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 +         مالَهملَّ أَعِبيِل اللَِّه أَضن سوا عدصوا وكَفَر اِت      1الَِّذينـاِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذينو 

 ذَِلـك ِبـأَنَّ     2حق ِمن ربِهم كَفَّر عنهم سيئَاِتِهم وأَصلَح بالَهم         وآمنوا ِبما نزلَ علَى محمٍد وهو الْ      
                مثَالَهاِس أَمِللن اللَّه ِربضي كَذَِلك ِهمبِمن ر قوا الْحعبوا اتنآم أَنَّ الَِّذيناِطلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر الَِّذين

3  
يتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتى ِإذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَِإما منا بعد وِإما              فَِإذا لَقِ 

              كُم ِببضعب لُوبلَِكن لِّيو مهِمن رصلَانت اء اللَّهشي لَوو ا ذَِلكهارزأَو برالْح عضى تتاء حِفد  الَِّذينٍض وع
 مالَهمِضلَّ أَعِبيِل اللَِّه فَلَن ي4قُِتلُوا ِفي س مالَهب ِلحصيو ِديِهمهي5 س ما لَهفَهرةَ عنالْج مِخلُهدي6 و  

           كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإن تنآم ا الَِّذينها أَيا 7يو       ـمـا لَّهسعوا فَتكَفَر لَِّذين
   مالَهملَّ أَعأَض8و          مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَِره مهِبأَن ِض        9 ذَِلكوا ِفـي الْـأَرِسـريي أَفَلَم 

         ِهملَيع اللَّه رمد ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَينظُرا    فَيثَالُهأَم ِللْكَاِفِرينلَى     10 ووم ِبأَنَّ اللَّه ذَِلك 
        ملَى لَهولَا م أَنَّ الْكَاِفِرينوا ونآم ـاٍت          11الَِّذينناِت جاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِخلُ الَِّذيندي ِإنَّ اللَّه 
 12ا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى لَّهـم           تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار والَِّذين كَفَرو     

 ملَه اِصرفَلَا ن ماهلَكْنأَه كتجرالَِّتي أَخ ِتكين قَرةً مقُو دأَش ٍة ِهيين قَرن مكَأَي13و  
 مثَلُ الْجنـِة الَِّتـي      14 كَمن زين لَه سوُء عمِلِه واتبعوا أَهواءهم         أَفَمن كَانَ علَى بينٍة من ربهِ     

وِعد الْمتقُونَ ِفيها أَنهار من ماء غَيِر آِسٍن وأَنهار ِمن لَّبٍن لَّم يتغير طَعمه وأَنهار مـن خمـٍر لَّـذٍَّة                     
نهار من عسٍل مصفى ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت ومغِفرةٌ من ربِهم كَمن هو خاِلد ِفـي                 لِّلشاِرِبني وأَ 

 ماءهعأَم ا فَقَطَّعِميماء حقُوا مساِر و15الن_  
|     |     | 

فالقتـال هـو    .  حقيقي هلـا   وهو اسم . امسها سورة القتال  . وهلا اسم آخر  ،  هذه السورة مدنية  
 . والقتال يف جرسها وإيقاعها. والقتال يف صورها وظالهلا. والقتال هو العنصر البارز فيها. موضوعها

فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا يف صيغة هجوم أديب             .  القتال موضوعها 
وأن هـذه  ، أن اهللا عدو لألولني ويل لآلخرين  مع إحياء ب  ،  ومتجيد كذلك للذين آمنوا   ،  على الذين كفروا  

فهو إذن إعالن حرب منه تعاىل على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفـظ             . حقيقة ثابتة يف تقدير اهللا سبحانه     
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والـذين آمنـوا وعملـوا      ،  الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم       :  " األول يف السورة  
ذلك . كفر عنهم سيئام وأصلح باهلم     - هو احلق من رم   و - الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد     

كذلك يضـرب اهللا للنـاس      . بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رم           
  " . أمثاهلم

أمر صريح للذين آمنوا خبـوض احلـرب        ،   وعقب إعالن هذه احلرب من اهللا على الذين كفروا        
فـإذا  :  " مع بيان حلكم األسرى بعد اإلثخان يف املعركة والتقتيل العنيف         ،  يف صيغة رنانة قوية   . ضدهم

حىت ،  فإما منا بعد وإما فداء    ،  حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق    ،  لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب    
  "  . . تضع احلرب أوزارها

ووعد من اهللا بإكرام    ،  وتكرمي لإلستشهاد فيه  ،  وتشجيع عليه ،   ومع هذا األمر بيان حلكمة القتال     
ذلك ولو يشاء   :  " والك الكافرين وإحباط أعماهلم   ،  وبالنصر ملن خيوض املعركة انتصارا هللا     ،  الشهداء

. والذين قتلوا يف سـبيل اهللا فلـن يضـل أعمـاهلم        ،  ولكن ليبلو بعضكم ببعض   ،  اهللا النتصر منهم  
ن آمنـوا إن تنصـروا اهللا ينصـركم    يا أيها الذي . سيهديهم ويصلح باهلم ويدخلهم اجلنة عرفها هلم      

ذلك بأم كرهوا ما أنـزل اهللا فـأحبط   . والذين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم. ويثبت أقدامكم 
  "  . . أعماهلم

وضـياع الكـافرين    ،  وإعالن لوالية اهللا ونصرته للمؤمنني    ،   ومعه كذلك ديد عنيف للكافرين    
أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة        :  " وخذالم وضعفهم وتركهم بال ناصر وال معني      

ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال         . وللكافرين أمثاهلا ،  دمر اهللا عليهم  ؟  الذين من قبلهم  
وكأين من قرية هي أشد قوة      :  "  ع   كذلك ديد آخر للقرية اليت أخرجت الرسول         "  . . موىل هلم 

  "  . . هلكناهم فال ناصر هلممن قريتك اليت أخرجتك أ
،  مث متضي السورة بعد هذا اهلجوم العنيف السافر يف ألوان من احلديث حول الكفـر واإلميـان                

ومتتـع الكـافرين    ؛  فتفرق بني متاع املؤمن بالطيبات    . وحال املؤمنني وحال الكافرين يف الدنيا واآلخرة      
ا وعملوا الصاحلات جنات جتري مـن حتتـها         إن اهللا يدخل الذين آمنو    :  " بلذائذ األرض كاحليوان  

كما تصف متاع    "  . . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم         . األار
، ومخر لـذة للشـاربني    ،  ولنب مل يتغري طعمه   ،  املؤمنني يف اجلنة بشىت األشربة الشهية من ماء غري آسن         
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ومـع املغفـرة    ،  ذلك مع شىت الثمـرات     . . أار جارية يف صورة    . . يف وفر وفيض  ،  وعسل مصفى 
  "  . . ؟ كمن هو خالد يف النار وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم " أهؤالء: مث سؤال. والرضوان

أعقبـها يف   . فإذا انقضت هذه اجلولة األوىل يف املعركة السافرة املباشرة بني املؤمنني والكـافرين            
ين كانوا هم واليهود باملدينة يؤلفون خطرا على اجلماعة اإلسالمية الناشئة           الذ،  السورة جولة مع املنافقني   

اليت يبدو مـن  ،  ال يقل عن خطر املشركني الذين حياربوا من مكة وما حوهلا من القبائل يف تلك الفترة               
وقبل غزوة األحزاب وما تالها مـن خضـد         ،  الوقائع اليت تشري إليها السورة أا كانت بعد غزوة بدر         

  " . كما ذكرنا يف تفسري سورة األحزاب " وضعف مركز املنافقني، شوكة اليهود
فهو . منذ أول إشارة  ،  ظالل اهلجوم والقتال  .  واحلديث عن املنافقني يف هذه السورة حيمل ظالهلا       

ويعقب عليه مبـا يـدمغهم      ؛  وغيبة وعيهم واهتمامهم يف جملسه    ،  يصور تلهيهم عن حديث رسول اهللا     
ماذا : ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم            :  " هلوىبالضالل وا 

  "  . . أولئك الذين طبع اهللا على قلوم واتبعوا أهواءهم؟ قال آنفا
فهل ينظرون إال السـاعة     :  "  ويهددهم بالساعة يوم ال يستطيعون الصحو وال ميلكون التذكر        

  "  . . ؟ فأىن هلم إذا جاءم ذكراهم. راطهافقد جاء أش؟ أن تأتيهم بغتة
 وهم يتظاهرون باإلميان   -  مث يصور هلعهم وجبنهم وافتهم إذا ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال         

فإذا أنزلت  ! لوال نزلت سورة  : ويقول الذين آمنوا  :  " والفارق بينهم يومئذ وبني املؤمنني الصادقني      -
أيت الذين يف قلوم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليـه مـن             سورة حمكمة وذكر فيها القتال ر     

  " . ! املوت
:  " ويعلن عليهم احلرب والطرد واللعن    ،  ويرذل اجتاهام .  وحيثهم على الطاعة والصدق والثبات    

فهـل عسـيتم إن     . فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم        . فأوىل هلم طاعة وقول معروف    
 أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم      ؟  ا يف األرض وتقطعوا أرحامكم    توليتم أن تفسدو  

 . .  " 
ويهـددهم بالعـذاب عنـد املـوت        ،  ويف تآمرهم مع اليهود   ،   ويفضحهم يف توليهم للشيطان   

وهم ليسوا  ،  الذي يدجمون أنفسهم فيه   ،  بالفضيحة اليت تكشف أشخاصهم فردا فردا يف اتمع اإلسالمي        
الشيطان سـول   ،  إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى          :  "  يكيدون له  وهم،  منه

واهللا يعلـم  . سنطيعكم يف بعـض األمـر  : ذلك بأم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا . هلم وأملى هلم  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

5

 ذلك بأم اتبعوا ما أسـخط اهللا      ؟  فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم      . إسرارهم
ولـو  . أم حسب الذين يف قلوم مرض أن لن خيرج اهللا أضغام          . وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم   

ولنبلونكم حىت  ،  واهللا يعلم أعمالكم  . ولتعرفنهم يف حلن القول   ،  نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم   
  "  . . نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم

رية يف السورة عودة إىل الذين كفروا من قريش ومن اليهـود وهجـوم               ويف اجلولة الثالثة واألخ   
لن  - من بعد ما تبني هلم اهلدى      - إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا الرسول        :  " عليهم

  "  . . يضروا اهللا شيئا وسيحبط أعماهلم
 آمنـوا أطيعـوا اهللا   يا أيها الـذين :  "  وحتذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعدائهم 

، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا مث ماتوا وهم كفـار      . وال تبطلوا أعمالكم  ،  وأطيعوا الرسول 
  "  . . فلن يغفر اهللا هلم

فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنـتم األعلـون واهللا          :  "  وحتضيض هلم على الثبات عند القتال     
  "  . . معكم ولن يتركم أعمالكم

ومل جيعله استئصاال   ،  وحض على البذل الذي يسره اهللا     . ن من شأن احلياة الدنيا وأعراضها      ووي
 : وتربمها وضيقها لو أحفاهم يف السؤال، وهو يعرف شح نفوسهم البشرية، رأفة م، للمال كله
إن . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وال يسألكم أمـوالكم        ،  إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو     " 

  "  . . ألكموها فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغانكميس
هـا  :  " وبالبذل يف القتال  ،   وختتم السورة مبا يشبه التهديد للمسلمني إن هم خبلوا بإنفاق املال          

واهللا ، ومن يبخل فإمنا يبخل عـن نفسـه  ، فمنكم من يبخل، أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا 
  "  . . مث ال يكونوا أمثالكم، يستبدل قوما غريكموإن تتولوا ، الغين وأنتم الفقراء

|     |     | 
 . وتتسم بطابعه يف كل فقراا، يظللها جو القتال؛ إا معركة مستمرة من بدء السورة إىل ختامها

. أهـواءهم . أمثاهلم. باهلم. أعماهلم[ :  وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة       
 . ] . . . أقفاهلا. أمثاهلا. أوزارها[ : وحىت حني ختف فإا تشبه تلويح السيوف يف اهلواء]  . . أمعائهم
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:  " فالقتال أو القتل يقول عنه     . .  وهناك شدة يف الصور كالشدة يف جرس األلفاظ املعربة عنها         
ا أثخنتموهم  حىت إذ :  " والتقتيل واألسر يصوره بشدة    "  . . فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب     

 "  . . فتعسا هلم وأضل أعمـاهلم    :  " والدعاء على الكافرين جييء يف لفظ قاس       "  . . فشدوا الوثاق 
وصورة  "  . . دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثاهلا    :  " وهالك الغابرين يرسم يف صورة مدوية ظال ولفظا       

وحالة اجلنب والفـزع     "  . .  أمعاءهم وسقوا ماء محيما فقطع   :  " العذاب يف النار جتيء يف هذا املشهد      
 "  . . ! ينظرون إليك نظر املغشي عليه مـن املـوت        :  " عند املنافقني جتيء يف مشهد كذلك عنيف      

وإن تتولوا يستبدل قوما غريكـم مث ال        :  " حىت حتذير املؤمنني من التويل جييء يف ديد ائي حاسم         
  "  . . يكونوا أمثالكم

  . . ضوع والصور والظالل واإليقاع يف سورة القتال وهكذا يتناسق املو
|     |     | 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا     . الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم        " 
ذلك بأن الذين كفروا    . كفر عنهم سيئام وأصلح باهلم     - وهو احلق من رم    - مبا نزل على حممد   

  "  . . كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم. ن آمنوا اتبعوا احلق من رموأن الذي؛ اتبعوا الباطل
وإضالل األعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا        !  افتتاح ميثل اهلجوم بال مقدمة وال متهيد      

ولكـن  . يفيد ضياع هذه األعمال وبطالا     - سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غريهم      . عن سبيل اهللا  
، ونلمح عاقبة هذا الشرود والضالل    ،  فإذا بنا نرى هذه األعمال شاردة ضالة      .  يف حركة  هذا املعىن يتمثل  

فكأمنا هي شخوص حية أضـلت      ،  وهي حركة ختلع ظل احلياة على األعمال      . فإذا هي اهلالك والضياع   
. والقوم عن األعمال  ،  ظالل معركة تشرد فيها األعمال عن القوم      . وتعمق املعىن وتلقي ظالله   . وأهلكت

 ! حىت تنتهي إىل الضالل واهلالك
 وهذه األعمال اليت أضلت رمبا كان املقصود منها بصفة خاصة األعمال اليت يأملون من ورائهـا            

فهذا الصالح شكلي ال يعرب     . فال قيمة لعمل صاحل من غري إميان      . واليت يبدو على ظاهرها الصالح    . اخلري
. وقد يكون الباعث طيبـا    . ه العمل ال بشكل العمل    والعربة بالباعث الذي يصدر عن    . عن حقيقة وراءه  

ال يتصل مبنهج ثابـت واضـح يف        . ولكنه حني ال يقوم على اإلميان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة           
فال بد من اإلميان ليشد الـنفس       . وال بناموس الوجود األصيل   ،  متصل خبط سري احلياة العريض    ،  الضمري

. وحينئذ يكون للعمل الصاحل معنـاه     . وتتأثر به يف كل انفعاالا    ،  إىل أصل تصدر عنه يف كل اجتاهاا      
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ويكون له هدفه ويكون له أطراده وتكون له آثاره وفق املنهج اإلهلي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله                  
، ويف قيامـه بـدوره    ،  وجيعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة وأثرا يف كيان هذا الوجـود           ؛  يف الناموس 

 . تهوانتهائه إىل غاي
والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد وهو احلـق            :  "  ويف اجلانب اآلخر  

ولكن السياق يربزه ويظهـره ليصـفه       . واإلميان األول يشمل اإلميان مبا نزل على حممد        "  . . من رم 
، سـتكن يف الضـمري    وإىل جوار اإلميان امل   . ويؤكد هذا املعىن ويقرره    " وهو احلق من رم   :  " بصفته

 . وهو مثرة اإلميان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه. العمل الظاهر يف احلياة
يف مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات          "  . . كفر عنهم سيئام  :  "  وهؤالء

وهو . للمؤمننيفإن السيئة تغفر    ،  وبينما يبطل العمل ولو كان صاحلا من الكافرين       . يف شكلها وظاهرها  
  . . ويف حقيقة احلياة، تقابل تام مطلق يربز قيمة اإلميان وقدره عند اهللا

. وإصالح البال نعمة كربى تلي نعمة اإلميان يف القدر والقيمـة واألثـر             "  . . وأصلح باهلم  " 
لشـعور  اسـتقام ا  ،  ومىت صلح البـال   . والتعبري يلقي ظالل الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسالم       

ورضيت النفس واستمتعت بـاألمن     ،  وارتاحت املشاعر واألعصاب  ،  واطمأن القلب والضمري  ،  والتفكري
 . أال إنه األفق املشرق الوضيء الرفاف؟ وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع . . والسالم

لـه  إمنا هو أمر    . وليس اجلزاف . وليست املصادفة . إا ليست احملاباة  ؟   ومل كان هذا وكان ذاك    
، املرتبط بالناموس األصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق اهللا السماوات واألرض باحلق            ،  أصله الثابت 

 : وجعل احلق هو األساس
  "  . . وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل " 

وكـل مـن    ؛  فهو ذاهب هالك  ومن مث   ؛   والباطل ليست له جذور ضاربة يف كيان هذا الوجود        
، وملا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعماهلم        . يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك       

 . ومل يبق هلم منها شيء ذو غناء
ومـن مث   . وتضرب جذوره يف أعماق هذا الكون     ،   واحلق ثابت تقوم عليه السماوات واألرض     

فال جـرم كفـر عنـهم    ،  كان الذين آمنوا اتبعوا احلق من رموملا. يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه   
 . سيئام وأصلح باهلم



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

وما هـو فلتـة وال      . ويرجع إىل أسبابه األصلية   ،   فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة       
 . مصادفة وال جزاف

أنفسـهم  وكذلك يضع هلم القواعد اليت يقيسون إليها         " . كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم     " 
 ! وال حيتارون يف الوزن والقياس. فيعلمون املثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه. وأعماهلم

|     |     | 
فهم . يرتب عليه توجيه املؤمنني لقتال الكافرين     ،  ذلك األصل الذي قررته اآلية األوىل يف السورة       

ن على أقدار الناس واحليـاة ليصـل       ويستعلي ويهيم ،  على احلق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر يف األرض        
والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثـاره           . الناس باحلق وليقيم احلياة على أساسه     

 : من احلياة
فإما منا بعـد  . حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب  " 
  .  "  .حىت تضع احلرب أوزارها. وإما فداء

فحىت نزول هذه السـورة     .  واللقاء املقصود يف اآلية هنا هو اللقاء للحرب والقتال ال جمرد اللقاء           
الـيت   " بـراءة  " ومل تكن بعد قد نزلت سورة     ؛  كان املشركون يف اجلزيرة منهم احملارب ومنهم املعاهد       

وتأمر بقتل املشـركني    ؛  أشهرواملطلقة األجل إىل أربعة     ،  تنهي عهود املشركني احملددة األجل إىل أجلها      
 . )1(كي ختلص القاعدة لإلسالم . أو يسلموا - قاعدة اإلسالم - بعد ذلك أىن وجدوا يف أحناء اجلزيرة

وهـو  .  وضرب الرقاب املأمور به عند اللقاء جييء بعد عرض اإلسالم عليهم وإبائهم له طبعـا              
 . متشيا مع جو السورة وظالهلا، اليت متثلهاوباحلركة ، تصوير لعملية القتل بصورا احلسية املباشرة

  "  . . حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق " 
فال تعود به قدرة علـى هجـوم أو         ،  حىت تتحطم قوة العدو وتتهاوى    ،   واإلثخان شدة التقتيل  

تيل فأما والعدو ما يزال قويا فاإلثخان والتق      . يؤسر من استأسر ويشد وثاقه     - ال قبله  - وعندئذ. دفاع
 . يكون اهلدف لتحطيم ذلك اخلطر

، بني مـدلول هـذه اآليـة       - كما رأى معظم املفسرين    -  وعلى هذا ال يكون هناك اختالف     
.  واملسلمني الستكثارهم من األسرى يف غزوة بدر        ع   ومدلول آية األنفال اليت عاتب اهللا فيها الرسول         

                                                 
 . فهؤالء تقبل منهم اجلزية إذا اختاورها.  هكذا احلكم ال يسري على املشركني خارج اجلزيرة)1(
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نيب أن يكون له أسـرى حـىت يـثخن يف           ما كان ل  :  " وذلك حيث يقول تعاىل   . والتقتيل كان أوىل  
لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم      . واهللا عزيز حكيم  ،  تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة     ،  األرض

وبعد ذلك يكون   ؛  فاإلثخان أوال لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته       . . )1( " فيما أخذمت عذاب عظيم   
وخباصـة  . املعادية لإلسالم هي اهلدف األول من القتال      ألن إزالة القوة املعتدية     ،  واحلكمة ظاهرة . األسر

وكان قتـل حمـارب   . وكانت الكثرة للمشركني  . حني كانت القوة العددية لألمة املسلمة قليلة حمدودة       
واحلكم ما يزال ساريا يف عمومه يف كل زمان بالصـورة           . يساوي شيئا كبريا يف ميزان القوى حينذاك      

 . تعجيزه عن اهلجوم والدفاعو، اليت تكفل حتطيم قوة العدو
وهي النص القرآين الوحيد املتضمن حكم      . فتحدده هذه اآلية  ،   فأما احلكم يف األسرى بعد ذلك     

 : األسرى
  "  . . فإما منا بعد وإما فداء " 

وإمـا أن   .  أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بال مقابل من مال أو من فداء ألسرى املسلمني               
 .  مال أو عمل أو يف نظري إطالق سراح املسلمني املأسورينيطلق مقابل فدية من

 . بالنسبة ألسرى املشركني. كاالسترقاق أو القتل.  وليس يف اآلية حالة ثالثة
وهـو   -  واخللفاء من بعده استرقوا بعض األسرى       ع    ولكن الذي حدث فعال أن رسول اهللا        

 . وقتلوا بعضهم يف حاالت معينة - الغالب
 " أحكام القرآن لإلمام اجلصـاص احلنفـي       "  هنا ما ورد حول هذه اآلية يف كتاب         وحنن ننقل 

 : قبل أن نقرر احلكم الذي نراه. ونعلق على ما نرى التعليق عليه يف ثناياه
قال أبو بكر قد اقتضـى ظـاهره         " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب     :  "  قال اهللا تعاىل  

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حـىت         :  " وهو نظري قوله تعاىل   . ثخانوجوب القتل ال غري إال بعد اإل      
  " . وهذا صحيح فليس بني النصني خالف "  "  . . يثخن يف األرض

حدثنا أبو  : قال. حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان     :  حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن احلكم قال        
عن ابن عباس يف قوله     . عن علي بن أيب طلحة    ،  صاحلعن معاوية بن    ،  حدثنا عبداهللا بن صاحل   : قال. عبيد
ذلك يوم بـدر واملسـلمون      : قال " . ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           " تعاىل

                                                 
 . 1528 – 1527 ص10 تراجع يف الظالل يف سورة األنفال جزء )1(
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 فإما منا بعد وإما فداء    :  " فلما كثروا واشتد سلطام أنزل اهللا تعاىل بعد هذا يف األسارى          ،  يومئذ قليل 
وإن ،  وإن شاءوا اسـتعبدوهم   ،  إن شاءوا قتلوهم  . ؤمنني يف األسارى باخليار   فجعل اهللا النيب وامل   "  . . 

واالستعباد مشـكوك يف صـدور       . .  " وإن شاءوا استعبدوهم   . . شك أبو عبيد يف   . شاءوا فادوهم 
 . وأما جواز القتل فال نرى له سندا يف اآلية وإمنا نصها املن أو الفداء. القول به عن ابن عباس فنتركه

كالمهـا عـن    ،  حدثنا أبو مهدي وحجاج   : قال،  حدثنا أبو عبيد  : ثنا جعفر بن حممد قال     وحد
، هـي منسـوخة   : قـال  "  . . فإما منا بعد وإما فداء    :  " مسعت السدي يقول يف قوله    : قال. سفيان

فإذا لقيتم الـذين    :  " أما قوله : قال أبو بكر  :  " فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم   :  " نسخها قوله 
 ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض          :  " وقوله تعاىل  "  . . وا فضرب الرقاب  كفر

فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا       "  . . فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م من خلفهم       :  " وقوله"  . . 
إال بعـد إذالل     -  باإلثخان يف القتل وحظر عليه األسر       ع   وذلك ألن اهللا تعاىل أمر نبيه       . غري منسوخ 

فمىت أثخن  ،  وكان ذلك وقت قلة عدد املسلمني وكثرة عدد عدوهم من املشركني           - املشركني وقمعهم 
فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجـد مثـل           . املشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز االستبقاء     
 بقتل املشركني حيـث وجـدوا       إن األمر : ونقول.  " احلال اليت كان عليها املسلمون يف أول اإلسالم       

فمىت حتقق اإلثخـان يف األرض جـاز أخـذ         . بينما النص يف سورة حممد عام     . خاص مبشركي اجلزيرة  
ومل ،   وبعد نزول سورة براءة بطبيعة احلـال        ع   وهذا ما جرى عليه اخللفاء بعد رسول اهللا         . األسارى

  "  . . يقتلوهم إال يف حاالت معينة سيأيت بياا
وذلـك  . من أو فـداء   : ظاهره يقتضي أحد شيئني    "  . . فإما منا بعد وإما فداء    :  " له وأما قو 

حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن احلسن أنه كره          . وقد اختلف السلف يف ذلك    . ينفي جواز القتل  
: قـال . أخربنا هشـيم  : حدثنا أبو عبيد قال   : وحدثنا جعفر قال  . من عليه أو فاده   : وقال،  قتل األسري 

: قـال . وسألت احلسـن  : من عليه أو فاده قال    : سألت عطاء عن قتل األسري فقال     : ربنا أشعث قال  أخ
وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه       . مين عليه أو يفادى به    ،   بأسارى بدر   ع   يصنع به ما صنع رسول اهللا       

وروي "  . .  فإما منا بعد وإمـا فـداء     :  " وتال قوله ،  فأىب أن يقتله  ،  عظيم من عظماء اصطخر ليقتله    
فإما منا بعـد    :  " وقد روينا عن السدي أن قوله     . أيضا عن جماهد وحممد بن سريين كراهة قتل األسري        

. وروي مثله عن ابـن جـريج       " . فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم   :  " منسوخ بقوله  " وإما فداء 
قتـل  : وقال.  منسوخةهي: قال،  عن ابن جريج  ،  حدثنا حجاج : حدثنا أبو عبيد قال   : حدثنا جعفر قال  

اتفق فقهاء األمصار على جواز قتـل       : قال أبو بكر  ،   عقبة ابن أيب معيط يوم بدر صربا        ع   رسول اهللا   
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منها قتله عقبة بـن     ،   يف قتله األسري    ع   وقد تواترت األخبار عن النيب      ،  األسري ال نعلم بينهم خالفا فيه     
وقتل بين  . تل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر       وق. والنضر بن احلارث بعد األسر يوم بدر      ،  أيب معيط 

ومن على الزبري بن باطا     . فحكم فيهم بالقتل وسيب الذرية    ،  قريظة بعد نزوهلم على حكم سعد بن معاذ       
فلمـا  ،  وشرط على إبن أيب احلقيق أال يكتم شـيئا        ،  وفتح خيرب بعضها صلحا وبعضها عنوة     ،  من بينهم 

وعبد اهللا بـن  ،  ومقيس بن حبابة  ،  تح مكة وأمر بقتل هالل بن خطل      وف. ظهر على خيانته وكتمانه قتله    
ومن على أهل مكـة      " . اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة     :  " وقال،  وآخرين،  أيب سرح 

، وروي عن صاحل بن كيسان عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن عوف               . ومل يغنم أمواهلم  
وكنت قتلته سرحيا أو    ،  وددت أين يوم أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته       :  " ديق يقول أنه مسع أبا بكر الص    

وعن أيب موسى أنه قتل دهقان السوس بعدما أعطاه األمان على قوم مسـاهم ونسـي                 " . أطلقته جنيحا 
  وعن الصحابة يف جواز قتل األسري       ع   فهذه آثار متواترة عن النيب      . نفسه فلم يدخلها يف األمان فقتله     

ولكن يؤخـذ مـن   ،  وجواز القتل ال يؤخذ من اآلية     .  " واتفق فقهاء األمصار على ذلك    . ويف استبقائه 
، وتتبع احلاالت اليت وقع فيها القتل يعطي أا حاالت خاصـة          .  وبعض الصحابة   ع   عمل رسول اهللا    

يب معيط كالمهـا    فالنضر بن احلارث وعقبة بن أ     . وراءها أسباب معينة غري جمرد التعرض للقتال واألسر       
ولـبين قريظـة   ، وكذلك أبو عزة الشاعر.  وإيذاء دعوته ع كان له موقف خاص يف إيذاء رسول اهللا     

وهكذا جند يف مجيع احلاالت أسبابا معينـة        . كذلك موقف خاص بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلفا        
  "  . . بعد وإما فداءفإما منا :  " تفرد هذه احلاالت من احلكم العام لألسرى الذي تقرره اآلية

وال يباع  ،  ال يفادى األسري باملال    " : يعين احلنفية  " فقال أصحابنا مجيعا  ،   وإمنا اختلفوا يف فدائه   
وال يردون حربا   ،  ال يفادون بأسرى املسلمني أيضا    : وقال أبو حنيفة  . السيب من أهل احلرب فريدوا حربا     

وهو قول الثـوري    . سرى املسلمني بأسرى املشركني   ال بأس أن يفادى أ    : وقال أبو يوسف وحممد   . أبدا
وال يباع الرجال إال أن يفـادى ـم         ،  ال بأس ببيع السيب من أهل احلرب      : وقال األوزاعي ،  واألوزاعي
فأمـا  ،  لإلمام أن مين على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي م          : وقال املزين عن الشافعي   . املسلمون

وظـاهره   " فإما منا بعد وإمـا فـداء      :  " مني وباملال فإم احتجوا بقوله    ايزون للفداء بأسرى املسل   
وحيتجون للفداء باملسلمني مبا    .  فدى أسارى بدر باملال     ع   وبأن النيب   ؛  يقتضي جوازه باملال وباملسلمني   

: قـال . عن عمران ابن حصني   ،  عن أيب املهلب  ،  عن أيب قالبة  ،  عن أيوب ،  عن معمر ،  روى ابن املبارك  
؛  رجال من بين عامر ابن صعصعة       ع    وأسر أصحاب النيب      ع    ثقيف رجلني من أصحاب النيب       أسرت

جبريـرة  :  " قـال ؟ عالم أحبس:  فقال ع  فأقبل إليه رسول اهللا     ،  فناداه،   وهو موثق   ع   فمر به النيب    
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كـل  لو قلتها وأنت متلك أمرك ألفلحـت        :  "  ع   فقال النيب   ،  إين مسلم : فقال األسري  " . حلفائك
:  "  ع   فقال النيب   . إين جائع فأطعمين  : فقال،  فأقبل،   فناداه أيضا   ع   مث مضى رسول اهللا      " . الفالح

وحجـة القـائلني    (  . .  فداه بالرجلني اللذين كانت ثقيف أسرما       ع   مث إن النيب     " . هذه حاجتك 
فداء باملال أو بأسرى    بالفداء أرجح يف تقديرنا من حجة أصحاب اإلمام اجلصاص على اإلختالف يف ال            

 . )املسلمني 
وأما ما يف اآليـة     :  وقد ختم اإلمام اجلصاص القول يف املسألة بترجيح رأي أصحابه احلنفية قال           

فاقتلوا املشـركني حيـث   :  " وما روي يف أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله     ،  من ذكر املن والفداء   
ن تابوا وأقاموا الصالة وآتـوا الزكـاة   وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإ      

قاتلوا الذين ال يؤمنون    :  " وقوله تعاىل . وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج       "  . . فخلوا سبيلهم 
فتضـمنت اآليتـان    " . حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون:  " إىل قوله " باهللا وال باليوم اآلخر  

ومل خيتلف أهـل  . والفداء باملال أو بغريه ينايف ذلك. وا اجلزيةوجوب القتال للكفار حىت يسلموا أو يؤد   
 فوجب أن يكون احلكم املذكور فيها        ع    " حممد " بعد سورة  " براءة " التفسري ونقلة اآلثار أن سورة    

 - أو اإلسـالم   - وقد سبق القول بأن هذا القتـل للمشـركني         . . " ناسخا للفداء املذكور يف غريها    
أما غريهم خارجها فتقبل منهم اجلزية كما تقبل مـن          . اجلزيرة فهو حكم خاص م    مقصود به مشركو    

فهؤالء . وقبول اجلزية عند التسليم ال ينفي أن يقع األسرى يف أيدي املسلمني قبل التسليم             . أهل الكتاب 
ملـال أو   أو الفداء ـم با    ،  إنه جيوز املن عليهم إذا رأى اإلمام املصلحة       : نقول؟  األسرى ما احلكم فيهم   

فأما عند االستسالم للجزية فاألمر منتـه  . إذا ظل قومهم قوة مل تستسلم بعد ومل تقبل اجلزية  ،  باملسلمني
  " . فحكم األسرى يظل ساريا يف احلالة اليت مل تنته باجلزية، بطبيعته وهذه حالة أخرى

وسائر النصـوص   .  واخلالصة اليت ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد املتضمن حكم األسرى           
وما وقع بالفعل خارجـا عنـه   . وأنه هو األصل الدائم للمسالة. تتضمن حاالت أخرى غري حالة األسر   

فقتل بعض األسرى كان يف حاالت فردية ميكن أن يكون          . كان ملواجهة حاالت خاصة وأوضاع وقتية     
ومثال ذلك أن يقـع  . تالال مبجرد خروجهم للق، وقد أخذوا بأعمال سابقة على األسر   ؛  هلا دائما نظائر  

 . وإمنا كان األسر جمرد وسيلة للقبض عليه. جاسوس أسريا فيحاكم على اجلاسوسية ال على أنه أسري
وقد سبق لنا يف مواضع خمتلفة من هذه الظالل القول بأنه كـان ملواجهـة               .  ويبقى اإلسترقاق 

طبق اإلسالم يف مجيع احلاالت الـنص       ومل يكن ممكنا أن ي    . وتقاليد يف احلرب عامة   ،  أوضاع عاملية قائمة  
يف الوقت الذي يسترق أعداء اإلسـالم مـن يأسـروم مـن             . .  " فإما منا بعد وإما فداء    :  " العام
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وفـادى ببعضـهم    .  يف بعض احلاالت فأطلق بعض األسارى منا        ع   ومن مث طبقه الرسول     . املسلمني
قع االسترقاق ملواجهة حـاالت قائمـة ال   ويف حاالت أخرى و. وفادى بعضهم باملال  ،  أسرى املسلمني 

 . تعاجل بغري هذا اإلجراء
فإن اإلسالم يرجع حينئـذ     ،   فإذا حدث أن اتفقت املعسكرات كلها على عدم استرقاق األسرى         

النقضاء األوضاع اليت كانـت تقضـي    " فإما منا بعد وإما فداء:  " إىل قاعدته اإلجيابية الوحيدة وهي 
 . وليس قاعدة من قواعد معاملة األسرى يف اإلسالم، ترقاق حتميافليس االس. باالسترقاق

ومن دراسة األحـوال واألوضـاع      .  وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآين احلاسم        
 . واهللا املوفق للصواب . . واألحداث

  وحيسن أن يكون مفهوما أنين أجنح إىل هذا الرأي ألن النصوص القرآنية واسـتقراء احلـوادث               
! وظروفها يؤيده ال ألنه يهجس يف خاطري أن استرقاق األسرى مة أحاول أن أبرى ء اإلسالم منـها                 

ألنه مـا مـن   ، فلو كان اإلسالم رأى هذا لكان هو اخلري، إن مثل هذا اخلاطر ال يهجس يف نفسي أبدا        
سري مع نـص القـرآن   إمنا أنا أ. إنه يرى خريا مما يرى اهللا: إنسان يعرف شيئا من األدب ميلك أن يقول 

 . وروحه فأجنح إىل ذلك الرأي بإحياء النص واجتاهه
حىت  " –أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة يف األسرى             - . .   وذلك

فهـي القاعـدة    . أي حىت تنتهي احلرب بني اإلسالم وأعدائه املناوئني له         "  . . تضع احلرب أوزارها  
 حىت تكون كلمـة     ع   كما يقول رسول اهللا      " اجلهاد ماض إىل يوم القيامة     " ك أن ذل. الكلية الدائمة 
 . اهللا هي العليا

|     |     | 
 حاشـاه  - ألنه يستعني م  ،  وال يفرض عليهم هذا اجلهاد    ،  واهللا ال يكلف الذين آمنوا هذا األمر      

وإمنا هو ابتالء اهللا لعبـاده      ؛  فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشرا        . على الذين كفروا   -
 : اإلبتالء الذي تقدر به منازهلم؛ بعضهم ببعض

والذين قتلوا يف سـبيل اهللا      . ولكن ليبلو بعضكم ببعض   ،  ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم      " 
  "  . . ويدخلهم اجلنة عرفها هلم، سيهديهم ويصلح باهلم. فلن يضل أعماهلم

وأمثاهلم يف األرض كلها يف كل زمان من البغـاة          ،  ن سبيل اهللا   إن هؤالء الذين كفروا وصدوا ع     
ويتراءون ألنفسهم وللضالني من أتباعهم     ،  الذين يظهرون يف ثوب البطش واالستكبار     ،  الطغاة املفسدين 
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، تعيش على ظهر هذه اهلباءة الصغرية املسماة بـاألرض        . إن هؤالء مجيعا حفنة من اخللق     . قادرين أقوياء 
كب والنجوم واموعات الفلكية وارات والعوامل اليت ال يعلم عددها وال مداها إال اهللا              بني هذه الكوا  

ال ميسـكها وال  ، تكاد تكون ضـائعة ، يف هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه ارات والعوامل نقطا متناثرة  
 . جيمعها وال ينسقها إال اهللا

أن يكونـوا منـاال     ،  لغ أهل هذه األرض كلها    بل ال يب  ،   فال يبلغ هؤالء ومن وراءهم من األتباع      
ال بل إم ال يبلغون شيئا أصال حـني         . ال بل إم ال يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات         . صغرية

 . يقفون أمام قوة اهللا
إمنـا   - حني يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخـام          -  إمنا يتخذ اهللا املؤمنني   

كما انتصر من بعضهم بالطوفـان  . ولو شاء النتصر من الكافرين جهرة  . تارا لقدرته يتخذهم سبحانه س  
ولكنه إمنا يريد لعباده املـؤمنني      ،  بل النتصر منهم من غري هذه األسباب كلها       . والصيحة والريح العقيم  

 . وييسر هلم أسباب احلسنات الكبار، ويصلحهم، ويربيهم، وهو يبتليهم. اخلري
ويف هذا االبتالء يستجيش يف نفوس املؤمنني أكرم ما يف الـنفس البشـرية مـن            .  يريد ليبتليهم 

حىت جتاهـد يف سـبيله   ، فليس أكرم يف النفس من أن يعز عليها احلق الذي تؤمن به        . طاقات واجتاهات 
وال حتب هذه احلياة    ،  وال تستطيع احلياة بدونه   ،  وال تسلم يف هذا احلق الذي تعيش له وبه        ،  فتقتل وتقتل 

 .  غري ظلهيف
فيظل خيرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة يف أعراض هذه األرض الفانية مما              .  ويريد لريبيهم 

وينفي كـل زغـل    ،  ويظل يقوي يف نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص        . يعز عليهم أن يتخلوا عنه    
 إىل وجه   والتطلع،  حىت تصبح رغائبهم كلها يف كفة ويف الكفة األخرى تلبية دعوة اهللا للجهاد            ،  ودخل

وأـا تربـت    ،  ويعلم اهللا من هذه النفوس أا خريت فاختارت       . فترجح هذه وتشيل تلك   . اهللا ورضاه 
 . وأا ال تندفع بال وعي ولكنها تقدر وختتار، فعرفت

مـا يعـود    ،  والتعرض للموت يف كل جولة    ،  ففي معاناة اجلهاد يف سبيل اهللا     .  ويريد ليصلحهم 
الذي يكلف الناس الكثري من نفوسهم وأخالقهـم وموازينـهم          ،   املخوف النفس االستهانة ذا اخلطر   

والتوجه به هللا يف كل مرة      . سواء سلم منه أو القاه    . وهو هني هني عند من يعتاد مالقاته      . وقيمهم ليتقوه 
وكأنه صـياغة جديـدة     ! يفعل يف النفس يف حلظات اخلطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء باألجسام           

 . رواح على صفاء ونقاء وصالحللقلوب واأل
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عن طريق قيادا بأيـدي ااهـدين       ،   مث هي األسباب الظاهرة إلصالح اجلماعة البشرية كلها       
وهانت عليهم احلياة وهم خيوضون غمـار   ؛  الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها        

وحني تكون القيادة يف     . . لتطلع إىل رضاه  ومل يعد يف قلوم ما يشغلهم عن اهللا وا        . املوت يف سبيل اهللا   
ويصبح عزيزا على هذه األيدي أن تسلم يف رايـة          . مثل هذه األيدي تصلح األرض كلها ويصلح العباد       

وكل عزيز وغال أرخصته لتتسلم     ،  وهي قد اشترا بالدماء واألرواح    ؛  القيادة للكفر والضالل والفساد   
 ! هذه الراية ال لنفسها ولكن هللا

. هو بعد ذلك كله تيسري الوسيلة ملن يريد اهللا م احلسىن لينالوا رضاه وجزاءه بغري حسـاب                 مث  
وكل ميسر ملا خلق    . وتيسري الوسيلة ملن يريد اهللا م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه            

 . وفق ما يعلمه اهللا من سره ودخيلته. له
 : بيل اهللا ومن مث يكشف عن مصري الذين يقتلون يف س

ويدخلهم اجلنـة   ،  ويصلح باهلم ،  سيهديهم. فلن يضل أعماهلم  ،  والذين قتلوا يف سبيل اهللا     " 
  "  . . عرفها هلم

فهي أعمال مهتديـة    . يف مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعماهلم          . .  لن يضل أعماهلم  
وهي باقية من مث ألن     . واجتاها إليه ،  هوانبعثت محاية ل  ،  واصلة مربوطة إىل احلق الثابت الذي صدرت عنه       

 . احلق باق ال يهدر وال يضيع
فهي حقيقة مقررة من     . . حقيقة حياة الشهداء يف سبيل اهللا      . .  مث نقف أمام هذه احلقيقة اهلائلة     

 "  . . وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكـن ال تشـعرون              :  " قبل يف قوله تعاىل   
تعرض يف حالة امتداد ومناء يف طريقها الذي غادرت احلياة الدنيا وهي            . تعرض هنا عرضا جديدا   ولكنها  

 : طريق الطاعة واهلداية والتجرد والنقاء. تسلكه وتتوخاه
 :  " سيهديهم ويصلح باهلم " 

ويتعهدهم بإصـالح    - بعد االستشهاد  - يظل يتعهدهم باهلداية  ،   فاهللا رم الذي قتلوا يف سبيله     
أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء املأل األعلـى الـذي       ؛  وتصفية الروح من بقية أوشاب األرض     ،  البال

فهي حياة مستمرة يف طريقها مل تنقطع إال فيمـا يـرى أهـل األرض               . وإشراقه وسناه ،  صعدت إليه 
. ويزيدها إشراقا ،  ويزيدها صفاء . ويزيدها هدى . وهي حياة يتعهدها اهللا را يف املأل األعلى       . احملجوبون

 : وأخريا حيقق هلم ما وعدهم. وهي حياة نامية يف ظالل اهللا
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  "  . . ويدخلهم اجلنة عرفها هلم " 
حدثنا زيد بـن  :  وقد ورد حديث عن تعريف اهللا اجلنة للشهداء رواه اإلمام أمحد يف مسنده قال       

رجـل   - عن قيس اجلذامي  ،  عن كثري بن مرة   ،  عن مكحول ،  عن أبيه ،  حدثنا ابن ثوبان  ،  منر الدمشقي 
، عند أول قطرة من دمه    : يعطى الشهيد ست خصال   :  "  ع   قال رسول اهللا    : قال - كانت له صحبة  

ويأمن من الفزع األكرب ومـن      ،  ويزوج من احلور العني   ،  ويرى مقعده من اجلنة   ؛  تكفر عنه كل خطيئة   
وفيه . حديثا آخر قريبا من هذا املعىن     وقد روى   . تفرد به أمحد  [  "  . . وحيلى حلة اإلميان  ،  عذاب القرب 

 . ]أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه . النص على رؤية الشهيد ملقعده من اجلنة
وإصالح البال املستأنف   ،  وهذه هي اية اهلداية املمتدة    .  فهذا تعريف اهللا اجلنة للشهداء يف سبيله      

 . اك عند اهللاومناء حيام وهداهم وصالحهم هن. بعد مغادرم هلذه األرض
|     |     | 

وبلـوغ  ،  وتلك الرعايـة  ،  ويف ظل ذلك الرضى   . ويف ظل هذه الكرامة للذين قتلوا يف سبيل اهللا        
ويعدهم علـى هـذا   ؛ واالجتاه إىل نصرة جه يف احلياة     ،  حيرض اهللا املؤمنني على التجرد هللا     . ذلك املقام 

 : م وأعدائهوالتعس والضالل ألعدائه؛ النصر والتثبيت يف املعركة
والذين كفروا فتعسـا هلـم      . يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم          " 

  "  . . ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم. وأضل أعماهلم
 ؟ حىت يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط هلم من النصر والتثبيت، وكيف ينصر املؤمنون اهللا

وأال تستبقي فيهـا    ،  شركا ظاهرا أو خفيا   ،  وأال تشرك به شيئا   ،  سهم أن تتجرد له    إن هللا يف نفو   
وأن حتكمه يف رغباا    ،  وأن يكون اهللا أحب إليها من ذاا ومن كل ما حتب ووى           ،  معه أحدا وال شيئا   

ات فهذا نصـر اهللا يف ذو      . . ونشاطها كله وخلجاا  ،  وسرها وعالنيتها ،  ونزواا وحركاا وسكناا  
 . النفوس

تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجـود كلـه           ،   وإن هللا شريعة ومنهاجا للحياة    
فهذا ،  وحماولة حتكيمها يف احلياة كلها بدون استثناء      ،  ونصر اهللا يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه     . وللحياة

 . نصر اهللا يف واقع احلياة
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 "  إن تنصـروا اهللا   :  " وقوله "  . . وا يف سبيل اهللا   والذين قتل :  "  ونقف حلظة أمام قوله تعاىل    
 . . 

وهـي  . يشترط أن يكون هذا هللا ويف سـبيل اهللا . وحالة النصرة. حالة القتل .  ويف كلتا احلالتني  
وعندما متتهن  . ولكن كثريا من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة يف بعض األجيال           ،  لفتة بديهية 

 . وتنحرف عن معناها الوحيد القومي، اء واجلهاد وترخصكلمات الشهادة والشهد
واملوت يف سبيله   ،  إال حني يكون اجلهاد يف سبيل اهللا وحده       ،  وال جنة ،  وال شهادة ،   إنه ال جهاد  

 . يف ذات النفس ويف منهج احلياة، والنصرة له وحده، وحده
وأن . اهللا هـي العليـا     ال جهاد وال شهادة وال جنة إال حني يكون اهلدف هو أن تكون كلمة               

ويف أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على     ،  يمن شريعته ومنهاجه يف ضمائر الناس وأخالقهم وسلوكهم       
 . السواء

، ويقاتـل محيـة   ،   عن الرجل يقاتل شجاعة     ع   سئل رسول اهللا    : قال ا  عن أيب موسى  
 )1(هي العليا فهو يف سبيل اهللا       من قاتل لتكون كلمة اهللا      :  " فقال؟  أي ذلك يف سبيل اهللا    . ويقاتل رياء 

 . " 
ويستشهد دونه مـن    ،  جياهد يف سبيله من جياهد    ،  أو هدف آخر  ،   وليس هنالك من راية أخرى    

من كل مـا يـروج يف األجيـال         . إال تلك الراية وإال هذا اهلدف     . فيحق له وعد اهللا باجلنة    ،  يستشهد
 ! املنحرفة التصور من رايات وأمساء وغايات

وأن خيلصوها يف نفوسهم من الشـوائب       ،  درك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية      وحيسن أن ي  
وال خيلطوا بتصـورهم    ،  وأال يلبسوا برايتهم راية   ،  اليت تعلق ا من منطق البيئة وتصور األجيال املنحرفة        

 . تصورا غريبا على طبيعة العقيدة
. والعليا يف اخللق والسـلوك    .  والضمري العليا يف النفس  .  ال جهاد إال لتكون كلمة اهللا هي العليا       

وما عدا هذا فلـيس     . والعليا يف العالقات واإلرتباطات يف كل أحناء احلياة       . والعليا يف األوضاع والنظم   
وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة      . وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة وال استشهاد       . ولكن للشيطان . هللا

 . وإمنا هو الغبش وسوء التصور واالحنراف. داموال نصر من عند اهللا وال تثبيت لألق

                                                 
 .  أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي)1(
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فال ،   وإذا عز على غري أصحاب الدعوة هللا أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور واالحنراف              
أقل من أن خيلص الدعاة إىل اهللا أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي ال يتفق مع البديهة                  

  . . األوىل يف شرط اهللا
وعـد اهللا ال  . فأما شرطه هلم فهو النصر وتثبيت األقـدام .  شرط اهللا على الذين آمنواوبعد فهذا 

ذلك حـني   . )1(فهو أجل مقدر حلكمة أخرى تتحقق مع حتقق النصر والتثبيت           ؛  فإذا ختلف فترة  . خيلفه
 . نصر اهللا - فترة - يصح أن املؤمنني وفوا بالشرط مث ختلف عنهم

  "  . . ويثبت أقدامكم. ينصركم:  "  يف التعبري مث نقف حلظة أمام لفتة خاصة
. وهـذا صـحيح   . ويكون سببا فيه  ،   إن الظن يذهب ألول وهلة أن تثبيت األقدام يسبق النصر         

معىن التثبيت على النصر    . ولكن تأخري ذكره يف العبارة يوحي بأن املقصود معىن آخر من معاين التثبيت            
فللنصر تكاليفـه يف ذات     . وبني احلق والضالل  ،  ني الكفر واإلميان  فالنصر ليس اية املعركة ب    . وتكاليفه

وكثري . ويف عدم التراخي بعده والتهاون    . للنصر تكاليفه يف عدم الزهو به والبطر      . النفس ويف واقع احلياة   
وصالح القلوب  . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء       . من النفوس يثبت على احملنة والبالء     

والعلـم  . ولعل هذا هو ما تشري إليه عبارة القرآن       . ا على احلق بعد النصر مرتلة أخرى وراء النصر        وثبا
 . هللا

  "  . . والذين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم " 
فالدعاء بالتعس قضاء من اهللا سبحانه بالتعاسـة واخليبـة          .  وذلك عكس النصر وتثبيت األقدام    

  . .  بعد ذلك وفناءواخلذالن وإضالل األعمال ضياع
  "  . . ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم " 

 وهو تصوير ملا يعتمل يف قلوم وخيتلج يف نفوسهم من الكراهية ملا أنزل اهللا من قرآن وشـريعة                  
وهي حالة كـثري مـن      . وهذا هو الذي يدفع م إىل الكفر والعناد واخلصومة واملالحاة         . ومنهج واجتاه 

حبكم مغايرة طبيعتها   ،  وتصادمه من داخلها  ،  نفوس الفاسدة اليت تكره بطبعها ذلك النهج السليم القومي        ال
وحيس منها النفرة والكراهية    ،  وهي نفوس يلتقي ا اإلنسان كثريا يف كل زمان ويف كل مكان           . لطبيعته

وتتجنـب  ! عتها العقارب حىت إا لتفزع من جمرد ذكره كما لو كانت قد لذ          ؛  هلذا الدين وما يتصل به    
                                                 

 2427 إىل ص  2424من ص   "  ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا        :  " تراجع الظالل يف سورة احلج عند قوله تعاىل        )1(
 . 17من اجلزء 
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ولعلنا نشاهد يف هذه األيام حالة من هذا        ! أن جييء ذكره أو اإلشارة إليه فيما تسمع حوهلا من حديث          
 ! الطراز ال ختفى على املالحظة

وإحباط األعمال تعبري تصـويري     . أن أحبط اهللا أعماهلم   ،   وكان جزاء هذه الكراهية ملا أنزل اهللا      
فاحلبوط انتفاخ بطون املاشية عند أكلها نوعا من املرعى         .  يف التعبري بالتصوير   على طريقة القرآن الكرمي   

مث انتهت إىل اهلالك     . . وكذلك انتفخت أعماهلم وورمت وانبعجت    . ينتهي ا اىل املوت واهلالك    . سام
. لضخامواية مطابقة حلال من كرهوا ما أنزل اهللا مث تعاجبوا باألعمال ا           ،  إا صورة وحركة  ! والضياع

 ! حني ترعى من ذلك النبت السام، املنتفخة كبطون األنعام
|     |     | 

 : مث يلوي أعناقهم إىل مصارع الغابرين قبلهم يف شدة وعنف
. دمـر اهللا علـيهم    ؟  أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلـهم            " 

  "  . . وللكافرين أمثاهلا
وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل مـا          . فيها ضجة وفرقعة   ، وهي لفتة عنيفة مروعة   

وذلك املشـهد   . وإذا هم حتت هذه األنقاض املتراكمة     ،  فإذا هو أنقاض متراكمة   ،  وكل ما هلم  ،  حوهلم
والتعبري حيمل يف إيقاعه وجرسه صورة هذا املشـهد         ،  الذي يرمسه التعبري مقصود بصورته هذه وحركته      

 ! ضه وحتطمهوفرقعته يف انقضا
ولكل من يتصف ـذه     ،  يلوح للحاضرين من الكافرين   ،   وعلى مشهد التدمري والتحطيم والردم    

:  " هذه الوقعة املدمرة اليت تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم بني األنقاض          . بأا يف انتظارهم  ،  الصفة بعد 
  " ! وللكافرين أمثاهلا

ى الكافرين وينصر املؤمنني هو القاعدة األصـيلة         وتفسري هذا األمر اهلائل املروع الذي يدمر عل       
 : الدائمة

  "  . . وأن الكافرين ال موىل هلم، ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا " 
وكل ما قد يصيبه إمنا هـو ابـتالء         ؛  وفيه الكفاية والغناء  ،   ومن كان اهللا مواله وناصره فحسبه     

ومن مل يكن   .  ختلفا لوعد اهللا بنصر من يتوالهم من عباده        وال،  ال ختليا من اهللا عن واليته له      ،  وراءه اخلري 
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ولو جتمعت له   ؛  فهو يف النهاية مضيع عاجز    . ولو اختذ اإلنس واجلن كلهم أولياء     ،  اهللا مواله فال موىل له    
 ! كل أسباب احلماية وكل أسباب القوة اليت يعرفها الناس

|     |     | 
ذين كفروا من املتاع بعدما بني نصيب هؤالء وهؤالء         مث يوازن بني نصيب الذين آمنوا ونصيب ال       

 : مع بيان الفارق األصيل بني متاع ومتاع. فيما يشتجر بينهم من قتال ونزال
والذين كفروا  . إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األار            " 

  . .  " والنار مثوى هلم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام
ولكن املوازنة هنـا    ؛   والذين آمنوا وعملوا الصاحلات يتمتعون يف األرض أحيانا من أطيب املتاع          

والنصيب الكلي للكـافرين     - وهو نصيبهم يف اجلنة    - إمنا تقوم بني النصيب احلقيقي الضخم للمؤمنني      
 . الذي ال نصيب هلم سواه

. فاهللا هو الذي يدخلـهم    .  من حتتها األار    ونصيب املؤمنني يتلقونه من يد اهللا يف جنات جتري        
، وهم ينالونه من بني يدي اهللا يف عاله جزاء على اإلميان والصـالح . وهو إذن نصيب كرمي علوي رفيع     

 . متناسقا يف رفعته وكرامته مع اإلرتفاع املنطلق من اإلميان والصالح
يذهب بكـل   ،   تصوير زري  وهو "  . . كما تأكل األنعام   "  ونصيب الذين كفروا متاع وأكل    

وبـال  ، بال تـذوق . واملتاع احليواين الغليظ، ويلقي ظالل األكل احليواين الشره    ؛  مسات اإلنسان ومعامله  
وال حارس عليه من    ،  وال من اختيار  ،  إنه املتاع الذي ال ضابط له من إرادة        . . تعفف عن مجيل أو قبيح    

 . وال رادع عنه من ضمري، تقوى
وحـس مـدرب يف     ،  ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم     ،   واحليوانية تتحقق يف املتاع واألكل    

. وليس هذا هو املقصود   . كما يتفق هذا لكثري من الناشئني يف بيوت النعمة والثراء         ،  اختيار صنوف املتاع  
هـو خيتـار    ف؛  والذي له قيم خاصة للحياة    ،  إمنا املقصود هو حساسية اإلنسان الذي ميلك نفسه وإرادته        

وال حتسب احلياة كلـها  . وال يضعفها هتاف اللذة، عن إرادة ال خيضعها ضغط الشهوة. الطيب عند اهللا  
 ! بال هدف بعد ذلك وال تقوى فيما يباح وما ال يباح؛ وفرصة متاع، مائدة طعام

يقوم أن لألنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة        :  إن الفارق الرئيسي بني اإلنسان واحليوان     
فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص اإلنسان املميزة         . املتلقاة من اهللا خالق احلياة    ،  على أصوهلا الصحيحة  

 . وأهم املزايا اليت من أجلها كرمه اهللا، جلنسه
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|     |     | 
 وتعترض سلسلة املوازنات بني الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إىل القرية اليت أخرجت الرسـول               

 : زنة بينها وبني القرى اهلالكة وكانت أشد قوة منها ومواع 
  "  . . وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال ناصر هلم " 

تسـلية  ،  وهي آية يروى أا نزلت يف الطريق بني مكة واملدينة يف أثناء رحلة اخلروج واهلجـرة             
وآذوا ،  شركني اجلبارين الذين وقفوا يف وجـه الـدعوة        ووينا من شأن امل   ؛   وتسرية عنه   ع   للرسول  
 . حىت هاجروا من أرضهم وأهلهم وأمواهلم فرارا بعقيدم، أصحاا

|     |     | 
ويعلل مل كان اهللا ويل املؤمنني يدخلهم جنات جتري مـن  ؛ مث ميضي يف املوازنة بني حال الفريقني  

ومل كان الذين كفروا ال موىل هلـم معرضـني          ؟   يف الدنيا  بعد النصر والكرامة  ،  حتتها األار يف اآلخرة   
 : وللعذاب يف اآلخرة والثوي يف النار واإلقامة - بعد حياة حيوانية هابطة - للهالك يف الدنيا

  "  . . ؟ واتبعوا أهواءهم، كمن زين له سوء عمله، أفمن كان على بينة من ربه " 
فالذين آمنوا على بينة    . ويف املنهج والسلوك سواء   ،  يقان فهو فارق أصيل يف احلالة اليت عليها الفر       

وهم على يقـني ممـا      ،  واستيقنوا من مصدره واتصلوا برم فتلقوا عنه      ،  رأوا احلق وعرفوه   . . من رم 
ومل ؛  فرأوه حسنا وهو سـيء    ،  والذين كفروا زين هلم سوء عملهم     . غري خمدوعني وال مضللني   . يتلقون

وال نـور   ،  وال أصل يقيسون عليه   ،  بال ضابط يرجعون إليه    " . اتبعوا أهواءهم و " ،  يروا ومل يستيقنوا  
 . يكشف هلم احلق من الباطل

فال ميكن أن يتفقوا ميزانا وال جـزاء وال         . إم خيتلفون حاال ومنهجا واجتاها    ؟   أهؤالء كهؤالء 
 ! مصريا

 :  وهذه صورة من صور التفرقة بني هؤالء وهؤالء يف املصري
وأار ،  وأار من لنب مل يتغري طعمه     ،  جلنة اليت وعد املتقون فيها أار من ماء غري آسن         مثل ا  " 

كمـن  . وهلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رم       ؛  وأار من عسل مصفى   ،  من مخر لذة للشاربني   
  "  . . ؟ وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم، هو خالد يف النار
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وقد جتيء معهـا صـور    . يم والعذاب ترد يف مواضع من القرآن       إن هذه الصورة احلسية من النع     
 . كما أن صور النعيم والعذاب اردة عن احلسيات جتيء يف مواضع أخرى. معنوية أو جتيء جمردة

مث مـا   . وما يصلح لتربيتهم  ،  وأعرف مبا يؤثر يف قلوم    ،  أعلم مبن خلق  ،   واهللا الذي خلق البشر   
، تلتقي كلها يف فطرة اإلنسان    . والطبائع شىت ،  والنفوس ألوان ،  شر صنوف والب. يصلح لنعيمهم ولعذام  

، وصنوف املتـاع واآلالم   ،  ومن مث فصل اهللا ألوان النعيم والعذاب      . مث ختتلف وتتنوع حبسب كل إنسان     
  . . وفق علمه املطلق بالعباد

 نفوسهم أن   والستجاشة مهتهم للعمل كما يصلح جلزائهم ويرضي      ،   هنالك ناس يصلح لتربيتهم   
أو أار من   ،  أو أار من عسل مصفى    ،  أو أار من لنب مل يتغري طعمه      ،  يكون هلم أار من ماء غري آسن      

مع مغفرة من رم تكفل هلم النجاة من النار واملتـاع           . أو صنوف من كل الثمرات    . مخر لذة للشاربني  
 . وما يليق جلزائهم، فلهؤالء ما يصلح لتربيتهم . . باجلنات
أو ألم حيبونه ويتقربـون     . وهنالك ناس يعبدون اهللا ألم يشكرونه على نعمه اليت ال حيصوا           

وال ينظرون  . أو ألم يستحيون أن يراهم اهللا على حالة ال حيبها         . إليه بالطاعات تقرب احلبيب للحبيب    
ح هلم تربية ويصـلح     وهؤالء يصل ،  وال إىل نعيم أو عذاب على اإلطالق      ،  وراء ذلك إىل جنة أو إىل نار      

أو أن   "  . . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا        :  " هلم جزاء أن يقول اهللا هلم     
  "  . . يف مقعد صدق عند مليك مقتدر: يعلموا أم سيكونون

يـا   ل فقالت له عائشـة   .  أنه كان يصلي حىت تنفر رجاله       ع    ولقد روي عن رسول اهللا      
يا عائشـة أفـال     :  "  ع   فقال  ؟  تصنع هذا وقد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر           رسول اهللا أ  

  "  . . ؟ أكون عبدا شكورا
 " . ؟  ومل خيشه أحد، أو لومل تكن جنة وال نار مل يعبد اهللا أحد:  "  وتقول رابعة العدوية

وال حبا  ،   خوفا من ناره   ما عبدته :  " تقول؟  ما حقيقة إميانك  :  وجتيب سفيان الثوري وقد سأهلا    
  "  . . عبدته شوقا إليه. جلنته فأكون كاألجري السوء

فيما جعله اهللا من     - وكلها جتد  . .  وبني هذا اللون وذلك ألوان من النفوس واملشاعر والطباع        
 . وما يناسب للجزاء عند اهللا؛ ما يصلح للتربية يف األرض - ومن ألوان اجلزاء، نعيم وعذاب
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 عموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون يف مراقي التربيـة                واملالحظ
واحلاالت املتنوعة اليت كانـت ختاطـب       ،  وحسب أنواع املخاطبني  . والتهذيب على مدى نزول القرآن    

 . وهي حاالت ومناذج تتكرر يف البشرية يف مجيع األعصار. باآليات
 : والنوع اآلخر. مع كل الثمرات مع املغفرة من اهللاهذه األار :  وهنا نوعان من اجلزاء

  "  . . كمن هو خالد يف النار وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم " 
. وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم    ،  تناسب جو سورة القتال   ،   وهي صورة حسية عنيفة من العذاب     

واجلزاء ماء محيم ساخن    . يظفاجلو جو متاع غليظ وأكل غل     . وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام     
 ! اليت كانت حتش وتلتهم األكل كاألنعام، وتقطيع لألمعاء

  . . كما أم يف احلال واملنهج ليسوا سواء،  ولن يكون هؤالء كهؤالء يف اجلزاء
|     |     | 

، واستمرت يف معركـة متصـلة     ،  ذا خيتم اجلولة األوىل اليت بدأت باهلجوم عند افتتاح السورة         
  . . حىت اخلتام، نيفةع

|     |     | 
وِمنهم من يستِمع ِإلَيك حتى ِإذَا خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذين أُوتوا الِْعلْم ماذَا قَالَ آِنفًـا                 + 

         ماءهووا أَهعباتو لَى قُلُوِبِهمع اللَّه عطَب الَِّذين لَِئكالَّذِ 16أُوو       مقْواهت ماهآتى وده مهادا زودتاه ين
17                  ماهِذكْـر مهاءتِإذَا ج مى لَها فَأَناطُهراء أَشج ةً فَقَدتغم بهأِْتيةَ أَن تاعونَ ِإلَّا السنظُرلْ ي18 فَه 

ِلذَنِبك ِفرغتاسو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه هأَن لَمفَاع اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْم19 و  
               الَِّذين تأَيالُ را الِْقتِفيه ذُِكرةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَِإذَا أُنِزلَتورس لَتزلَا نوا لَونآم قُولُ الَِّذينيو

 طَاعةٌ وقَولٌ معـروف    20رونَ ِإلَيك نظَر الْمغِشي علَيِه ِمن الْموِت فَأَولَى لَهم          ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُ   
          ما لَّهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزِض          21فَِإذَا عوا ِفي الْـأَرفِْسدأَن ت متلَّيوِإن ت متيسلْ عفَه 

 أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ    23 أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم         22عوا أَرحامكُم   وتقَطِّ
  24أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها 

 25هدى الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى لَهم       ِإنَّ الَِّذين ارتدوا علَى أَدباِرِهم من بعِد ما تبين لَهم الْ          
                مهاررِإس لَمعي اللَّهِر وِض الْأَمعِفي ب كُمِطيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَِره قَالُوا ِللَِّذين مهِبأَن 26ذَِلك  ففَكَي 
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    هوهجونَ وِربضلَاِئكَةُ يالْم مهفَّتوِإذَا ت   مهاربأَدو ـوا          27مكَِرهو طَ اللَّـهخا أَسوا معبات مهِبأَن ذَِلك 
 مالَهمطَ أَعبفَأَح هانو28ِرض  

            مهانغأَض اللَّه ِرجخأَن لَّن ي ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذين ِسبح 29أَم       مـاكَهنيـاء لَأَرشن لَـوو 
 ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم       30تهم ِبِسيماهم ولَتعِرفَنهم ِفي لَحِن الْقَوِل واللَّه يعلَم أَعمالَكُم          فَلَعرفْ

 كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينج31الْم_  
|     |     | 

مث مـوقفهم مـن     .  وإزاء القرآن   ع   ص رسول اهللا    وموقفهم إزاء شخ  ،  هذه اجلولة مع املنافقني   
وأخريا موقفهم من اليهود وتآمرهم معهم سـرا        . اجلهاد الذي فرضه اهللا على املسلمني إلعالء كلمة اهللا        

 . لإليقاع باإلسالم واملسلمني
. ألنه مل يكن هناك ما يـدعو إليهـا        ،  مل يكن هلا وجود يف مكة     ،   وحركة النفاق حركة مدنية   

فلما أعـز اهللا اإلسـالم      ! الذي ال حيتاج أحد أن ينافقه     ،  ن يف مكة كانوا يف موقف املضطهد      فاملسلمو
وانتشاره يف العشائر والبيوت حبيث مل يبـق بيـت إال دخلـه             ،  واملسلمني باألوس واخلزرج يف املدينة    

ذاتـه أن   ومل ميلكوا يف الوقت     ،   ولإلسالم أن يعز ويستعلي     ع   اضطر ناس ممن كرهوا حملمد      ،  اإلسالم
ويتربصـون  . وهم يضمرون احلقد والبغضاء   . اضطروا إىل التظاهر باإلسالم على كره     ،  جيهروا بالعداوة 

 . وعلى رأسهم عبداهللا بن أيب بن سلول رأس النفاق املعروف. بالرسول وأصحابه الدوائر
يـة يف أول     وكان وجود اليهود يف املدينة ومتتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيم            

كان وجود اليهود على هذا الوضـع       .  ودينه وأتباعه   ع   وكراهيتهم كذلك لظهور حممد     . العهد املدين 
وسرعان ما مجعتهم البغضاء واحلقد فأخذوا يف حبك املؤامرات ودس الدسـائس يف             . مشجعا للمنافقني 

وإذا كانوا يف رخاء    ؛  فإن كان املسلمون يف شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم        . كل مناسبة تعرض  
وكانوا إىل منتصف العهد املدين يؤلفون خطرا حقيقيا علـى          ! ظلت الدسائس سرية واملكايد يف الظالم     

 . اإلسالم واملسلمني
؛ والتنديد مبؤامرام وأخالقهم يف السور املدنيـة      ،  ووصف دسائسهم ،   وقد تواتر ذكر املنافقني   
وهـذا  . واشتراكهم معهم يف بعض املؤامرات احملبوكة     ،  عنهموتلقيهم  ،  كما تكرر ذكر اتصاهلم باليهود    

 . واإلشارة كذلك إىل اليهود، أحد املواضع اليت وردت فيها اإلشارة إىل املنافقني
|     |     | 
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مـاذا قـال    : حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم        ،  ومنهم من يستمع إليك    " 
  "  . . واتبعوا أهوائهم، لومأولئك الذين طبع اهللا على ق؟ آنفا

حتتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور احلـديث عنـهم يف               " ومنهم:  "  ولفظة
واهللا يتحدث  ،  باعتبار أن املنافقني يف احلقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر         : اجلولة السابقة يف السورة   
 . عنها حبقيقتها يف هذه اآلية

متظاهرون باإلسـالم   ،  كون إشارة للمسلمني باعتبار أن املنافقني مندجمون فيهم        كما حتتمل أن ت   
 . كما هو منهج اإلسالم يف معاملة الناس، وقد كانوا يعاملون معاملة املسلمني حبسب ظاهرهم. معهم

وكمـا يـدل    ،   ولكنهم يف كلتا احلالتني هم املنافقون كما تدل عليه صفتهم يف اآلية وفعلـهم             
 . واحلديث فيها عن املنافقني، هذه اجلولة من السورةالسياق يف 

يدل على أـم     -  واالستماع معناه السماع باهتمام     ع    وسؤاهلم ذاك بعد استماعهم للرسول      
أو مطموسـة   .  وقلوم الهية غافلـة     ع   كانوا يتظاهرون تظاهرا بأم يلقون مسعهم وباهلم للرسول         

على الغمز اخلفي اللئيم إذ يريدون أن يقولوا بسؤاهلم هذا ألهل           كما أنه قد يدل من جانب آخر        . مغلقة
ال جيـدون لـه   ، فهاهم أوالء مع استماعهم له. أو ال يعين شيئا يفهم، إن ما يقوله حممد ال يفهم     : العلم

كذلك قد يعنون ذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل مـا             ! فحوى وال ميسكون منه بشيء    
كما كان حال الصحابة رضوان اهللا       -  وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه       ع   يقوله حممد   

فهم يسألوم أن يعيدوا ألفاظه اليت مسعوها على سبيل          - عليهم مع كل كلمة يتلفظ ا الرسول الكرمي       
  :وكلها احتماالت تدل على اللؤم واخلبث واالنطماس واهلوى الدفني . . السخرية الظاهرة أو اخلفية

  "  . . أولئك الذين طبع اهللا على قلوم واتبعوا أهوائهم " 
 : فأما حال املهتدين فهو على النقيض،  ذلك حال املنافقني

 :  " والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم " 
فكافأهم اهللا بزيادة   ،  فالذين اهتدوا بدأوا هم باالهتداء    .  وترتيب الوقائع يف اآلية يستوقف النظر     

والتقوى حالة يف القلب جتعلـه أبـدا    "  . . وآتاهم تقواهم:  " وكافأهم مبا هو أعمق وأكمل    ،  هلدىا
متحرجا من أن يراه اهللا علـى       ،  متطلعا إىل رضاه  ،  خائفا من غضبه  ،  شاعرا برقابته ،  واجفا من هيبة اهللا   

فأة يؤتيها اهللا من يشـاء  وهي مكا . . هذه احلساسية املرهفة هي التقوى . . هيئة أو يف حالة ال يرضاها  
 . حني يهتدون هم ويرغبون يف الوصول إىل رضى اهللا، من عباده
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 .  واهلدى والتقوى واحلساسية حالة تقابل حالة النفاق واالنطماس والغفلة يف اآلية السابقة
 الذين خيرجون ،  ومن مث يعود بعد هذه اللفتة إىل احلديث عن أولئك املنافقني املطموسني الغافلني            

ويذكرهم ،  ويستجيش قلوم للتقوى  .  ومل يعوا مما قال شيئا ينفعهم ويهديهم        ع   من جملس رسول اهللا     
 : مبا ينتظر الناس من حساب وجزاء

 - إذا جـاءم   - فأىن هلـم  . فقد جاء أشراطها  ؟  فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة       " 
  " . ؟ ذكراهم

 ! كما لو أخذت بتالبيب خممور وهززته هزا، لة بعنف وهي جذبة قوية خترج الغافلني من الغف
، غري واعـني  ،   وخيرجون منها   ع    ماذا ينتظر هؤالء الغافلون الذين يدخلون جمالس رسول اهللا          

"  . . ؟    فهل ينظرون إال السـاعة أن تـأتيهم بغتـة          " ؟  ماذا ينتظرون ؟  وال متذكرين ،  وال حافظني 
 . فتفجأهم وهم سادرون غارون غافلون

والرسالة األخرية أضخم   . ووجدت عالماا  " . فقد جاء أشراطها  " ؟    هل ينظرون إال الساعة    
:  "  ع   وقد قال رسـول اهللا      . فهي إيذان بأا النذارة األخرية قرب األجل املضروب       ،  هذه العالمات 

وح ممتدا منذ هذه     وإذا كان الزمن يل    )1(. وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها     " بعثت أنا والساعة كهاتني   
ومـا عـاد    ؛  ولكنها يف حساب اهللا قد جاءت األشراط األوىل       . فإن أيام اهللا غري أيامنا    ؛  الرسالة األخرية 

 : لعاقل أن يغفل حىت تأخذه الساعة بغتة حيث ال ميلك صحوا وال ذكرا
  "  . . ؟ ذكراهم - إذا جاءم - فأىن هلم " 

واليت تتفق كذلك مـع طـابع السـورة         ؛   الغافلني من غفلتهم    إا اهلزة القوية العنيفة اليت خترج     
 . العنيف

. ليأخذوا طريقا آخر  ؛   ومن معه من املهتدين املتقني املتطلعني       ع    مث يتجه اخلطاب إىل الرسول      
ويعيشـوا ـذه    ؛  والشعور برقابة اهللا وعلمه الشامل احملـيط      ،  طريق العلم واملعرفة والذكر واالستغفار    

 : بون الساعة وهم حذرون متأهبوناحلساسية يرتق
واهللا يعلـم متقلـبكم     ؛  وللمؤمنني واملؤمنـات  ،  واستغفر لذنبك ؛  فاعلم أنه ال إله إال اهللا      " 
  "  . . ومثواكم

                                                 
 .  أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه)1(
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 :  ومن معه ع  وهو التوجيه إىل تذكر احلقيقة األوىل اليت يقوم عليها أمر النيب 
  "  . . فاعلم أنه ال إله إال اهللا " 

 :  العلم ذه احلقيقة واستحضارها يف الضمري تبدأ التوجيهات األخرى وعلى أساس
  "  . . واستغفر لذنبك " 

ولكن هذا واجب العبد املؤمن الشاعر احلساس الذي        .  وهو املغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر        
مث هو  . فرانأن االستغفار ذكر وشكر على الغ      - وقد غفر له   - ويشعر؛  يشعر أبدا بتقصريه مهما جهد    

ويرونـه يوجـه إىل الـذكر       ؛   ممن يعرفون مرتلته عند ربـه       ع   التلقني املستمر ملن خلف رسول اهللا       
فيشعرون بنعمة اهللا عليهم    . وهو املستجاب الدعوة عند ربه    . مث للمؤمنني واملؤمنات  . واالستغفار لنفسه 
 ! ليغفر هلم ،وبفضل اهللا عليهم وهو يوجهه ألن يستغفر هلم. ذا الرسول الكرمي

 : واللمسة األخرية يف هذا التوجيه
  "  . . واهللا يعلم متقلبكم ومثواكم " 

الطمأنينة وهو يف رعاية اهللا حيثما تقلـب        .  حيث يشعر القلب املؤمن بالطمأنينة وباخلوف مجيعا      
ـ    ،  واخلوف من هذا املوقف الذي حييط به علم اهللا ويتعقبه يف كل حاالته            . أو ثوى  ره ويطلع علـى س
  . . وجنواه

  . . والتطلع واحلذر واالنتظار، التربية باليقظة الدائمة واحلساسية املرهفة.  إا التربية
|     |     | 

وما يعتمل يف نفوسهم من جـنب وخـور         ،  وينتقل السياق إىل تصوير موقف املنافقني من اجلهاد       
كما يكشف هلم ما ينتظرهم     ،  مرويكشف دخيلتهم يف هذا األ    ،  وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف     

 : ومل خيلصوا ويستجيبوا ويصدقوا اهللا عندما يعزم األمر ويتحتم اجلهاد، لو ظلوا على هذا النفاق
فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيـت         . لوال نزلت سورة  : ويقول الذين آمنوا   " 

، فأوىل هلم طاعة وقول معـروف     ،  وتالذين يف قلوم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من امل          
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا        . فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم        

أفال يتدبرون القرآن أم على قلـوب       . أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم      ! أرحامكم
  "  . . ؟ أقفاهلا
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إما أن يكون جمرد تعبري عن شوقهم إىل سورة جديدة مـن            : سورة وتطلع الذين آمنوا إىل ترتيل      
وإما أن يكون تطلعا إىل سـورة       . وجيدون يف كل سورة منه زادا جديدا حبيبا       ،  هذا القرآن الذي حيبونه   

لـوال نزلـت    :  " فيقولون. وتفصل يف قضية من قضايا القتال تشغل باهلم       ،  تبني أمرا من أمور اجلهاد    
  "  . . ! سورة

 "  . . وذكر فيها القتـال    " –فاصلة بينة ال حتتمل تأويال       "  . . فإذا أنزلت سورة حمكمة    " 
 الذين يف قلوم مرض    " إذا بأولئك ،  أو أي شأن من شؤونه    ،  أو بيان حكم املتخلفني عنه    . أي األمر به  

ـ       ،  يفقدون متاسكهم  . . وهو وصف من أوصاف املنافقني    "  . .  ذي ويسقط عنهم سـتار الريـاء ال
ويبدون يف حالـة تـزري   ، وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف ،  يتسترون به 

 : يصورها التعبري القرآين املبدع صورة فريدة كأا معروضة لألنظار، بالرجال
  "  . . رأيت الذين يف قلوم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت " 

. وهو يرسم اخلوف إىل حد اهللـع . وال ترمجته إىل أي عبارة أخرى ، وهو تعبري ال متكن حماكاته    
ويبقى بعد ذلك متفردا حافال بالظالل واحلركـة        ! والتخاذل إىل حد الغشية   . والضعف إىل حد الرعشة   

وال حبياء  ،  وال بفطرة صادقة  ،  وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة ال تعتصم بإميان        ! اليت تشغف اخليال  
 ! وهي هي طبيعة املرض والنفاق. طرتتجمل به أمام اخل

 وبينما هم يف هذا التخاذل والتهافت وااليار متتد إليهم يد اإلميان بالزاد الذي يقوي العـزائم                 
 : ويشد القوائم لو تناولوه يف إخالص

  "  . . فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم. فأوىل هلم طاعة وقول معروف " 
 أوىل هلم  . . ومن هذا النفاق  . ومن هذا اهللع  . ومن هذا اخلور  . م من هذه الفضيحة   أوىل هل .  نعم

وقـول  . وتنهض بأمره عـن ثقـة     ،  طاعة تستسلم ألمر اهللا عن طمأنينة      "  . . طاعة وقول معروف  " 
، وجـد اجلـد   ،  وأوىل هلم إذا عزم األمر    . وطهارة الضمري ،  معروف يشي بنظافة احلس واستقامة القلب     

ويشـد مـن    ،  فريبط على قلـوم   . ويصدقوه شعورا ،  يصدقوه عزمية . اجلهاد أن يصدقوا اهللا   وواجهوا  
! ويهون اخلطر الذي يتمثلونه غوال تفغر فاها لتلتهمهم       ،  وييسر املشقة عليهم  ،  ويثبت أقدامهم ،  عزائمهم

 هو الـزاد    وهذا. هذا هو األوىل   . . أو االستشهاد واجلنة  ،  النجاة والنصر : ويكتب هلم إحدى احلسنيني   
 . وحيل حمله الثبات واالطمئنان، ويذهب بالفزع، الذي يقدمه اإلميان فيقوي العزائم ويشد القوائم
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 وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا مهددا بسوء العاقبة لو قـادهم               
 : موخلع ذلك الستار الرقيق من اإلسال؛ حاهلم هذا اىل النكسة والتويل اىل الكفر

  "  . . ؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم " 
ويلوح هلم بالنذير   . يفيد ما هو متوقع من حال املخاطبني       "  . . هل عسيتم  . .  "  وهذا التعبري 

تفسـدون يف األرض    . احذروا فإنكم منتهون إىل أن تعودوا إىل اجلاهلية اليت كنتم فيهـا            . . والتحذير
  . . كما كان شأنكم قبل اإلسالم، تقطعون األرحامو

 :  وبعد هذه اللفتة املفزعة املنذرة هلم يعود إىل احلديث عنهم لو انتهوا إىل هذا الذي حذرهم إياه
أفال يتدبرون القرآن أم على قلـوب       . فأصمهم وأعمى أبصارهم  ،  أولئك الذين لعنهم اهللا    " 

  " . ؟ أقفاهلا
يف مرضهم ونفاقهم حىت يتولوا عن هذا األمر الذي دخلوا فيه بظاهرهم ومل              أولئك الذين يظلون    

" ،    وطردهم وحجبهم عـن اهلـدى      "  . . أولئك الذين لعنهم اهللا   .  " ومل يستيقنوه ،  يصدقوا اهللا فيه  
ولكنهم عطلـوا السـمع     ؛  ومل يفقدوا البصر  ،  وهم مل يفقدوا السمع    "  . . فأصمهم وأعمى أبصارهم  

فلم يعد هلذه احلواس وظيفة ألـا مل تعـد        ؛  أو عطلوا قوة اإلدراك وراء السمع والبصر      ،  روعطلوا البص 
 . تؤدي هذه الوظيفة

ويفـتح  ،  وتدبر القرآن يزيـل الغشـاوة      "  . . أفال يتدبرون القرآن  :  "  ويتسائل يف استنكار  
يء حيـاة للـروح   وينش. وخيلص الضمري، ويستجيش القلوب، وحيرك املشاعر، ويسكب النور ،  النوافذ

؟ فهي حتول بينها وبني القرآن وبينها وبني النور        " ؟  أم على قلوب أقفاهلا   " ،    تنبض ا وتشرق وتستنري   
 ! فإن استغالق قلوم كاستغالق األقفال اليت ال تسمح باهلواء والنور

|     |     | 
ه فيتبني أنه تآمرهم مع     وسبب توليهم عن اإلميان بعد إذ شارفو      ،  وميضي يف تصوير حال املنافقني    

 : ووعدهم هلم بالطاعة فيما يدبرون، اليهود
الشيطان سول هلم وأملـى      - من بعد ما تبني هلم اهلدى      - إن الذين ارتدوا على أدبارهم     " 

  "  . . واهللا يعلم إسرارهم. سنطيعكم يف بعض األمر: ذلك بأم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا. هلم
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حركة االرتداد  ،  يف صورة حركة حسية   ،  معىن رجوعهم عن اهلدى بعدما تبني هلم       والتعبري يرسم   
فإذا ظاهر هذه احلركة وباطنها     . ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه       . على األدبار 

مث يذكر السبب الذي جعـل للشـيطان        ! وهم املنافقون الذين يتخفون ويتسترون    ! مكشوفان مفهومان 
 : وانتهى م إىل االرتداد على األدبار بعد ما عرفوا اهلدى وتبينوه،  السلطانعليهم هذا
  "  . . ذلك بأم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر " 

ألم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة األخرية       ؛   واليهود يف املدينة هم أول من كرهوا ما نزل اهللا         
وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويوعدوم ظهور النيب الذي         ؛  امت الرسل منهم  وأن يكون خ  ،  فيهم

، فلما اختار اهللا آخر رسله من نسل إبراهيم       . يقودهم وميكن هلم يف األرض ويسترجع ملكهم وسلطام       
اليت هددت ما بقي هلـم مـن        ،  حىت إذا هاجر إىل املدينة كرهوا هجرته      . كرهوا رسالته ،  من غري يهود  

حينمـا  ، وشنوا عليه حرب الدس واملكـر والكيـد  ، ومن مث كانوا إلبا عليه منذ أول يوم    . كز هناك مر
وظلت احلرب  ،  وكل منافق ،  وانضم إليهم كل حانق   ؛  عجزوا عن مناصبته العداء جهرة يف ميادين القتال       

 . سالم حىت أجالهم يف آخر األمر عن اجلزيرة كلها وخلصها لإل ع سجاال بينهم وبني رسول اهللا 
سـنطيعكم يف بعـض     :  "  وهؤالء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم قالوا لليهود           

 . واألرجح أن ذلك كان يف الدس والكيد والتآمر على اإلسالم ورسول اإلسالم "  . . األمر
  " . واهللا يعلم إسرارهم " 

؟ وهو مكشوف لعلـم اهللا    ؛  يؤثرفأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا      .  وهو تعقيب كله ديد   
 ؟ معرض لقوة اهللا

 : واملتآمرون يف اية احلياة،  مث التهديد السافر جبند اهللا
  " ! فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم " 

وهم يف اية حيام على هذه      . وال حول هلم وال قوة    . وهم حيتضرون .  وهو مشهد مفزع مهني   
، يف حلظة الوفـاة   . هذه احلياة اليت تفتتح بضرب الوجوه واألدبار      . هل حيام األخرى  ويف مست . األرض

 ! فيا هلا من مأساة! األدبار اليت ارتدوا عليها من بعد ما تبني هلم اهلدى. حلظة الضيق والكرب واملخافة
  "  . . فأحبط أعماهلم، وكرهوا رضوانه، ذلك بأم اتبعوا ما أسخط اهللا " 
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هم الذين عمدوا إىل ما أسخط اهللا من نفـاق          . ين أرادوا ألنفسهم هذا املصري واختاروه      فهم الذ 
، وهم الذين كرهوا رضوان اهللا فلم يعملوا له       . ومعصية وتآمر مع أعداء اهللا وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه        

؛ يتعـاجبون اليت كانوا يعجبون ـا و      "  . . فأحبط أعماهلم  "  . . بل عملوا ما يسخط اهللا ويغضبه     
مث . فإذا ذه األعمال تتضخم وتنـتفخ     . وحيسبوا مهارة وبراعة وهم يتآمرون على املؤمنني ويكيدون       

 ! لك وتضيع
|     |     | 

الذين يعيشـون بينـهم   ،   وللمسلمني  ع   ويف اية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول اهللا         
 : يتظاهرون باإلسالم وهم هلم كائدون؛ متخفني

فلعرفتهم ،  ولو نشاء ألريناكهم  ؟  م حسب الذين يف قلوم مرض أن لن خيرج اهللا أضغام          أ " 
ولنبلونكم حىت نعلـم ااهـدين مـنكم        . واهللا يعلم أعمالكم  ،  ولتعرفنهم يف حلن القول   ،  بسيماهم

  "  . . والصابرين ونبلو أخباركم
فاء أمـرهم يف الغالـب علـى        وعلى خ ،   ولقد كان املنافقون يعتمدون على إتقام فن النفاق       

ويهددهم بكشف حاهلم وإظهار أضـغام      ،  فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا األمر سيظل خافيا       . املسلمني
أي  "  . . ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم    :  "  ع   ويقول لرسوله   . وأحقادهم على املسلمني  

وكان هذا قبل   [  فتعرفه من مالحمه     حىت لترى أحدهم  ،  لو نشاء لكشفنا لك عنهم بذوام وأشخاصهم      
وإمالتهم للقول عـن  ، ومع ذلك فإن هلجتهم ونربات صوم] أن يكشف اهللا له عن نفر منهم بأمسائهم         

  "  . . ولتعرفنهم يف حلن القول:  " واحنراف منطقهم يف خطابك سيدلك على نفاقهم، استقامته
فال ختفى عليـه     "  . . واهللا يعلم أعمالكم  " :   ويعرج على علم اهللا الشامل باألعمال وبواعثها      

  . . منها خافية
لينكشـف ااهـدون والصـابرون      ،  ابتالء األمة اإلسالمية كلها    . .  مث وعد من اهللا باالبتالء    

وال يبقى جمال خلفاء أمر املنافقني وال       ،  وال يقع االلتباس يف الصفوف    ،  ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة   
 : زعنيأمر الضعاف واجل

  "  . . ونبلوا أخباركم، ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين " 
ويعلم ما يكون من أمرهـا      ،  ويطلع على خفاياها وخباياها   ،   واهللا يعلم حقائق النفوس ومعادا    

 ؟ وملن يكون العلم من ورائه مبا يتكشف عنه؟ فما هذا االبتالء. علمه مبا هو كائن فعال
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. وما هو من طبيعتـهم واسـتعدادهم  ، يأخذ البشر مبا هو يف طوقهم   - جلت حكمته  -  إن اهللا 
فال بد هلم من تكشف احلقائق ليـدركوها ويعرفوهـا          . وهم ال يعلمون عن احلقائق املستكنة ما يعلمه       

 . مث ينتفعوا ا، ويستيقنوها
كلـها   . . لفرج والكرب وبا،  وبالسعة والضيق ،  وبالنعماء والبأساء ،   واالبتالء بالسراء والضراء  

  . . وما هو جمهول من أمرها حىت ألصحاا، تكشف عما هو خمبوء من معادن النفوس
 أما املراد بعلم اهللا ملا تتكشف عنه النفوس بعد االبتالء فهو تعلق علمه ا يف حالتها الظاهرة اليت                  

 . يراها الناس عليها
، كهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيـف مشـاعرهم         ورؤية الناس هلا يف صورا اليت تدركها مدار       

 . وهكذا تتم حكمة اهللا يف االبتالء. ويوجه حيام بوسائلهم الداخلة يف طوقهم
فـإذا  . ويتطلع إىل عافيته ورمحته.  ومع هذا فإن العبد املؤمن يرجو أال يتعرض لبالء اهللا وامتحانه   

، واستسلم ملشيئة اهللا واثقا من حكمته     ؛  ن حكمة وهو مدرك ملا وراءه م    ،  أصابه بالء اهللا بعد هذا صرب له      
 . متطلعا اىل رمحته وعافيته بعد االبتالء

فإنك . اللهم ال تبلنا  :  وقد روي عن الفضيل العابد الصويف أنه كان إذا قرأ هذه اآلية بكى وقال             
  . . وهتكت أستارنا وعذبتنا، إن بلوتنا فضحتنا

|     |     | 
 +  كَفَر ى لَـن                ِإنَّ الَِّذيناهلُـد ملَه نيبا تِد معولَ ِمن بساقُّوا الرشِبيِل اللَِّه ون سوا عدصوا و

 مالَهمِبطُ أَعحيسئًا ويش وا اللَّهرض32ي  
  33م يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ ولَا تبِطلُوا أَعمالَكُ

 ملَه اللَّه ِفرغفَلَن ي كُفَّار مهوا واتم ِبيِل اللَِّه ثُمن سوا عدصوا وكَفَر 34ِإنَّ الَِّذين  
             الَكُممأَع كُمِترلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلِْم ووا ِإلَى السعدتوا وِهنا ا  35فَلَا تمـاةُ   ِإنحلَي

              الَكُمـوأَم ـأَلْكُمسلَا يو كُمورأُج ِتكُمؤقُوا يتتوا وِمنؤِإن تو ولَهو ا لَِعبينا    36الدوهـأَلْكُمسِإن ي 
     كُمانغأَض ِرجخيلُوا وخبت ِفكُمحِبيِل اللَّ       37فَينِفقُوا ِفي سنَ ِلتوعدلَاء تؤه ماأَنتلُ     هخبن يِه فَِمنكُم م

ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراء وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا                  
 ثَالَكُموا أَمكُون38ي_  
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|     |     | 
الذين كفروا وصـدوا عـن       " ط األخري من السورة عن    احلديث يف الشطر األول من هذا الشو      

األقرب أن يكونوا هم املشركني     ،  وهؤالء "  . . سبيل اهللا وشاقوا الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى         
فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح يف الوقـوف للـدعوة           . الذين كان احلديث عنهم يف أول السورة      

 وإن كان هناك احتمـال       ع    بالصد عن سبيل اهللا ومشاقة الرسول        التبجح الذي يعرب عنه   . اإلسالمية
، يشمل اليهود يف املدينة ويشمل املنافقني     ؛  وهو أن يكون احلديث عاما لكل من يقف هذا املوقف         ،  آخر

ولكن االحتمال األول أقـرب     . على سبيل التهديد هلم إذا مهوا أن يقفوا مثل هذا املوقف جهرة أو سرا             
 . على كل حال

يـدعوهم إىل   ،  أما احلديث يف الشطر الثاين واألخري حىت ختام السورة فهو خطاب للمـؤمنني             
حتت أي مؤثر من    ،  دون تراخ أو دعوة إىل مهادنة الكفر املعتدي الظامل        ،  مواصلة اجلهاد بالنفس وباملال   

ا منـه إال يف     ودون خبل باملال الذي ال يكلفهم اهللا أن ينفقـو         . ضعف أو مراعاة قرابة أو رعاية مصلحة      
وإن ال ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن اهللا حيرمهم         ! مراعيا الشح الفطري يف النفوس    ،  حدود مستطاعة 

وهو ديد  . ويعرفون قدرها ،  ويستبدل م قوما غريهم ينهضون بتكاليفها     ،  كرامة محلها واالنتداب هلا   
نفسية قائمة يف صفوف املسلمني     كما يشي بأنه كان عالجا حلاالت       ،  عنيف خميف يناسب جو السورة    

وذلك إىل جانب حاالت التفاين والتجرد والشجاعة والفداء اليت اشتهرت           - من غري املنافقني   - إذ ذاك 
وكان القرآن يعاجل ويريب لينهض بـاملتخلفني  . فقد كان يف اجلماعة املسلمة هؤالء وهؤالء . ا الروايات 

  . . إىل املستوى العايل الكرمي
|     ||      

لن  - من بعد ما تبني هلم اهلدى      - وشاقوا الرسول ،  إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا       " 
  "  . . وسيحبط أعماهلم، يضروا اهللا شيئا

ووقفوا يف وجه احلـق أن يبلـغ إىل         ،  أن الذين كفروا  : ووعد منه واقع  ،   إنه قرار من اهللا مؤكد    
 يف   ع   وشاقوا الرسول   ،  أو اخلداع أو أية وسيلة من الوسائل      وصدوا الناس عنه بالقوة أو املال       ؛  الناس

أو بعد وفاته مبحاربـة دينـه       . والوقوف يف غري صفه   ،  واملخالفة عن طريقه  ،  حياته بإعالن احلرب عليه   
 "  . . من بعد ما تبني هلـم اهلـدى        " وذلك. وشريعته ومنهجه واملتبعني لسنته والقائمني على دعوته      

  . . وقادم املصلحة العاجلة، ومجح م العناد وأعماهم الغرض، لكنهم اتبعوا اهلوىو؛ وعرفوا أنه احلق
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وهـم أضـأل     "  . . لن يضروا اهللا شيئا    " ووعد من اهللا واقع أن هؤالء     ،   قرار من اهللا مؤكد   
فليس هذا هو املقصود إمنا املقصـود       . وأضعف من أن يذكروا يف جمال إحلاق ضرر باهللا سبحانه وتعاىل          

مهما . ولن حيدثوا حدثا يف نواميسه وسننه     . م لن يضروا دين اهللا وال منهجه وال القائمني على دعوته          أ
فإن هذا بالء وقيت يقع بإذن اهللا       . ومهما قدروا على إيذاء بعض املسلمني فترة من الوقت        ،  بلغ من قوم  
اده القائمني علـى نظامـه      وليست ضرا حقيقيا لناموس اهللا وسنته ونظامه وجه وعب        ؛  حلكمة يريدها 

كما تنتهي املاشية الـيت     . فتنتهي إىل اخليبة والدمار    "  . . وسيحبط أعماهلم :  " والعاقبة مقررة . وجه
 ! ترعى ذلك النبات السام

يلتفـت إىل    . .  ويف ظل هذا املصري املخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا الرسول            
 : ويوجههم إىل طاعة اهللا وطاعة الرسول،  املصريالذين آمنوا ليحذرهم ظل هذا

  "  . . وال تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول " 
أو مـن   ؛   وهذا التوجيه يوحي بأنه كان يف اجلماعة املسلمة يومئذ من ال يتحرى الطاعة الكاملة             

اليت يقتضيها جهاد هذه الطوائـف القويـة        ،  توتشق عليه بعض التضحيا   ،  تثقل عليه بعض التكاليف   
واليت تربطها باملسلمني مصاحل ووشـائج قـرىب        ؛  وتناوشه من كل جانب   ،  املختلفة اليت تقف لإلسالم   

 . يصعب فصمها والتخلي عنها ائيا كما تقتضي العقيدة ذلك
، لـه قلـوم   فارتعشت  ؛   ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا يف نفوس املسلمني الصادقني          

  . . ويذهب حبسنام، وخافوا أن يقع منه ما يبطل أعماهلم
حدثنا أبـو   ،  حدثنا وكيع ،  حدثنا أبو قدامة  :  قال اإلمام أمحد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة        

 يرون أنه ال يضر      ع   كان أصحاب رسول اهللا     : قال،  عن أيب العالية  ،  عن الربيع بن أنس   ،  جعفر الرازي 
أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وال       :  " فرتلت،  كما ال ينفع مع الشرك عمل     ،  ال اهللا ذنب  مع ال إله إ   

 . فخافوا أن يبطل الذنب العمل "  . . تبطلوا أعمالكم
، عن نـافع  ،  عن مقاتل بن حيان   ،  أخربين بكر بن معروف   ،   وروي من طريق عبد اهللا بن املبارك      

 نرى أنه ليس شيء من احلسـنات إال   ع   هللا  كنا معشر أصحاب رسول ا    :  " قال ب عن ابن عمر  
ما هذا الـذي    : فقلنا "  . . أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم      :  " حىت نزلت ،  مقبول

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به       :  " حىت نزل قوله تعاىل   . الكبائر املوجبات والفواحش  : فقلنا؟  يبطل أعمالنا 
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فكنا خناف على من أصاب     . فلما نزلت كففنا عن القول يف ذلك        . .  "ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء     
  " . الكبائر والفواحش ونرجو ملن مل يصبها

كيـف  :  ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس املسلمني الصادقني تتلقى آيات القرآن           
حرى أن  وكيف تت ،  وكيف حتذر أن تقع حتت طائلتها     ،  وكيف ترجتف منها وختاف   ،  تز هلا وتضطرب  

وذه احلساسية يف تلقي كلمات اهللا كان املسلمون مسلمني          . . وأن تطابق أنفسها عليها   ،  تكون وفقها 
 ! من ذلك الطراز

مث ،   وخيرجون عـن طاعتـه      ع    مث بني اهللا هلم يف اآلية التالية مصري الذين يشاقون رسول اهللا             
 : يصرون على هذا ويذهبون من هذه األرض كافرين

  "  . . فلن يغفر اهللا هلم، مث ماتوا وهم كفار، ين كفروا وصدوا عن سبيل اهللاإن الذ " 
وباب التوبة يظل مفتوحا للكافر وللعاصـي حـىت      ؛   فالفرصة متاحة فقط للمغفرة يف هذه الدنيا      

 . فقد ذهبت الفرصة اليت ال تعود، فإذا بلغت الروح احللقوم فال توبة وال مغفرة. يغرغر
فأما هؤالء فهي نـذارة هلـم ليتـداركوا    . خياطب املؤمنني كما خياطب الكفار  ومثل هذه اآلية    

وأما أولئك فهي حتذير هلم وتنبيه التقاء كافة األسباب اليت تقرب           . أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق األبواب     
 ! م من هذا الطريق اخلطر املشؤوم

ية التالية على ما ورد يف اآليـة         ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إىل السلم يف اآل           
 : السابقة من بيان ملصري الكافرين املشاقني

  "  . . ولن يتركم أعمالكم، وأنتم األعلون واهللا معكم، فال نوا وتدعوا إىل السلم " 
ليحذروا شبحه  ،  ويضع أمامهم مصري الكفار املشاقني للرسول     ،   فهذا هو الذي حيذر املؤمنني إياه     

 ! من بعيد
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من املسلمني كانوا يستثقلون تكاليف اجلهاد الطويل ومشـقته               
ورمبـا كـان    . ويرغبون يف السلم واملهادنة ليسترحيوا من مشقة احلروب       ؛  ون عزائمهم دونه  ؛  الدائمة

م وكان هذا جيـنح ـم إىل السـل        ؛  أو ذوي مصاحل وأموال   ،  بعضهم ذوي قرابة يف املشركني ورحم     
. والتربية اإلسالمية تعاجل هذا الوهن وهذه اخلواطر الفطرية بوسائلها        ؛  فالنفس البشرية هي هي   . واملهادنة

وخباصـة يف   ،  ولكن هذا ال ينفي أن تكون هناك رواسب يف بعض النفـوس           . وقد جنحت جناحا خارقا   
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ننظر كيف كان القرآن    فل. وهذه اآلية بعض العالج هلذه الرواسب     . ذلك الوقت املبكر من العهد املدين     
 : والنفوس هي النفوس. فنحن يف حاجة إىل حتري خطوات القرآن يف التربية. يأخذ النفوس

  "  . . ولن يتركم أعمالكم. واهللا معكم. وأنتم األعلون. فال نوا وتدعوا إىل السلم " 
وأنتم األعلـون   . لحياةأنتم األعلون اعتقادا وتصورا ل    . فال نوا وتدعوا إىل السلم    .  أنتم األعلون 

 وأنتم األعلون شعورا وخلقا وسلوكا    . وأنتم األعلون منهجا وهدفا وغاية    . ارتباطا وصلة بالعلي األعلى   
فلسـتم   "  . . واهللا معكـم  :  " فمعكم القوة الكـربى   . أنتم األعلون قوة ومكانا ونصرة     . . مث. . 

فمـا  . يدافع عنكم . لكم نصري حاضر معكم   وهو  . إنكم يف صحبة العلي اجلبار القادر القهار      . وحدكم
وكل ما يصيبكم من تضـحيات  ، وكل ما تفعلون، وكل ما تبذلون؟ يكون أعداؤكم هؤالء واهللا معكم   

ولن يقطع منها شيئا ال يصل       "  . . ولن يتركم أعمالكم  :  " ال يضيع منه شيء عليكم    ،  حمسوب لكم 
 . إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه

وأنه . وأنه معه . له أنه األعلى   - سبحانه - من يقرر اهللا  ،  دعو إىل السلم   فعالم يهن ويضعف وي   
 ؟ فهو مكرم منصور مأجور. لن يفقد شيئا من عمله

اليت قد يصيبهم بعض    ،  واللمسة الثانية وين من شأن هذه احلياة الدنيا       .  هذه هي اللمسة األوىل   
 ! إاظهم ببذل املال مقابل هذه األجوروتوفية كاملة يف اآلخرة لألجور مع عدم . التضحيات فيها

 "  . وال يسألكم أموالكم  ،  وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم    . إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو     " 
 . 

حني تعاش لذاا مقطوعة عن     .  واحلياة الدنيا لعب وهلو حني ال يكون وراءها غاية أكرم وأبقى          
وجيعل إحسان اخلالفة فيها هو الذي يسـتحق        ؛  زرعة اآلخرة ذلك املنهج الذي جيعلها م    . منهج اهللا فيها  

وإن تؤمنـوا وتتقـوا يـؤتكم       :  " وهذا هو الذي تشري إليه الفقرة التالية يف اآلية        . وراثة الدار الباقية  
ويطبعهـا  ؛  فاإلميان والتقوى يف احلياة الدنيا هو الذي خيرجها عن أن تكون لعبا وهلوا             "  . . أجوركم

. املتصلة بـاملأل األعلـى    ،  إىل مستوى اخلالفة الراشدة   ،  رفعها عن مستوى املتاع احليواين    وي،  بطابع اجلد 
فعنه ينشأ األجر   ؛  ويومئذ لن يكون ما يبذله املؤمن املتقي من عرض هذه احلياة الدنيا ضائعا وال مقطوعا              

وال يشق عليهم يف    ،  كلهاومع هذا فإن اهللا ال يسأل الناس أن يبذلوا أمواهلم            . . يف الدار األبقى  ،  األوىف
وهو ال يكلف نفسا إىل وسـعها وهـو         . لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة     ،  فرائضه وتكاليفه 

 : فتضيق صدورهم وتظهر أضغام، أرحم م من أن يكلفهم بذهلا كلها
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  "  . . وخيرج أضغانكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا " 
ويكشـف عـن    . كما يوحي برمحته ولطفه بالنفوس    ،  ري وهذا النص يوحي حبكمة اللطيف اخلب     

، وتناسقه مع بشرية البشر بكـل اسـتعداداا       ،  ومراعاته للفطرة ،  التقدير الدقيق يف تكاليف هذا الدين     
نظام رباين من ناحية أن اهللا هو الـذي         . فهو عقيدة ربانية إلنشاء نظام رباين إنساين      . وأحواهلا،  وطاقاا

واهللا هو الذي   . وإنساين من ناحية أن اهللا يراعي يف تكاليفه طاقة اإلنسان وحاجته          ؛  يقيم منهجه وقواعده  
 . وهو اللطيف اخلبري، وهو أعلم مبن خلق، خلق

ويعاجل شح النفوس باملال    ؛   ويف النهاية يواجههم بواقع حاهلم جتاه دعوم إىل البذل يف سبيل اهللا           
 : فس عند اجلهادكما عاجل شحها يف ذات الن، بالوسائل القرآنية

ومن يبخل فإمنا يبخل عـن      . فمنكم من يبخل  . ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا        " 
  "  . . وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم. واهللا الغين وأنتم الفقراء. نفسه

 جتاه الدعوة إىل البـذل      ولواقع الناس .  واآلية ترسم صورة وصفية لواقع اجلماعة املسلمة يومذاك       
وقد كان هـذا    . ومعىن هذا أن هنالك من ال يبخلون بشيء       . فهي تقرر أن منهم من يبخل     . يف كل بيئة  

وقد حقق اإلسالم يف هـذا      . وسجله القرآن يف مواضع أخرى    ،  سجلته الروايات الكثرية الصادقة   ،  واقعا
ولكـن  . رضى وعن فرح بالبذل والعطاء    اال مثال حتسب من خوارق األمثال يف البذل والتضحية عن           

 ! ولعل اجلود بالنفس أرخص عند بعضهم من اجلود باملال. هذا مل مينع أن يكون هنالك من يبخل باملال
 :  والقرآن يعاجل هذا الشح يف هذه اآلية

  "  . . ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه " 
يـوم حيشـرون    ،  م حيتاجون إىل رصيد   جيدونه يو ،   فما يبذله الناس إن هو إال رصيد هلم مذخور        

فإمنا يبخلون علـى    ،  فإذا خبلوا بالبذل  . فال جيدون إال ذلك الرصيد املذخور     . جمردين من كل ما ميلكون    
وإمنـا حيرموـا    ؛  وإمنا يستخسرون املال يف ذوام وأشخاصـهم      ؛  وإمنا يقللون من رصيدهم   ؛  أنفسهم
 ! بأيديهم

ويريد هلـم الكـرت     ،  ويريد هلم الوفر  ،  إال وهو يريد هلم اخلري    ،  فاهللا ال يطلب إليهم البذل    .  أجل
 : وما هو يف حاجة إىل ما ينفقون، وما يناله شيء مما يبذلون. والذخر

  "  . . واهللا الغين وأنتم الفقراء " 
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وهـو الغـين عمـا      . وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها       ،   فهو الذي أعطاكم أموالكم   
أنـتم  . وأنتم الفقراء يف الدارين ويف احلالني     . الغين عن أرصدتكم املذخورة يف اآلخرة      ،أعطاكم يف الدنيا  

وأنتم الفقـراء إىل  . فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إال أن يهبكم إياه،  الفقراء إىل رزقه يف الدنيا    
 علـى أن يفضـل   فضال، وما أنتم مبوفني شيئا مما عليكم، فهو الذي يتفضل به عليكم، أجره يف اآلخرة 

 . إىل أن يتفضل عليكم، لكم شيء يف اآلخرة
وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هـو          ،  وكل ما يف أيديكم   ؟   ففيم البخل إذن وفيم الشح    

 ؟ ومن فضل اهللا، من عند اهللا
  . .  مث الكلمة األخرية وهي فصل اخلطاب

، مل حتاولوا أن تكونوا أهال هلذا الفضل      فإذا  .  إن اختيار اهللا لكم حلمل دعوته تكرمي ومن وعطاء        
 . . وإذا مل تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عـداه           ،  وإذا مل تنهضوا بتكاليف هذه املكانة     

 : وخيتار غريكم هلذه املنة ممن يقدر فضل اهللا، ما وهب، فإن اهللا يسترد
 . .  "  مث ال يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم " 

ومبقامه يف هذا الكون وهو     ،  وأحس بكرامته على اهللا   ،   وإا لنذارة رهيبة ملن ذاق حالوة اإلميان      
ويـذهب  ؛  ونور اهللا يف كيانـه    ؛  وميشي يف اإلرض بسلطان اهللا يف قلبه      . حيمل هذا السر اإلهلي العظيم    

  . . وجييء وعليه شارة مواله
ويطـرد مـن   ، قة اإلميان وعاش ا مث تسلب منه وما يطيق احلياة وما يطعمها إنسان عرف حقي       

ال بل إن احلياة لتغدو جحيما ال يطاق عند من يتصل بربه مث يطبق دونه               . وتوصد دونه األبواب  ،  الكنف
 . احلجاب

واملال زهيـد   ،  واحلياة رخيصة رخيصة  ؛  ال يعدهلا يف هذا الوجود شيء     ،   إن اإلميان هبة ضخمة   
  . . ويوضع يف الكفة األخرى كل ما عداه، ةحني يوضع اإلميان يف كف، زهيد

  . .  ومن مث كان هذا اإلنذار أهول ما يواجهه املؤمن وهو يتلقاه من اهللا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

39


 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   يد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوح |
 .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 باد، ومن جورالعباد إىل عبادة رب الع

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .اسوء ورهبا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             اد اجلاد على كافة   دعوة إىل اإلعد   |
 . 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    |
 .اهللايأيت أمر  خذهلم حىت
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