلنسان وطاقاته كلها     - سبحانه -  لو كان اهللا  
لوكلـه إىل   ،  يف دنياه وآخرته  ،  هو حسب هذا اإلنسان يف بلوغ اهلدى لنفسه واملصلحة حلياته         ،  لإلنسان

ويرسم لنفسه كذلك   ،   اإلميان يف األنفس واآلفاق    يبحث عن دالئل اهلدى وموحيات    ؛  هذا العقل وحده  
؛ وملا أرسل إليه الرسل على مدى التـاريخ       ؛  فتستقيم على احلق والصواب   ،  املنهج الذي تقوم عليه حياته    

 - وملا جعل حجة الناس عنده    ؛  وتبليغهم عن رم  ؛  وملا جعل حجته على عباده هي رسالة الرسل إليهم        
ولكن ملا   ..  " لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل       :  " ليهمهي عدم جميء الرسل إ     - سبحانه
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بغـري   - أن العقل الذي آتاه لإلنسان أداة قاصرة بذاا عن الوصول إىل اهلـدى             - سبحانه - علم اهللا 
وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة اإلنسانية حيقـق املصـلحة            - توجيه من الرسالة وعون وضبط    

هـذا   - سبحانه - ملا علم اهللا .. وينجي صاحبه من سوء املآل يف الدنيا واآلخرة؛ ةالصحيحة هلذه احليا  
:  " وأال يؤاخذ الناس إال بعد الرسالة والتبليـغ       ،  شاءت حكمته وشاءت رمحته أن يبعث للناس بالرسل       

 وهذه تكاد تكون إحدى البديهيات اليت تربز من هذا الـنص           ..  " وما كنا معذبني حىت نبعث رسولًا     
  .. فإن مل تكن بديهية فهي إحدى املقتضيات احلتمية .. القرآين

ويف قضـية   ؛  وما هو دوره يف قضية اإلميان واهلـدى       ؛  ما هي وظيفة هذا العقل البشري      ..  إذن
 ؟ منهج احلياة ونظامها

ومهمـة  . ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عـن الرسـول        ؛   إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة       
وينبه العقل اإلنسـاين إىل     . ويستنقذ الفطرة اإلنسانية مما يرين عليها من الركام       ،  ويبني،  ن يبلغ الرسول أ 

ومنـهج  ،  وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح     ؛  تدبر دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق       
دي إىل خـري الـدنيا      املـؤ ،  وأن يقيم له القاعدة اليت ينهض عليها منهج احلياة العملية         ؛  النظر الصحيح 

 . واآلخرة
والقبول أو  ،   وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطالن            

أي املدلوالت اللغويـة    : وبعد أن يفهم املقصود ا    ؛  بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن اهللا        - الرفض
ألنه هو ال يوافق علـى      ،  د إدراك مدلوهلا  بع - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها       - واالصطالحية للنص 

فهو إذن   .. ما استحق العقاب من اهللا على الكفر بعد البيان         - أو ال يريد أن يستجيب له     ! هذا املدلول 
ومىت فهم عقله ما املقصود ا وما املـراد         ،  ملزم بقبول مقررات الدين مىت بلغت إليه عن طريق صحيح         

  .. منها
ال  .. وتقيم له منهج النظر الصحيح    ،  وتوجهه،  مبعىن أا توقظه   .. العقل إن هذه الرسالة ختاطب     

؛ ومىت ثبت النص كان هـو احلكـم       . وبقبوهلا أو رفضها  ،  مبعىن أنه هو الذي حيكم بصحتها أو بطالا       
  .. سواء كان مدلوله مألوفا له أو غريبا عليه؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه

وما مدلوله الـذي يعطيـه      . هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص       - يف هذا الصدد   - عقلإن دور ال  
إن املدلول الصحيح للنص ال      .. وعند هذا احلد ينتهي دوره    . حسب معاين العبارة يف اللغة واالصطالح     
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ة والعقل ليس إهلا حيكم بالصـح     ،  فهذا النص من عند اهللا    . يقبل البطالن أو الرفض حبكم من هذا العقل       
 . وبالقبول أو الرفض ملا جاء من عند اهللا، أو البطالن

سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو         ..  وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثري      
ونفـي دوره يف    ،  أو ممن يريدون إلغاء العقـل      .. احلكم يف صحة أو بطالن املقررات الدينية الصحيحة       

من أن الرسالة ختاطب العقل ليـدرك        .. ق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا      والطري .. اإلميان واهلدى 
 فإذا أدرك مقرراا  . ويف شؤون احلياة كلها   ،  وترسم له املنهج الصحيح للنظر يف هذه املقررات       ؛  مقرراا

سـان  فهي ال تكلف اإلن    .. مل يعد أمامه إال التصديق والطاعة والتنفيذ       - أي إذا فهم ماذا يعين النص      -
، وهي كذلك ال تبيح له مناقشة مقرراا مىت أدرك هذه املقـررات     . العمل ا سواء فهمها أم مل يفهمها      

وقد علم أا جاءته     .. ليحكم بصحتها أو خطئها   . مناقشتها ليقبلها أو يرفضها    .. وفق مفهوم نصوصها  
 . وال يأمر إال باخلري، الذي ال يقص إال احلق. من عند اهللا

بعـد أن    - هو أال يواجه العقل مقررات الدين الصـحيحة       ،  الصحيح يف التلقي عن اهللا     واملنهج  
أو من مالحظاته    " ! املنطقية " كوا لنفسه من مقوالته   ؛  مبقررات له سابقة عليها    - يدرك املقصود ا  

نـها  ويكـون م  ،  إمنا املنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصـحيحة        .. أو من جتاربه الناقصة   ؛  احملدودة
قبل أن يضبط مبـوازين      - ومنهجها أقوم من منهجه الذايت    ؛  فهي أصح من مقرراته الذاتية    ! مقرراته هو 

إىل أية   - مىت صح عنده أا من اهللا      - ومن مث ال حياكم العقل مقررات الدين       - النظر الدينية الصحيحة  
 ! مقررات أخرى من صنعه اخلاص

  .. ه اخلاصة مقررات اهللاليحاكم مبقررات، إن العقل ليس إهلا .. 
وال حرج  ،  هذا جماله  ..  إن له أن يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص مبفهوم عقلي بشري آخر له            

 وحرية النظر . عليه يف هذا وال حجر ما دام هنالك من األصول الصحيحة جمال للتأول واألفهام املتعددة              
مكفولة للعقول البشرية يف هذا اـال        - هعلى أصوله الصحيحة وبالضوابط اليت يقررها الدين نفس        -

يف إدراك املقصـود    ،  ميلك احلجر على العقول   ،  وال شخص ،  وال سلطة ،  وليس هنالك من هيئة   . الواسع
ومىت كـان النظـر يف حـدود    ، مىت كان قابال ألوجه الرأي املتعددة   - بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه   

وهذا كذلك معىن أن هذه الرسـالة   -  مقررات الديناملأخوذ من، الضوابط الصحيحة واملنهج الصحيح   
  .. ختاطب العقل
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وال يقهره خبارقـة    ؛  مبعىن أنه خياطب العقل بقضاياه ومقرراته      .. نعم ..  إن اإلسالم دين العقل   
وخياطب العقل مبعىن أنه يصحح له منهج النظر ويـدعوه إىل تـدبر             . مادية ال جمال له فيها إال اإلذعان      

؛ لريفع عن الفطرة ركام اإللف والعـادة والـبالدة        ؛  وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق    دالئل اهلدى   
وخياطب العقل مبعىن أنه يكل إليه فهم مدلوالت النصوص اليت          . وركام الشهوات املضلة للعقل والفطرة    

لـة إدراك  فإذا وصل إىل مرح    .. وال يفرض عليه أن يؤمن مبا ال يفهم مدلولة وال يدركه          ،  حتمل مقرراته 
وليس  .. أو عدم التسليم ا فهو كافر     ،  املدلوالت وفهم املقررات مل يعد أمامه إال التسليم ا فهو مؤمن          

كما يقول من يبتغون أن جيعلوا      ،  وليس هو مأذونا يف قبوهلا أو رفضها      . هو حكما يف صحتها أو بطالا     
وخيتار منها ما   ،  ويرفض منها ما يرفض   ،  يقبليقبل من املقررات الدينية الصحيحة ما       ،  من هذا العقل إهلا   

أفتؤمنون ببعض الكتـاب وتكفـرون      :  " فهذا هو الذي يقول اهللا عنه      .. ويترك منها ما يشاء   ،  يشاء
  .. ويرتب عليه كذلك العقاب، ويرتب عليه صفة الكفر " ؟ ببعض

أو إذا  . اخلالئق األخرى أو أمر   ،  أو أمر اإلنسان  ،  حقيقة يف أمر الكون    - سبحانه -  فإذا قرر اهللا  
مـىت  . فهذا الذي قرره اهللا واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه          .. أو يف النواهي  ،  قرر أمرا يف الفرائض   

  .. أدرك املدلول املراد منه
أو مل ير الذين     ..  "  " اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن        "  إذا قال اهللا سبحانه   

واهللا خلق   ..  "  " ألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شيء حي         كفروا أن السماوات وا   
 ..  " وخلق اجلان من مارج من نـار   ،  خلق اإلنسان من صلصال كالفخار     ..  "  " كل دابة من ماء   
. فاحلق هو مـا قـال      .. عن طبيعة الكون والكائنات واألحياء واألشياء      - سبحانه - إىل آخر ما قال   

إنين ال أجـد هـذا يف    - بعد أن يفهم مدلول النصوص واملقررات اليت تنشئها   -  أن يقول  وليس للعقل 
وما قـرره  . فكل ما يبلغه العقل يف هذا معرض للخطأ والصواب .. أو يف جتاريب،  أو يف علمي  ،  مقررايت

 . ال حيتمل إال احلق والصواب - سبحانه - اهللا
يـا أيهـا     ..  "  "  أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون     ومن مل حيكم مبا   :  "  وإذا قال اهللا سبحانه   

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبـرب مـن اهللا         . الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنني          
وقـرن يف بيـوتكن وال       ..  "  " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون        ،  ورسوله

 "   .. وليضربن خبمرهن على جيون وال يبدين زينتـهن        "  ..  "   .. .تربجن تربج اجلاهلية األوىل   
: وليس للعقل أن يقـول     - سبحانه - إىل آخر ما قال يف شأن منهج احلياة البشرية فاحلق هو ما قال            .. 
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 .. أو فيما مل يأذن به اهللا ومل يشرعه للنـاس         ،  ولكنين أرى املصلحة يف كذا وكذا مما خيالف عن أمر اهللا          
 - ومـا يقـرره اهللا     .. وتدفع إليه الشهوات والرتوات   ،  اه العقل مصلحة حيتمل اخلطأ والصواب     فما ير 

  .. ال حيتمل إال الصحة والصالح - سبحانه
سـواء يف موقـف     ،  أو من منهج احلياة ونظامها    ،   وما قرره اهللا سبحانه من العقائد والتصورات      

آخـذ  : فليس للعقل أن يقول    .. مل يوقت بوقت  و؛  وكان قطعي الداللة  ،  مىت صح النص   .. العقل إزاءه 
فلو شـاء اهللا أن      .. ولكين أرى أن الزمن قد تغري يف منهج احلياة ونظامها         ؛  يف العقائد والشعائر التعبدية   

احترازا من   .. فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان         . يوقت مفعول النصوص لوقته   
إمنا يكـون    .. سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا      - ه بالنقص والقصور  ورمي علم ،  اجلرأة على اهللا  

حتت أي مقولة مـن  ،  ال يف قبول املبدأ العام أو رفضه      ؛  االجتهاد يف تطبيق النص العام على احلالة اجلزئية       
 ! مقوالت العقل يف جيل من األجيال

فـإن   ..  يف احلياة البشـرية     وليس يف شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره           
بعد أن ينضبط هو مبنهج النظر وموازينه        - املدى أمامه واسع يف تطبيق النصوص على احلاالت املتجددة        

واملدى أمامه أوسع يف املعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه           - املستقاة من دين اهللا وتعليمه الصحيح     
واالنتفاع مبا سخر اهللا له من هذا الكون ومن هذه الكائنات            ؛وطبيعة الكائنات فيه واألحياء   ؛  ومدخراته
ال كما تبتغي الشهوات واألهـواء       - يف حدود منهج اهللا    - وتنمية احلياة وتطويرها وترقيتها   ؛  واألحياء

 . )1(! اليت تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام
|     |     | 

 : وقفة أخرى "  حجة بعد الرسللئال يكون للناس على اهللا:  "  ونقف من هذه اللفتة
ومـن بعـدهم علـى       - صلوات اهللا عليهم   - نقف منها أمام التبعة العظيمة امللقاة على الرسل       

  .. وهي تبعة ثقيلة مبقدار ما هي عظيمة .. جتاه البشرية كلها - املؤمنني برساالم
فعلى . أتباعهم من بعدهم  منوطة بالرسل وب  ،   إن مصائر البشرية كلها يف الدنيا ويف اآلخرة سواء        

يف  .. ويترتب ثوام أو عقـام    ،  تقوم سعادة هؤالء البشر أو شقوم     ،  أساس تبليغهم هذا األمر للبشر    
 . الدنيا واآلخرة

                                                 
دار " قسـم األول منـه      ال" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف كتاب " الربانية  "  يراجع كذلك فصل     )1(
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حيسـون   - صلوات اهللا علـيهم  - ومن مث كان الرسل    .. ولكنه كذلك  ..  إنه أمر هائل عظيم   
وهذا هو الـذي     .. رهم حبقيقة العبء الذي ينوطه م     يبص - سبحانه - وكان اهللا . جبسامه ما يكلفون  
يـا أيهـا    :  " ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد     ..  " إنا سنلقي عليك قوال ثقيلًا    :  " يقول اهللا عنه لنبيه   

إنا سـنلقي    .. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال     . نصفه أو انقص منه قليال    . املزمل قم الليل إال قليال    
فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو        . إنا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيال      ..  "  " عليك قوال ثقيال  

وهـذا هـو    ..  " ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال. واذكر اسم ربك بكرة وأصيال  . كفورا
إين لن جيريين من اهللا     : قل:  " وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول         ع الذي يشعر به نبيه   

عامل الغيب فال يظهر علـى       ..  "  " إال بالغا من اهللا ورساالته     .. ولن أجد من دونه ملتحدا    ،  دأح
لـيعلم أن قـد      .. فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا       ،  إال من ارتضى من رسول    ،  غيبه أحدا 

  ..  " وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عددا. أبلغوا رساالت رم
 .. أمر سعادم وشـقائهم    .. أمر حيام وممام   .. أمر رقاب الناس   .. ظيم إنه األمر اهلائل الع   

اليت إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد يف الـدنيا            ،  أمر هذه البشرية   .. أمر ثوام وعقام  
ليها فتكون هلـا    وإما أال تبلغ إ   . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى يف الدنيا واآلخرة         . واآلخرة

 ! وتكون تبعة شقائها يف الدنيا وضالهلا معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ، حجة على را
ومضـوا إىل رـم     ،  فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة     - عليهم الصالة والسالم   -  فأما رسل اهللا  

قدوة ممثلة   - مع هذا  -  بلغوها ولكن،  وهم مل يبلغوها دعوة باللسان     .. خالصني من هذا االلتزام الثقيل    
سواء كانت هذه العقبات والعوائـق   .. وجهادا مضنيا بالليل والنهار إلزالة العقبات والعوائق،  يف العمل 

كمـا  . أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم يف الدين          ،  وضالالت تزين ،  شبهات حتاك 
فلم يكتـف   . ومبا أن رسالته هي خامتة الرساالت     .  األخري مبا أنه املبلغ  . خامت النبيني  ع صنع رسول اهللا  

  ..  " حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا " إمنا أزاهلا كذلك بالسنان. بإزالة العوائق باللسان
فهناك أجيال وراء أجيال جاءت      .. على املؤمنني برسالته   ..  وبقي الواجب الثقيل على من بعده     

تبعـة   - وال فكاك هلم من التبعة الثقيلـة   . بأتباعه - بعده - جيال منوط وتبليغ هذه األ   ع وجتيء بعده 
 .. إال بالتبليغ واألداء   - وتبعة استنقاذ الناس من عذاب اآلخرة وشقوة الدنيا       ؛  إقامة حجة اهللا على الناس    

ناك وه .. والناس هم الناس  ؛  فالرسالة هي الرسالة   .. وأدى ع على ذات املنهج الذي بلغ به رسول اهللا       
؛ وهناك قوى عاتية طاغية تقـوم دون النـاس ودون الـدعوة            .. ضالالت وأهواء وشبهات وشهوات   
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والناس هم  ،  والعقبات هي العقبات  ؛  املوقف هو املوقف   .. وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة     
 . الناس

بلغون ترمجة حيـة    وبالغ بالعمل حىت يكون امل    . بالغ بالبيان . وال بد من أداء   ،   وال بد من بالغ   
وإال  .. وتفنت الناس بالباطل وبالقوة   ؛  وبالغ بإزالة العقبات اليت تعترض طريق الدعوة      . واقعة مما يبلغون  

  .. فال بالغ وال أداء
تبعـة ضـالل    . وإال فهي التبعة الثقيلة    .. إنه األمر املفروض الذي ال حيلة يف النكوص عن محله         

، ومحل التبعة يف هذا كلـه ! وعدم قيام حجة اهللا عليها يف اآلخرة،  نياوشقوا يف هذه الد   ؛  البشرية كلها 
  .. وعدم النجاة من النار

 ! ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وز املفاصل؟  فمن ذا الذي يستهني ذه التبعة
  أخـرى  وإال فال جناة له يف دنيا وال يف       . إما أن يبلغ ويؤدي هكذا     " مسلم " إنه:  إن الذي يقول  

إمنـا يـؤدي   ، كل ألوان البالغ واألداء هـذه      .. مث ال يبلغ وال يؤدي     " مسلم " إنه: إنه حني يقول  .. 
وكذلك جعلنـاكم   :  " حتقق فيه قوله تعاىل   ،  بدال من أداء شهادة له    ! شهادة ضد اإلسالم الذي يدعيه    

 . )1( " أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
صـورة  ،  مث بأسرته وعشـريته   . مث ببيته وعائلته  . من أن يكون هو بذاته    ،   وتبدأ شهادته لإلسالم  

بعـد دعـوة     - وختطو شهادته اخلطوة الثانية بقيامه بدعوة األمة       .. واقعية من اإلسالم الذي يدعو إليه     
اعية واالقتصـادية   الشخصية واالجتم  .. إىل حتقيق اإلسالم يف حياا كلها      - البيت واألسرة والعشرية  

وتنتهي شهادته باجلهاد إلزالة العوائق اليت تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هـذه                .. والسياسية
وهذا وحـده    .. ومضى إىل ربه  ،  أدى شهادته لدينه   " شهيد " فإذ استشهد يف هذا فهو إذن      .. العوائق

  " . الشهيد " هو
|     |     | 

، ورعايتـه ،  وعدله،  ممثلة يف علمه  ؛  خاشعة أمام جالل اهللا وعظمته    ويف اية املطاف نقف وقفة      
  .. ذا الكائن اإلنساين الذي جيحد ويطغى .. ورمحته وبره، وفضله

                                                 
 . للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان" شهادة احلق :  "  يراجع كتاب)1(
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وما ركب يف كينونته من     ؛  وما أودعه من القوى والطاقات    ؛   نقف أمام عظمة العلم ذا الكائن     
على عظمة هـذه   .. حني مل يكله إىل عقله وحده وما رتبه على هذا العلم      . استعدادات اهلدى والضالل  

فلقد علم   .. وعلى كثرة ما يف األنفس واآلفاق من دالئل اهلدى وموجبات اإلميان          ؛  األداة اليت وهبها له   
وأن الدالئل املبثوثة يف تضاعيف الكون وأطواء       ؛  اهللا أن هذه األداة العظيمة تنوشها الشهوات والرتوات       

ومن مث مل يكل إىل العقل البشري تبعـة          .. وحيجبها اجلهل والقصور  ،  واهلوىالنفس قد حيجبها الغرض     
إمنـا  ،  ومل يكل إليه بعد البيان واالهتداء وضع منهج احلياة         - إال بعد الرسالة والبيان    - اهلدى والضالل 

بدع ي - وهو ملك عريض   - مث ترك له ما وراء ذلك      .. وكل إليه تطبيق منهج احلياة الذي يقرره له اهللا        
منتفعا بتسخري اهللا هلذا امللك كله      . وحيلل فيه ما شاء   ،  ويركب فيه ما شاء   ،  ويغري فيه ما شاء   ،  فيه ما شاء  

 ! وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق، هلذا اإلنسان وهو الذي خيطى ء عقله ويصيب
لو مل يرسـل إلـيهم       - سبحانه -  ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اهللا         

وكتاب الـنفس املكنـون باآليـات       ،  هذا مع احتشاد كتاب الكون املفتوح     . الرسل مبشرين ومنذرين  
ومع امتالء الفطـرة باألشـواق       .. وقدرته وعلمه ،  وتدبريه وتقديره ،  ووحدانيته،  الشواهد على اخلالق  

الئـل وجـود    والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبني د     ،  واهلواتف إىل االتصال ببارئها واإلذعان له     
 ولكن اهللا  .. ومع هبة العقل الذي ميلك أن حيصي الشواهد ويستنبط النتائج          .. اخلالق يف الكون والنفس   

أو ،  أو تفسـدها  ،  فتعطلـها ،  مبا يعلم من عوامل الضعف اليت تطرأ على هذه القوى كلها           - سبحانه -
، وحجيـة الفطـرة   ،  كونقد أعفى الناس من حجية ال     ،  أو تدخل يف حكمها اخلطأ والشطط     ،  تطمسها

وليضـبطوا  ،  ما مل يرسل أليهم الرسل ليستنقذوا هذه األجهزة كلها مما قد يرين عليهـا             ،  وحجية العقل 
فتصح أحكامها حني تستقيم على ضوابط املنـهج       ،  هذه األجهزة ،  مبوازين احلق اإلهلي املمثل يف الرسالة     

  .. أو تسقط حجتها وتستحق العقاب ؛وعندئذ فقط يلزمها اإلقرار والطاعة واالتباع .. اإلهلي
على ما  ،   ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرمحة والرب ذا املخلوق الذي يكرمه اهللا وخيتاره            

وهو بالقياس إليه ملـك      .. خالفة األرض  .. فيكل إليه هذا امللك العريض    ؛  يعلم به من ضعف ونقص    
 ! ال تضيع يف ملكه الكبريوإن كان يف ملك اهللا ذرة متسكها يد اهللا ف! عريض

أال تدعه ملا أودع يف كينونته من فطـرة هاديـة ولكنـها       ،   مث تشاء رعايته وفضله ورمحته وبره     
وهـو يكـذب    .. بل يتفضل عليه ربه فريسل إليه الرسل تتـرى     ؛  ومن عقل هاد ولكنه يضل    ؛  تطمس
وال حيرمه هـداه    ،  بره وعطاياه وال حيبس عنه    ؛  فال يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه    ؛  ويشرد وينأى ؛  ويعاند
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فيعـرض  ؛  مث ال يأخذه بالعقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة حىت تبلغـه الرسـل              .. على أيدي رسله اهلداة   
  .. وميوت وهو كافر ال يتوب وال ينيب، ويكفر

اسـتغىن عـن     ..  ومن عجب أن يأيت على هذا اإلنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغىن عن ربه             
استغىن باألداة اليت علم ربـه أـا ال          .. استغىن عن هدايته ودينه ورسله     .. محته وبره رعايته وفضله ور  

فيتمثل لنا الطفل الذي     .. فلم يكتب عليه عقابا إال بعد الرسالة والبيان        - ما مل تقوم مبنهج اهللا     - تغنيه
 أن الطفل يف هذا املثال      غري! ليتكفأ ويتعثر ،  حيس ببعض القوة يف ساقيه فريوح يبعد عنه اليد اليت تسنده          

إذ أنه مبحاولة االستقالل عن اليد اليت تسنده جييب داعي الفطرة يف اسـتحثاث              . أرشد وأطوع للفطرة  
 وتدريب عضالت وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب     ؛  وإمناء قدرات ممكنة النماء   ؛  طاقات كامنة يف كيانه   

 - بكل ما يكمن فيها من قوى      - فإن كينونته ،  هويتنكب هدا ،  أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد اهللا       .. 
وقصارى ما يف قـواه أـا       . يعلم اهللا أا ال تشتمل على قوة مكنونة متلك االستغناء عن يد اهللا وهداه             

 ! وتنكبت هداه، وتضل وختتل وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها. ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اهللا
إن العقول الكبرية كانت    : كل زعم يقول   - ع والتضليل إن مل يكن هو اخلدا     -  وخطأ وضالل 

؛ مبنهج النظر الصـحيح  - مع الرسالة - فالعقل ينضبط  .. حرية أن تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة       
، مث تغلبها عوامل اجلو واملؤثرات    ،  فإذا أخطأ بعد ذلك يف التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة اليت تضبط           

وتركـت للفوضـى    ،  ال كخطأ الساعة اليت مل تضبط أصـال       ،  يتأثر ذه املؤثرات  وطبيعة معدا الذي    
 ! وشتان شتان! واملصادفة

فال يغـين العقـل     ؛  ال ميكن أن يتم بغريها     - عن طريق العقل نفسه    -  وآية أن ما يتم بالرسالة    
ة اهتدى إىل مثـل  أن تاريخ البشرية مل يسجل أن عقال واحدا من العقول الكبرية النادر            .. البشري عنها 

وال يف  ،  وال يف خلق نفسـي    ؛  ال يف تصور اعتقادي    .. ما اهتدت إليه العقول العادية املتوسطة بالرسالة      
  .. وال يف تشريع واحد هلذا النظام، نظام حياة

إن عقل أرسطو هـو     : بل إم ليقولون   ..  إن عقول أفالطون وأرسطو من العقول الكبرية قطعا       
 - كما وصفه  - فإذا حنن راجعنا تصوره إلهله     - بعيدا عن رسالة اهللا وهداه     - شريةأكرب عقل عرفته الب   

 . رأينا املسافة اهلائلة اليت تفصله عن تصور املسلم العادي إلهله مهتديا دى الرسالة
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وحىت مع استبعاد تأثره يف هـذا        - إىل عقيدة التوحيد   - يف مصر القدمية   - وقد وصل أخناتون  
فإن الفجوات واألساطري الـيت يف عقيـدة         - التوحيد يف رسالة إبراهيم ورسالة يوسف     بإشعاع عقيدة   

 . أخناتون جتعل املسافة بينها وبني توحيد املسلم العادي إلهله بعيدة بعيدة
 ويف اخللق جند يف الفترة اليت هيمن فيها اإلسالم يف صدر اإلسالم مناذج لألوساط ممـن ربـاهم            

 . ها إعناق األفذاذ على مدار التاريخ ممن مل خترجهم رسالة مساويةال تتطاول إلي ع الرسول
مع السمو والرفعة الـيت     ،   ويف املبادى ء والنظم والتشريعات ال جند أبدا ذلك التناسق والتوازن          

وال جند أبدا ذلك اتمع الذي أنشأه اإلسالم يتكـرر ال يف            . جندها يف نظام اإلسالم ومبادئه وتشريعاته     
  .. بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها، ال قبل زمانه وال بعد زمانه يف أرض أخرىزمانه و

فاحلضارة املادية تنمـو بنمـو      .  إنه ليس املستوى احلضاري املادي هو الذي يكون عليه احلكم         
ـ           .. الصاعد " العلم " وسائلها اليت ينشئها   وازن ولكن ميزان احلياة يف فترة من الفترات هو التناسق والت

والذي يطلـق   ،  هو التوازن الذي ينشى ء السعادة والطمأنينة       .. بني مجيع أجزائها وأجهزا وأوضاعها    
والفترة الـيت    .. الطاقات اإلنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغاالة يف جانب من جوانبها الكثرية            

واخللخلة وعدم االتزان    .. ريف أي عص   - بعيدا عن الرسالة   - عاشت باإلسالم كامال مل تبلغها البشرية     
ومهما تضـخمت بعـض     ؛  مهما التمعت بعض اجلوانب   ؛  هو الطابع الدائم للحياة يف غري ظل اإلسالم       

والبشرية  .. وإمنا تتضخم على حساب اجلوانب األخرى     . فإمنا تلتمع لتنطفى ء جوانب أخرى     . اجلوانب
 . )1(معها تتأرجح وحتتار وتشقى 

|     |     | 
اليت ،  يف احلديث عن اإلحياءات القوية العميقة      - املناسب لسياق الظالل   - ذا احلد ونقف عند ه  

 : يثريها يف النفس قول اهللا تعاىل
  ..  " رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل " 

 :  لنمضي بعدها مع السياق القرآين
 .  " وكفى باهللا شهيدا. واملالئكة يشهدون .أنزله بعلمه. لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك " 

                                                 
 " . دار الشروق "  " ختبط واضطراب :  " فصل" اإلسالم ومشكالت احلضارة :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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 وهي جارية على سنة اهللا يف إرسال الرسل لعباده         -  فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة األخرية      
وأهل الكتاب يعترفون بالرسل قبل      " لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل       ،  مبشرين ومنذرين " 

وبعيسى الذي أهلوه   ،  والنصارى يعترفون م   - عليه السالم  - اليهود يعترفون مبن قبل عيسى     ع حممد
 : فلينكروا. فال عليك منهم - يا حممد - فإذا أنكروا رسالتك .. كما سيجيء

  ..  " وكفى باهللا شهيدا. واملالئكة يشهدون. لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه " 
إسقاط لكل ما يقوله     .. منهم من محلها إىل رسوله    مث من مالئكته و    ..  ويف هذا الشهادة من اهللا    

 ! ؟ وشهادة اهللا وحدها فيها الكفاية؟ واملالئكة تشهد؟ فمن هم واهللا يشهد. أهل الكتاب
 . وما يلقاه من كيد اليهود وعنتهم ع  ويف هذه الشهادة تسرية عن الرسول

أمـام   - سالم باملدينـة  يف أول عهدهم باإل    -  وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمني للمسلمني     
محلة يهود اليت يدل على ضخامتها هذه احلملة القرآنية املنوعة األساليب واإلحياءات يف ردها والقضـاء                

 . عليها
وشـهادة   - سـبحانه  - بعد شـهادة اهللا   ،  وعندئذ جييء التهديد الرعيب للمنكرين يف موضعه      

 . املالئكة بكذم وتعنتهم والتوائهم
إن الذين كفروا وظلمـوا مل  .  وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالال بعيدا       إن الذين كفروا   " 

 وكان ذلك على اهللا يسريا    . يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقا إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا            
 " ..  

، على حال اليهود  ،  تنطبق أول ما تنطبق    - مع كوا عامة   -  إن هذه األوصاف وهذه التقريرات    
سواء منهم من عاصروا فجر الـدعوة يف  ؛  بل من الدين احلق كله    ؛  ر موقفهم من هذا الدين وأهله     وتصو
إال القلـة   - أو من سبقوهم منذ أيام موسى عليه السالم أو من جاءوا بعدهم إىل يومنـا هـذا     ،  املدينة

 . النادرة املستثناة من الذين فتحوا قلوم للهدى فهداهم اهللا
ضـلوا عـن    . قد ضلوا ضالال بعيدا    - طبق عليهم وصف الكفر والصد    وكل من ين   -  وهؤالء

وضـلوا سـلوكا وجمتمعـا      ؛  ضلوا فكرا وتصورا واعتقادا   . وضلوا طريقهم القومي يف احلياة    ؛  هدى اهللا 
 ضلوا ضالال بعيدا   ..  " ضلوا ضالال ال يرجتى معه هدى     . ضلوا يف الدنيا وضلوا يف اآلخرة     . وأوضاعا

 " ..  



 
 
 
 

 

 هادمنبر التوحيد والج

 

 

351

 : ليضم إليه الظلم، اق وصفهم بالكفر ويعيد السي
  ..  " إن الذين كفروا وظلموا " 

والقرآن يعرب عن الكفر أحيانـا       .. وظلم للناس ،  وظلم للنفس ،  ظلم للحق :  والكفر يف ذاته ظلم   
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئـك        :  " وقوله ..  " إن الشرك لظلم عظيم   :  " بأنه الظلم كقوله تعاىل   

كما سيجيء يف موضـعه يف هـذا        [  .. بعدما قرر أم الكافرون يف اآلية السابقة عليها        " ملونهم الظا 
ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عـن       ،  وهؤالء مل يرتكبوا ظلم الشرك وحده      .. ]اجلزء يف سورة املائدة     

 : جزاءهم االخريومن مث يقرر اهللا بعدله  .. أو امعنوا يف الظلم .. فأمعنوا يف الكفر، سبيل اهللا ايضا
إال طريـق جهـنم      - إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقـا             " 

  ..  " خالدين فيها أبدا
وقطعوا على  ،  بعدما ضلوا ضالال بعيدا   ،  أن يغفر ألمثال هؤالء    - سبحانه -  فليس من شأن اهللا   
وقد . أن يهديهم طريقا إال طريق جهنم      - انهسبح - وليس من شأن اهللا    .. أنفسهم كل طريق للمغفرة   

، وأوصدوا يف وجوه أنفسهم كل طريق إال طريق جهنم        ،  قطعوا على أنفسهم كذلك كل طريق للهدى      
حبيث ال  ،  واستحقوا اخللود املؤبد فيها بإبعادهم يف الضالل والكفر والصد والظلم         ،  فأبعدوا فيه وأوغلوا  

 ! يرجى هلم من هذا اإلبعاد مآب
  ..  " ان ذلك على اهللا يسرياوك " 

جيعل أخـذهم ـذا     ،  وليس بينه وبني أحد من العباد صهر وال نسب        .  فهو القاهر فوق عباده   
وليس ألحد من عباده قوة وال حيلة جتعل أخذه عسريا علـى اهللا             . اجلزاء العادل املستحق عليهم عسريا    

  .. أيضا
وكـانوا  .  " حنن أبنـاء اهللا وأحبـاؤه       " :يقولون - كما كان النصارى   -  ولقد كان اليهود  

فجـاء   .. حنن شعب اهللا املختـار    : وكانوا يقولون .  " لن متسنا النار إال أياما معدودات     :  " يقولون
ومل  - وإن أساءوا ،  إن أحسنوا أثيبوا   .. عبادا من العباد   .. ويضعهم يف موضعهم  . القرآن لينفي هذا كله   

  .. ان ذلك على اهللا يسرياوك .. عذبوا - يستغفروا ويتوبوا
|     |     | 
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أن هذا الرسول إمنـا جـاءهم        - بعد هذه البيانات كلها    - ومن مث دعوة شاملة إىل الناس كافة      
وله ما  ،  وقادر عليهم مجيعا  ،  ومن كفر فإن اهللا غين عنهم مجيعا      . فمن أمن به فهو اخلري    . باحلق من رم  

 : وجيريه وفق علمه وحكمته، كلهوهو يعلم األمر . يف السماوات واألرض
وإن تكفروا فـإن هللا  . فآمنوا خريا لكم. قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم،  يا أيها الناس   " 

  ..  " وكان اهللا عليما حكيما، ما يف السماوات واألرض
وكشف جبلة اليهود ومناكرهم يف تـارخيهم       ،   وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب      

كما سبقها بيان طبيعة الرسالة     ،  حىت مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم     ،   تعنتهم األصيل  وتصوير،  كله
. وتقتضيان أن يرسل اهللا حممدا حتما     ،  وهذه الغاية وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل اهللا الرسل        . وغايتها

فلـم   - ولبعدما غربت الرساالت كلها خاصة بقوم كل رس  - إىل الناس كافة  . فهو رسول إىل العاملني   
لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد       :  " يبلغ إىل الناس كافة   ،  يكن بد من تبليغ عام يف ختام الرساالت       

 - ممن سيأتون من أجيال وأمـم      - ولو مل تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة لكان للناس          ..  " الرسل
. وكانت هي الرسـالة األخـرية     ،  فانقطعت هذه احلجة بالرسالة العامة للناس وللزمان      . حجة على اهللا  

ال يتفق مـع     - عليه السالم  - أو بعد عيسى  ،  فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بين إسرائيل غري عيسى         
ومل يكن بد   . ومل يسبق أن كانت هناك رسالة عامة       .. يف أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البالغ      ،  عدل اهللا 

ومـا   " وكان حقا قـول اهللا سـبحانه       .. ورمحته بالعباد فكانت بعدل اهللا     .. من هذه الرسالة العامة   
  .. كما يتجلى من هذا البيان. رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخرة ..  " أرسلناك إال رمحة للعاملني

|     |     | 
 +             ِإن قلَى اللِّه ِإالَّ الْحقُولُواْ عالَ تو لُواْ ِفي ِديِنكُمغاِب الَ تلَ الِْكتا أَهي   ـنى ابِعيس ِسيحا الْمم

مريم رسولُ اللِّه وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح منه فَآِمنواْ ِباللِّه ورسِلِه والَ تقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتهواْ خيرا                 
         و كُونَ لَهأَن ي هانحبس اِحدو ِإلَـه ا اللّهمِإن كَفَى ِباللِّه          لَّكُمِض وا ِفي اَألرمات واوما ِفي السم لَّه لَد

 لَّن يستنِكف الْمِسيح أَن يكُونَ عبداً لِّلِّه والَ الْمآلِئكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنِكف عـن               171وِكيالً  
 فَأَما الَِّذين آمنواْ وعِملُـواْ الصـاِلحاِت فَيـوفِّيِهم          172 ِعبادِتِه ويستكِْبر فَسيحشرهم ِإلَيِه جِميعا    

أُجورهم ويزيدهم من فَضِلِه وأَما الَِّذين استنكَفُواْ واستكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَابا أَلُيما والَ يِجدونَ لَهـم               
     ِصريالَ نا وِليوِن اللِّه ون دا             173ا  مِبينا مورن كُما ِإلَيلْنأَنزو كُمبن رانٌ مهراءكُم بج قَد اسا النها أَيي 
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 فَأَما الَِّذين آمنواْ ِباللِّه واعتصمواْ ِبِه فَسيدِخلُهم ِفي رحمٍة منه وفَضٍل ويهِديِهم ِإلَيِه ِصـراطًا                174
تسا م175ِقيم_  

|     |     | 
كما كان الدرس املاضي جولة مع اليهود منهم        ،  هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب       

 . املوجه إليهم هذا اخلطاب، وهؤالء وهؤالء من أهل الكتاب
وأنصـف  ،   ويف الدرس املاضي أنصف القرآن عيسى بن مرمي وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود            

وأفاعيـل  ،  وأنصف احلق نفسه من يهـود      - عليه السالم  - لصحيحة يف حكاية صلب املسيح    العقيدة ا 
 ! وعنت يهود، يهود

وإنصاف عيسى بن مرمي كذلك مـن       ،   ويف هذا الدرس يتجه السياق إىل إنصاف احلق والعقيدة        
رانية السمحة  ومن األساطري الوثنية اليت تسربت إىل النص       - عليه السالم  - غلو النصارى يف شأن املسيح    

، سواء يف ذلك أساطري اإلغريـق والرومـان       ؛  اليت احتكت ا النصرانية   ،  وشىت امللل ،  من شىت األقوام  
 ! وأساطري اهلنود، وأساطري قدماء املصريني

 ولقد توىل القرآن الكرمي تصحيح عقائد أهل الكتاب اليت جاء فوجـدها مليئـة بالتحريفـات                
عليه  - املتخلفة من بقايا احلنيفية دين إبراهيم     ،  يح عقائد املشركني  كما توىل تصح  ؛  مشحونة باألساطري 

 ! يف اجلزيرة العربية ومن ركام فوقها من أساطري البشر وترهات اجلاهلية - السالم
وينقذها من كل احنراف وكـل  ؛  ال بل جاء اإلسالم ليتوىل تصحيح العقيدة يف اهللا للبشر أمجعني  

اختالالت تصور   - فيما صحح  - فصحح .. يف تفكري البشر أمجعني    ،وكل تفريط ،  وكل غلو ،  اختالل
وما بينهما وما تالمها    ؛  وأفلوطني يف اإلسكندرية بعد امليالد    ،  التوحيد يف أراء أرسطو يف أثينا قبل امليالد       

الذي ،  معتمدة على ذبالة العقل البشري    ،  من شىت التصورات يف شىت الفلسفات اليت كانت ختبط يف التيه          
 ! )1(ليهتدي يف هذا التيه ، بد أن تعينه الرسالةال 

 وما تتضمنه من أسطورة    " التثليث " هي قضية ،   والقضية اليت يعرض هلا السياق يف هذه اآليات       
 . لتقرير وحدانية اهللا سبحانه على الوجه املستقيم الصحيح " بنوة املسيح" 

                                                 
دار "  " خصائص التصور اإلسـالمي ومقوماتـه    :  " يف كتاب " ربانية  ال" وفصل  " تيه وكارم   :  "  يراجع فصل  )1(

 " . الشروق 
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هـي عقيـدة أن      - ى اختالف املذاهب  عل -  ولقد جاء اإلسالم والعقيدة اليت يعتنقها النصارى      
مث ختتلف املذاهب    "  .. االبن " واملسيح هو . والروح القدس ،  واالبن،  اآلب: اإلله واحد يف أقانيم ثالثة    

أم هل هو ذو طبيعة واحـدة الهوتيـة   ؟ هل هو ذو طبيعة الهوتية وطبيعة ناسوتية. بعد ذلك يف املسيح   
إىل آخر ما    .. وهل هو قدمي كاآلب أو خملوق     ؟  الطبيعتنيوهل هو ذو مشيئة واحدة مع اختالف        . فقط

وسيأيت شيء من تفصيل هـذا      [  .. وقامت عليه االضطهادات بني الفرق املختلفة     ،  تفرقت به املذاهب  
 . ]اإلمجال يف مناسبته يف سياق سورة املائدة 

وكذلك عقيدة بنـوة    ،  أن عقيدة التثليث  ،   والثابت من التتبع التارخيي ألطوار العقيدة النصرانية      
كلها  ]ودخوهلا يف التثليثات املتعددة األشكال      ،  ومثلها عقيدة ألوهية أمه مرمي    [  - سبحانه - املسيح هللا 

مع الوثنيني الذين دخلوا يف     ،  إمنا دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ      . مل تصاحب النصرانية األوىل   
والتثليث بالذات يغلب أن يكون      .. وثنية واآلهلة املتعددة  وهم مل يربأوا بعد من التصورات ال      ،  النصرانية

والتثليثات املتعددة يف    " وحوريس،  أوزوريس وإيزيس  " من تثليث ،  مقتبسا من الديانات املصرية القدمية    
  .. هذه الديانة

واـامع  ،   وقد ظل النصارى املوحدون يقاومون االضطهادات اليت أنزهلا م األباطرة الرومان          
إىل ما بعد القرن السادس امليالدي على الرغم من كل ما القـوه              ]امللوكانيون  [  قدسة املوالية للدولة  امل

 ! من اضطهاد وتغرب وتشرد بعيدا عن أيدي السلطات الرومانية
فيحاول رجـال الكنيسـة أن      ،  تصدم عقول املثقفني من النصارى     " التثليث "  وما تزال فكرة  

ومن بينها اإلحالة إىل جمهوالت ال ينكشف سـرها للبشـر إال يـوم            ،  الطرقجيعلوها مقبولة هلم بشىت     
 ! ينكشف احلجاب عن كل ما يف السماوات وما يف األرض

يف هذه  ،  أحد شراح العقيدة النصرانية    " األصول والفروع :  "  يقول القس بوطر صاحب رسالة    
 : القضية

حـني  ،  ه فهما أكثر جالء يف املستقبل     ونرجو أن نفهم  . قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا       " 
 . )1( " ينكشف لنا احلجاب عن كل ما يف السماوات واألرض

                                                 
 . لألستاذ الشيخ حممد أبو زهرة" حماضرات يف النصرانية :  "  نقالً عن كتاب)1(
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 وال نريد هنا أن ندخل يف سرد تارخيي لألطوار وللطريقة اليت تسللت ـا هـذه الفكـرة إىل                   
 سياق  فنكتفي باستعراض اآليات القرآنية الورادة يف     . وهي إحدى ديانات التوحيد األساسية    . النصرانية

 ! لتصحيح هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد، هذه السورة
|     |     | 

إمنا املسيح عيسـى ابـن      . وال تقولوا على اهللا إال احلق     ،  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم       " 
تـهوا  ان. وال تقولوا ثالثة  ،  فآمنوا باهللا ورسله  . وروح منه ،  وكلمته ألقاها إىل مرمي   ،  مرمي رسول اهللا  

وكفـى  ،  له ما يف السماوات وما يف األرض      . سبحانه أن يكون له ولد    . إمنا اهللا إله واحد   . خريا لكم 
  ..  " باهللا وكيالً

هو ما يدعو أهل الكتاب هؤالء إىل أن يقولوا على اهللا غـري             ،   فهو الغلو إذن وجتاوز احلد واحلق     
  .. الواحد ثالثةكما يزعمون أن اهللا  - سبحانه - فيزعموا له ولدا؛ احلق

ولكنهم قـد   . حسب رقي التفكري واحنطاطه   ،  وفكرة التثليث ،   وقد تطورت عندهم فكرة البنوة    
أن يفسروا البنوة بأـا     ،  والذي تزيده الثقافة العقلية   ،  اضطروا أمام االمشئزاز الفطري من نسبة الولد هللا       

وأن يفسروا اإللـه الواحـد يف       . البنبني اآلب وا   " احملبة " ولكن عن . ليست عن والدة كوالدة البشر    
وإن كانوا ما يزالون غري قـادرين علـى          .. خمتلفة " حاالت " هللا سبحانه يف   " صفات " بأا .. ثالثة

فهم حييلوا إىل معميات غيبيـة ال تنكشـف إال   . إدخال هذه التصورات املتناقضة إىل اإلدراك البشري    
 . بانكشاف حجاب السماوات واألرض

 بذاته .. ومقتضى كونه خالقا يستتبع   . وتعاىل عن املشاة  ؛  تعاىل عن الشركة   - سبحانه -  واهللا
 واملالك وامللك . وما ميلك إدراك أن يتصور إال هذا التغاير بني اخلالق واخللق           .. أن يكون غري اخللق   .. 
 : وإىل هذا يشري النصر القرآين.. 

  "  .. له ما يف السماوات وما يف األرض؟ لدأن يكون له و! سبحانه. إمنا اهللا إله واحد " 
، خارقا ملا ألفـوه   ،  من غري أب عجيبا يف عرف البشر       - عليه السالم  -  وإذا كان مولد عيسى   

والقوانني الكونية الـيت    . واملألوف للبشر ليس هو كل املوجود     . فهذا العجب إمنا تنششه خمالفة املألوف     
 . وال حد ملشيئته. ويصرفها حسب مشيئته، خيلق السنة وجيريهاواهللا . يعرفوا ليست هي كل سنة اهللا

 : يف املسيح - وقوله احلق - يقول - سبحانه -  واهللا
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  ..  " وروح منه، وكلمته ألقاها إىل مرمي، رسول اهللا، إمنا املسيح عيسى ابن مرمي " 
  ..  " رسول اهللا:  "  فهو على وجه القصد والتحديد

وبقية الرهط الكرمي من عباد     ،  شأن نوح وإبراهيم وموسى وحممد    . ة الرسل شأنه يف هذا شأن بقي    
  .. اهللا املختارين للرسالة على مدار الزمان

  " وكلمته ألقاها إىل مرمي " 
الذي يقول عنـه يف     ،  خلق عيسى باألمر الكوين املباشر    ،  أنه سبحانه ،   وأقرب تفسري هلذه العبارة   

فلقد ألقى هذه الكلمة إىل مرمي فخلـق عيسـى يف            ..  " فيكون..  كن " إنه: مواضع شىت من القرآن   
والكلمة اليت ختلق كل شيء مـن       - كما هو املألوف يف حياة البشر غري آدم        - بطنها من غري نطفة أب    

 : يف بطن مرمي من النفخة اليت يعرب عنها بقوله - عليه السالم - ال عجب يف أن ختلق عيسى، العدم
   .. " وروح منه " 

إذ :  " كما يقول اهللا تعـاىل     "  .. إنسانا " فكان.  وقد نفخ اهللا يف طينة آدم من قبل من روحه         
  " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين        . قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني       

 مر له سابقة  فاأل ..  " واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا      :  " وكذلك قال يف قصة عيسى    .. 
وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه       - ومل يقل أحد من أهل الكتاب      .. والروح هنا هو الروح هناك    .. 

مـن   - مع تشابه احلـال   ؛  كما قالوا عن عيسى   . وال أقنوم من أقانيم اإلله    ،  إن آدم إله   - من روح اهللا  
وعيسى خلـق   :  غري أب وأم   بل إن آدم خلق من    . حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث اخللقة كذلك       

مث قال لـه    ،  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب         :  " وكذلك قال اهللا   .. مع وجود أم  
  ..  " كن فيكون

من فعل اهلوى ورواسب الوثنية اليت       - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها     -  ويعجب اإلنسان 
كمـا يصـورها    - هان أجيال وأجيال وهـي يف أذ، عقدت قضية عيسى عليه السالم هذا التعقيد كله   

 . وواضحة مكشوفة، بسيطة بسيطة - القرآن
حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر اخلالئق بنفخة من          .. من غري أبوين   ..  إن الذي وهب آلدم   

وهذاالكالم البسـيط    .. هذه احلياة اإلنسانية كذلك    .. من غري أب   .. هلو الذي وهب عيسى   ،  روحه
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وعن ألوهية  . رد أنه جاء من غري أب     ،   من تلك األساطري اليت ال تنتهي عن ألوهية املسيح         الواضح أوىل 
 : تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا!  .. األقانيم الثالثة كذلك

  ..  " انتهوا خريا لكم. ثالثة: وال تقولوا. فآمنوا باهللا ورسله " 
 وحممد بوصفه خامت النبيني   ،  سى بوصفه رسوال  ومن بينهم عي   -  وهذه الدعوة لإلميان باهللا ورسله    

جتيء يف وقتها املناسب بعد هذا البيان الكاشـف والتقريـر           ،  واالنتهاء عن تلك الدعاوى واألساطري     -
  .. املريح

 .. كن: ووحدة الطريقة . ووحدة اخللق  .. تشهد ذا وحده الناموس    ..  " إمنا اهللا إله واحد    " 
فالعقل ال يتصور خالقا يشـبه      . فالقضية يف حدود إدراكه   .  البشري ذاته  ويشهد بذلك العقل   .. فيكون
 : وال واحدا يف ثالثة. وال ثالثة يف واحد، خملوقاته

  ..  " سبحانه أن يكون له ولد " 
واهللا الباقي غين عن االمتداد يف صـورة       ..  والوالدة امتداد للفاين وحماولة للبقاء يف صورة النسل       

 : يف السماوات وما يف األرض ملك له سبحانه على استواءوكل ما ؛ الفانني
  ..  " له ما يف السماوات وما يف األرض " 

وال حاجـة   ،  وهو يرعاهم أمجعني  ؛  ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم باهللا ارتباط العبودية للمعبود        
 : ةفالصلة قائمة بالرعاية والكالء! الفتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم

  ..  " وكفى باهللا وكيال " 
إمنا يضيف إليها أراحة شـعور      .  وهكذا ال يكتفي القرآن ببيان احلقية وتقريرها يف شأن العقيدة         

ليكلـوا إليـه    ؛  عليهم وعلى حوائجهم ومصاحلهم    - سبحانه - وقيامه؛  الناس من ناحية رعاية اهللا هلم     
  .. أمرهم كله يف طمأنينة

|     |     | 
وهي احلقيقة االعتقادية   ،  لتقرير أكرب قضايا التصور االعتقادي الصحيح     ؛  سياق يف البيان  وميضي ال 

وأن  .. حقيقة أن ألوهية اخلالق تتبعها عبودية اخلالئق       .. اليت تنشأ يف النفس من تقرير حقيقة الوحدانية       
 . هذا الوجوديف ، وكل أحد، وعبودية تشمل كل شيء، ألوهية واحدة .. ألوهية وعبودية: هناك فقط
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،  ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة جتعل للمالئكة بنوة كبنوة عيسى             
 : أو شركا يف األلوهية كشركته يف األلوهية

ومـن يسـتنكف عـن       - وال املالئكة املقربون   - لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا       " 
ين آمنوا وعملوا الصـاحلات فيـوفيهم أجـورهم         فأما الذ . عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا    

وال جيدون هلم مـن دون      ،  وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذم عذابا أليما      ؛  ويزيدهم من فضله  
 .  " اهللا وليا وال نصريا

وحدانية ال تتبلس بشبهة شرك     ؛   لقد عين اإلسالم عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اهللا سبحانه         
فال يشترك معـه    . ليس كمثله شيء   - سبحانه - وعين بتقرير أن اهللا   ؛   صورة من الصور   أو مشاة يف  

[  وكل شـيء   - سبحانه - كما عين بتقرير حقيقة الصلة بني اهللا      . شيء يف ماهية وال صفة وال خاصية      
ـ  .. وعبودية كل شـيء هللا    ،  ألوهية اهللا . وهي أا صلة ألوهية وعبودية     ]مبا يف ذلك كل حي       ع واملتتب

حبيث ال   - أو هذه احلقيقة الواحدة جبوانبها هذه      - للقرآن كله جيد العناية فيه بالغة بتقرير هذه احلقائق        
 . تدع يف النفس ظال من شك أو شبهة أو غموض

فقررها يف  .  ولقد عين اإلسالم كذلك بأن يقرر أن هذه هي احلقيقة اليت جاء ا الرسل أمجعون              
إىل عهـد  ، وجعلها حمور الرسالة من عهد نوح عليه السـالم       ؛  رسولويف دعوة كل    ،  سرية كل رسول  
يا قوم اعبدوا   :  " تتكرر الدعوة ا على لسان كل رسول       - عليه الصالة والسالم   - حممد خامت النبيني  

  ..  " اهللا ما لكم من إله غريه
 - ه احلقيقة وهي حامسة وصارمة يف تقرير هذ      -  وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية      

 - سبحانه - أو ينسب هللا  ؛  البنني والبنات  - سبحانه - وينسب هللا ؛  يكون منهم من حيرف هذه احلقيقة     
 ! اقتباسا من الوثنيات اليت عاشت يف اجلاهليات؛ االمتزاج مع أحد من خلقه يف صورة األقانيم

وال صلة إال صـلة     . عدةوال قاعدة إال هذه القا    . وال شيء غري هذه احلقيقة     ..  ألوهية وعبودية 
  .. وصلة العبودية باأللوهية، األلوهية بالعبودية

إال بتمحيض هذه احلقيقة مـن كـل         - كما ال تستقيم حيام    -  وال تستقيم تصورات الناس   
 ! ومن كل ظل، ومن كل شبهة، غبش

ينـهم  إال حني يستيقنون حقيقة الصلة ب     ،  وال تستقر مشاعرهم  ،   أجل ال تستقيم تصورات الناس    
وهـم   .. هو مالك هلم وهم مماليك .. هو خالق هلم وهم خماليق .. هو إله هلم وهم عبيده .. وبني رم 
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ومن مث ال قرىب ألحد إال بشيء ميلكـه          .. وال امتزاج بأحد  . ال بنوة ألحد  ،  كلهم سواء يف هذه الصلة    
فأما . ستطاع كل أحد أن حياوله    وهذا يف م   .. التقوى والعمل الصاحل  : كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه     

 ! ؟ وأما االمتزاج فاىن ما لكل أحد، البنوة
: إال حني تستقر يف أخالدهم تلك احلقيقـة       ،   وال تستقيم حيام وارتباطام ووظائفهم يف احلياة      

فأما القرىب إليـه     .. ومن مث فموقفهم كلهم جتاه صاحب السلطان واحد        .. أم كلهم عبيد لرب واحد    
الم متساوون يف موقفهم من صـاحب       ،  عندئذ تكون املساواة بني بين االنسان      .. متناول اجلميع ففي  

وتسقط معها مجيع احلقـوق     ؛  وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة يف الوساطة بني اهللا والناس          .. السلطان
ـ  .. املدعاة لفرد أو موعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس    اك مسـاواة  وبغري هذا ال تكون هن

 ! أصيلة اجلذور يف حياة بين اإلنسان وجمتمعهم ونظامهم ووضعهم يف هذا النظام
ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب علـى هـذا األسـاس              - على هذا  -  فاملسألة

وعالقات أمم وأجيال من بـين      ،  وارتباطات جمتمع ،  إمنا هي كذلك مسألة نظام حياة     ،  فحسب،  الركني
 . اإلنسان

بالعبودية ،  ميالد لإلنسان املتحرر من العبودية للعباد      ..  إنه ميالد جديد لإلنسان على يد اإلسالم      
بوصفها املمثلة البـن    ،  تستذل رقاب الناس   " كنيسة " ومن مث مل تقم يف تاريخ اإلسالم       .. لرب العباد 

ومل تقـم   . ان االبن أو سلطان األقنوم    املستمدة لسلطاا من سلط   ؛  أو لألقنوم املتمم لألقانيم اإلهلية    ،  اهللا
زاعمة أن حقها يف احلكـم والتشـريع         " باحلق اإلهلي  " كذلك يف تاريخ اإلسالم سلطة مقدسة حتكم      

 ! مستمد من قرابتها أو تفويضها من اهللا
ولألباطرة الذين زعموا ألنفسهم حقـا  ؛ للكنيسة والبابوات يف جانب   " احلق املقدس  "  وقد ظل 
أو مركـب    ]االبـن   [  ظل هذا احلق أو ذاك قائما يف أوربا باسم         .. لكنيسة يف جانب  مقدسا كحق ا  

فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض اإلسالم       . إىل أرض اإلسالم مغريين    " الصليبيون " حىت جاء . األقانيم
 " لـي زجن " و " كالفن " و " مارتن لوثر  " وكانت فيما بعد ثورات    " احلق املقدس  " بذرة الثورة على  

ونفي القداسـة   ،  ووضوح التصور اإلسالمي  ،  على أساس من تأثري اإلسالم     .. املسماة حبركة اإلصالح  
 .. ونفي التفويض يف السلطان ألنه ليست هنالك إال ألوهية وعبودية يف عقيدة اإلسالم            ؛  عن بين اإلنسان  

)1( 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته " يف كتاب " التوحيد "  يراجع فصل )1(
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|     |     | 
 ]أحد األقـانيم  [  وألوهية روح القدس؛ هوهنا يقول القرآن كلمة الفصل يف ألوهية املسيح وبنوت     

يقول القـرآن    .. يف أي شكل من األشكال    ،  أو ألوهية أحد مع اهللا    ،  ويف كل أسطورة عن بنوة أحد هللا      
وأن املالئكـة  . وأنه لن يستنكف أن يكـون عبـداهللا  ؛ كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مرمي عبد هللا 

وأن الـذين   . وأن مجيع خالئقه ستحشر إليه    .  يكونوا عبيدا هللا   وأم لن يستنكفوا أن   ؛  املقربني عبيد هللا  
 : وأن الذين يقرون ذه العبودية هلم الثواب العظيم. يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب األليم

ومـن يسـتنكف عـن       - وال املالئكة املقربون   - لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا       " 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصـاحلات فيـوفيهم أجـورهم          . إليه مجيعا عبادته ويستكرب فسيحشرهم    

وال جيدون هلم مـن دون      ،  وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذم عذابا أليما      . ويزيدهم من فضله  
 .  " اهللا وليا وال نصريا

 اهللا  وهو نـيب   - عليه السالم  - ألنه. إن املسيح عيسى بن مرمي لن يتعاىل عن أن يكون عبدا هللا           
وهـو  . وأما ماهيتان خمتلفتان ال متتزجان    ؛  خري من يعرف حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية       - ورسوله

وهو خري مـن يعـرف أن   ! أو بعضا من اهللا؛ فال يكون خلق اهللا كاهللا؛ خري من يعرف أنه من خلق اهللا 
فالعبودية هللا مرتبة ال يأباها     . قدرهال تنقص من     - فضال على أا احلقيقة املؤكدة الوحيدة      - العبودية هللا 

وهم يف أرقى حاالم وأكرمهـا      ،  وهي املرتبة اليت يصف اهللا ا رسله      . إال كافر بنعمة اخللق واإلنشاء    
شأم شأن عيسى عليـه السـالم        - وفيهم روح القدس جربيل    - وكذلك املالئكة املقربون   .. عنده

 ! ؟ املسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق املعرفةفما بال مجاعة من أتباع  - وسائر األنبياء
  ..  " ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا " 

 .. سلطان األلوهية على العباد    ..  فاستنكافهم واستكبارهم ال مينعهم من حشر اهللا هلم بسلطانه        
  .. شأم يف هذا شأن املقرين بالعبودية املستسلمني هللا

وعملوا الصاحلات ألن عمل الصاحلات هو الثمرة       ؛  فأقروا بعبوديتهم هللا  ،  فأما الذين عرفوا احلق    
 . فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله؛ الطبيعية هلذه املعرفة وهذا اإلقرار

وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذم عذابا أليما وال جيدون هلم من دون اهللا وليـا وال                 " 
   .. " نصريا
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ألنه حباجـة إىل    ،  وأن يعبدوه وحده  ،  من عباده أن يقروا له بالعبودية      - سبحانه -  وما يريد اهللا  
ولكنه يريد هلم أن يعرفوا حقيقة      . وال ألا تزيد يف ملكه تعاىل أو تنقص من شيء         ،  عبوديتهم وعبادم 

فما ميكـن أن    . اعهمكما تصح حيام وأوض   ،  لتصح تصورام ومشاعرهم  ،  األلوهية وحقيقة العبودية  
إال ذه املعرفة وما    ،  على أساس سليم قومي   ،  وال أن تستقر احلياة واألوضاع    ،  تستقر التصورات واملشاعر  

  .. وما يتبع اإلقرار من آثار، يتبعها من إقرار
. أن تستقر هذه احلقيقة جبوانبها اليت بيناها يف نفوس الناس ويف حيـام             - سبحانه -  يريد اهللا 

ليعرفوا من صاحب السلطان يف هذا الكـون ويف هـذه    . ا من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده       ليخرجو
وإال ملن حيكم حيام مبنهجـه وشـرعه دون         ،  وإال ملنهجه وشريعته للحياة   ،  فال خيضعوا إال له   ؛  األرض
نو لـه وحـده   حني تع ؛  لريفعوا جباههم أمام كل من عداه     ؛  يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد      . سواه

حني خيرون لـه راكعـني سـاجدين        ،  يريد أن يستشعروا العزة أمام املتجربين والطغاة      . الوجوه واجلباه 
. يريد أن يعرفوا أن القرىب إليه ال جتيء عن صـهر وال نسـب             . يذكرون اهللا وال يذكرون أحدا إال اهللا      

يريد أن تكون   .  إىل اهللا  فيعمرون األرض ويعملون الصاحلات قرىب    ؛  ولكن جتيء عن تقوى وعمل صاحل     
فتكون هلم غريه علـى سـلطان اهللا يف األرض أن يدعيـه             ،  هلم معرفة حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية     

ومن مث تصلح حيام وترقى وتكرم علـى         .. املدعون باسم اهللا أو باسم غري اهللا فريدون األمر كله هللا          
  .. هذا األساس

وأعمـاهلم  ؛  وتعليق قلوم برضاه  ؛  وتعليق أنظار البشر هللا وحده    ؛   إن تقدير هذه احلقيقة الكبرية    
إن هذا كله رصيد من اخلري والكرامة واحلرية         .. ونظام حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه      ؛  بتقواه

وزاد من اخلري والكرامـة واحلريـة       ؛  والعدل واالستقامة يضاف إىل حساب البشرية يف حياا األرضية        
فأما ما جيزي اهللا بـه املـؤمنني املقـرين           .. يف هذه احلياة   .. قامة تستمتع به يف األرض    والعدل واالست 

 . وفيض من عطاء اهللا. فهو كرم منه وفضل يف حقيقة األمر، يف اآلخرة، بالعبودية العاملني للصاحلات
؛ اإلسـالم  ويف هذا الضوء جيب أن ننظر إىل قضية اإلميان باهللا يف الصورة الناصعة اليت جاء ـا       

جيـب   .. وتشوهها األجيال ،  قبل أن حيرفها األتباع   ؛  وقرر أا قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل مجيعا       
، والعـدل والصـالح   ،  تتوافر له معه الكرامة واحلريـة     ؛  أن ننظر إليها بوصفها ميالدا جديدا لإلنسان      

 .  احلياة سواءواخلروج من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده يف الشعائر ويف نظام
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يذلون لعبودية   .. يذلون لعبوديات يف هذه األرض ال تنتهي      ،   والذين يستنكفون من العبودية هللا    
. وحينـون هلـم اجلبـاه     ،  ويذلون لعبودية البشر من أمثاهلم    . أو عبودية الوهم واخلرافة   . اهلوى والشهوة 

هم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم       وحيكمون يف حيام وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازين       
فيعـذم   " أما يف اآلخرة   .. هذا يف الدنيا   .. ولكنهم يتخذوم آهلة هلم من دون اهللا       .. سواء أمام اهللا  
  ..  " وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال نصريا، عذابا أليما

لسياق يف مواجهـة احنـراف   إا القضية الكربى يف العقيدة السماوية تعرضها هذه اآلية يف هذا ا      
  .. ويف مواجهة االحنرافات كلها إىل آخر الزمان. أهل الكتاب من النصارى يف ذلك الزمان

|     |     | 
كتلك الدعوة اليت أعقبت املواجهة مع أهل الكتاب من اليهـود            - ومن مث دعوة إىل الناس كافة     

. وهي نور كاشف للظلمات والشـبهات     . ن اهللا أن الرسالة األخرية حتمل برهاا م      - يف الدرس املاضي  
وسيجد يف ذلك النور    ؛  وسيجد فضل اهللا يشمله   ؛  فمن اهتدى ا واعتصم باهللا فسيجد رمحة اهللا تؤويه        

 : واهلدى إىل صراط اهللا املستقيم
فأما الذين آمنوا بـاهللا     . وأنزلنا إليكم نورا مبينا   ؛  يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم        " 

  ..  " ويهديهم إليه صراطا مستقيما، صموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضلواعت
 .  وهذا القرآن حيمل برهانه للناس من رب الناس

 .  " يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم " 
يف مبناه ويف فحواه     .. يفرقه عن كالم البشر وعن صنع البشر      ؛   إن طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه     

بصـورة تـدعو إىل     ،  وهي قضية واضحة يدركها أحيانا من ال يفهمون من العربية حرفا واحدا            .سواء
 . العجب

حينما أقمنا صـالة اجلمعـة   ،  كنا على ظهر الباخرة يف عرض األطلنطي يف طريقنا إىل نيويورك         
أهـل  ستة من الركاب املسلمني من بالد عربية خمتلفة وكثري من عمال املركـب               .. على ظهر املركب  

وسائر ركاب السفينة من جنسـيات      . وألقيت خطبة اجلمعة متضمنة آيات من القرآن يف ثناياها        . النوبة
 ! شىت متحلقون يشاهدون
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 - من بني من جاء يعرب لنا عن تأثره العميق بالصالة اإلسالمية           -  وبعد انتهاء الصالة جاءت إلينا    
جاءتنا ويف عينيها دموع ال تكاد متسك ـا         ! تحدةسيدة يوغسالفية فارة من الشيوعية إىل الواليات امل       

أنا ال أملك نفسي من اإلعجـاب البـالغ باخلشـوع    : وقالت لنا يف اجنليزية ضعيفة  . ويف صوا رعشة  
غـري  . إنين ال أفهم من لغتكم حرفا واحدا       .. ولكن ليس هذا ما جئت من أجله       .. البادي يف صالتكم  

. إن هناك فقرات مميزة يف خطبة اخلطيب       .. مث ..  أعهدة يف أية لغة    أنين أحس أن فيها إيقاعا موسيقيا مل      
 ! ! ! وهلا سلطان خاص على نفسي. هي أشد إيقاعا

 ! املميزة اإليقاع ذات السلطان اخلاص، وعرفت طبعا أا اآليات القرآنية
هرة ولكنها وال شـك ظـا   .. إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن ال يعرفون العربية     : ال أقول 

 ! ذات داللة
؛ فقد كان من أمرهم ما كـان      ،  وحس خاص بأساليبها  ،  فأما الذين هلم ذوق خاص يف هذه اللغة       

وأىب جهـل   ،  وأىب سفيان بن حـرب    ،  وقصة األخنس بن شريق    .. ذا القرآن  ع يوم واجههم حممد  
ـ   . )1(قصة مشـهورة    ،  وهم به مأخوذون  ،  يف االستماع سرا للقرآن   ،  وعمرو بن هشام   دى وهـي إح
والذين هلم ذوق يف أي جيل يعرفون ما يف القرآن من خصوصية وسلطان وبرهـان                .. القصص الكثرية 
  .. من هذا اجلانب

 " و. والنظام الـذي يرمسـه    . واملنهج الذي يقرره  . التصور الذي حيمله   ..  فأما فحوى القرآن  
لربهان كل الربهان على املصدر     ولكن فيه ا   .. فال منلك هنا أن نفصله     .. الذي يضعه للحياة   " التصميم

                                                 
وحدثين : قال ابن إسحاق: مطبعة حجازي: نشر املكتبة التجارية: 337 من السرية البن هشام ص من اجلزء األول)1(

أنه حدث، أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام، واألخنس بن شريق بن               . حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري     
 وهو يصلي   - اهللا عليه وسلم      صلى -عمرو بن وهب الثقفي، حليف بين زهرة؛ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا              

فأخذ كل رجل منهم جملساً يستمع فيه؛ وكل ال يعلم مبكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حـىت إذا         . من الليل يف بيته   
ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم ألوقعتم يف        : طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فتالوموا، وقال بعضهم لبعض        

حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه، فباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع                 . مث انصرفوا . نفسه شيئاً 
مث انصرفوا، حىت إذا كانت الليلة الثالثـة        . الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة           

ال : فقال بعضهم لبعض. فرقوا، فجمعهم الطريقحىت إذا طلع الفجر ت. أخذ كل رجل منهم جملسه، فباتوا يستمعون له
 " .  إىل آخر اخلرب .. مث تفرقوا ..فتعاهدوا على ذلك . نربح حىن نتعاهد أال نعود
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ألنه حيمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع اإلنسـان          ،  وعلى أنه ليس من صنع اإلنسان     ؛  الذي جاء منه  
)1( . 

 :  ويف هذا القرآن نور
  ..  " وأنزلنا إليكم نورا مبينا " 

ق والباطل  ويبدو مفرق الطريق بني احل    ؛   نور تتجلى حتت أشعته الكاشفة حقائق األشياء واضحة       
حيث جتد النفس من هذا النـور مـا يـنري            .. يف داخل النفس ويف واقع احلياة سواء       .. حمددا مرسوما 
وحيث تبدو  ؛  حيث يتالشى الغبش وينكشف    .. فترى كل شيء فيها ومن حوهلا واضحا      ؛  جوانبها أوال 

حلق وهـو ـذا     وحيث يعجب اإلنسان من نفسه كيف كان ال يرى هذا ا          ،  احلقيقة بسيطة كالبديهية  
 ! ؟ الوضوح وذه البساطة

حيـس  ،  ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه    ؛   وحني يعيش اإلنسان بروحه يف اجلو القرآين فترة       
ويشعر أن مقررات كثرية كانت قلقة يف حسه قد راحت تأخذ           . يسرا وبساطة ووضوحا يف رؤية األمور     

 ما علق ا من الزيادات املتطفلة لتبـدو يف براءـا            وتنفي؛  وتلتزم حقائقها يف يسر   ؛  أماكنها يف هدوء  
  .. ونصاعتها كما خرجت من يد اهللا، الفطرية

، فإنين لن أصور بألفاظي حقيقتـه      ..  " وأنزلنا إليكم نورا مبينا   :  "  ومهما قلت يف هذا التعبري    
! وال بد من التذوق الذايت     !وال بد من املكابدة يف مثل هذه املعاين       ! ملن مل يذق طعمه ومل جيده يف نفسه       

 ! وال بد من التجربة املباشرة
ويهديهم إليه صـراطا    ،  فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل           " 
  "  .. مستقيما

ومىت عرفت النفس حقيقة اهللا وعرفت      ،  مىت صح اإلميان   .. واالعتصام باهللا مثرة مالزمة لإلميان به     
وهو صاحب السـلطان والقـدرة      . فال يبقى أمامها إال أن تعتصم باهللا وحده       . ية الكل له  حقيقة عبود 

 - قبل احلياة األخـرى    - رمحة يف هذه احلياة الدنيا    . وهؤالء يدخلهم اهللا يف رمحة منه وفضل       .. وحده
                                                 

يف مقدمة الظالل   :  يراجع يف الظالل يف مواضع متفرقة ما جاء عن هذا املنهج الذي حيمله القرآن على سبيل املثال                 )1(
 30، سورة العصر جزء     27، سورة الذاريات جزء     26 وسورة احلجرات جزء     17ص" يف ظالل القرآن    :  " بعنوان

" . دار الشـروق    " حملمـد قطـب     " منهج التربية اإلسالمية    :  " للمؤلف، وكتاب " هذا الدين   :  " ويراجع كتاب 
 . حملمد شديد" منهج التربية يف القرآن :  " وكتاب
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لروح الظالل  فاإلميان هو الواحة الندية اليت جتد فيها ا        - قبل الفضل يف اآلجلة    - وفضل يف هذه العاجلة   
كما أنه هو القاعدة اليت تقوم عليها حيـاة اتمـع           . من هاجرة الضالل يف تيه احلرية والقلق والشرود       

حيث يعرف كل إنسـان مكانـه علـى          - كما أسلفنا  - يف كرامة وحرية ونظافة واستقامة    ؛  ونظامه
كما جاء به    - ام اإلميان وليس هذا يف أي نظام آخر غري نظ        .. عبد هللا وسيد مع كل من عداه      . حقيقته
؛ حني يوحـد األلوهيـة    . هذا النظام الذي خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده            - اإلسالم

فال خيضع  ؛  وحيث جيعل السلطان هللا وحده واحلاكمية هللا وحده       . ويسوي بني اخلالئق مجيعا يف العبودية     
 ! فيكون عبدا له مهما حترر، بشر لتشريع بشر مثله

  .. ويف حيام اآلجلة سواء، يف حيام احلاضرة،  فالذين آمنوا يف رمحة من اهللا وفضل
  ..  " ويهديهم إليه صراطا مستقيما " 

إذ ترسم املؤمنني ويد اهللا تنقل خطاهم يف        . ختلع على التعبري حركة مصورة     ..  " إليه "  وكلمة
وهي عبارة جيد مدلوهلا يف نفسه من يـؤمن          ..  خطوة وتقرم إليه خطوة  ؛  الطريق إىل اهللا على استقامة    

؛ وتتنضح أمامه الطريـق   ؛  حيث حيس يف كل حلظة أنه يهتدي       .. فيعتصم به على ثقة   ،  باهللا على بصرية  
 . ويقترب فعال من اهللا كأمنا هو خيطو إليه يف طريق مستقيم

 ! وال يعرف حىت يذاق ..  إنه مدلول يذاق
|     |     | 

 +فْتتسا                 يم فا ِنصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرِفي الْكَالَلَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللّه كون
                 واْ ِإخِإن كَانو كرا تا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهيتا اثْنتفَِإن كَان لَدا وكُن لَّهي آ ِإن لَّمِرثُهي وهو كرـاالً   تجةً رو

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللّهِضلُّواْ وأَن ت لَكُم اللّه نيبِن ييظِّ اُألنثَياء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حِنس176و_  
|     |     | 

وتضمنت الكـثري مـن     ؛  وتكافلها االجتماعي ،  وهكذا ختتم السورة اليت بدأت بعالقات األسرة      
وهو  ت   وهي على قول أىب بكر     - ختتم بتكملة أحكام الكاللة    .. ة يف ثناياها  التنظيمات االجتماعي 

 . ما ليس فيها ولد وال والد: قول اجلماعة
وهو الشطر املتعلق بوراثة الكاللة من جهة الرحم        .  وقد ورد شطر هذه األحكام يف أول السورة       

وله أخ أو    - أو امرأة  - ةوإن كان رجل يورث كالل    :  " وقد كان نصه هناك   . حني ال توجد عصبة   
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من بعد وصية    - فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث        . أخت فلكل واحد منهما السدس    
  ..  " واهللا عليم حليم، وصية من اهللا - يوصى ا أو دين غري مضار

، لدالذي ال ولد له وال وا     ،  فإن كانت للمتوىف   ..  فاآلن يستكمل الشطر اآلخر يف وراثة الكاللة      
إن مل   - بعد أصحاب الفروض   - وهو يرث تركتها  . فلها نصف ما ترك أخوها    ،  أخت شقيقة أو ألب   

وإن تعـدد   . فإن كانتا أختني شقيقتني أو ألب فلهما الثلثان ممـا تـرك           . يكن هلا ولد وال والد كذلك     
ة واألخوات  واإلخو - حسب القاعدة العامة يف املرياث     - اإلخوة واألخوات فللذكر مثل حظ األنثيني     

 . األشقاء حيجبون اإلخوة واألخوات ألب حني جيتمعون
ويربط ،  بذلك التعقيب القرآين الذي يرد األمور كلها هللا       ،  وختتم معها السورة  ،   وختتم آية املرياث  
 : واألموال وغري األموال بشريعة اهللا، تنظيم احلقوق والواجبات

  ..  " يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء عليم " 
من عالقات األسـر وعالقـات      . من املرياث وغري املرياث    " بكل شيء  "  صيغة جامعة شاملة  

طريقان اثنان   .. وإما الضالل ،  فإما اتباع بيان اهللا يف كل شيء       .. من األحكام والتشريعات  . اجلماعات
 . لوطريق من عداه فهو الضال. طريق بيان اهللا فهو اهلدى: حلياة الناس ال ثالث هلما

 ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل:  وصدق اهللا
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم  دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        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           عوة إىل طلب العلم الشرعي    د |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

  ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم       كل 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  +

واغيـت  األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الط           دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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